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POVZETEK 

V diplomski nalogi je predstavljen projekt otroške participacije otrok v vrtcu, izveden po 

pristopu reševanja problemov odprtega tipa (angl. open-ended problem solving) (Maxim, 

1997). Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je 

predstavljen koncept participacije, vključno z dilemami, ki se pojavljajo v zvezi s 

participacijo otrok v vrtcu, nadalje so predstavljeni rezultati raziskav o participaciji otrok v 

slovenskih vrtcih. Ker se participacija največkrat pojavlja v povezavi s pedagoškim 

konceptom Reggio Emilia, je predstavljena posebej znotraj navedenega koncepta. Na koncu 

prvega dela so opisana izhodišča projektnega dela, utemeljenega na reševanju problemov 

odprtega tipa. V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljen projekt z naslovom Škrat 

Željko izpolnjuje želje otrok. Projekt je potekal štiri tedne v novembru in decembru 2012 v 

sklopu predmeta Otrok v družbi v Vrtcu Šentvid, enoti Sapramiška. V njem pa so sodelovali 

otroci skupine Veverice v starosti od 5 do 6 let in dvajset študentk, ki so izvajale dejavnosti 

projekta. 

Namen diplomske naloge je bil raziskati uporabo metode raziskovanja problemov odprtega 

tipa, ki predstavlja in omogoča demokratično participacijo otrok, visoko raven njihove 

motiviranosti ter ustvarjalnosti. Evalvacija projekta je pokazala, da so že predšolski otroci 

sposobni soodločati pri pomembnih stvareh, ki zadevajo njihovo vsakdanje življenje in učenje 

v vrtcu. Čeprav se sprva zdi, da nimajo dovolj izkušenj, jim moramo omogočiti demokratično 

usmerjene dejavnosti, saj tako spodbujamo njihovo aktivno učenje z udeležbo in pa 

ustvarjalnost. Pokazal je tudi, kako pomembno je otroke poslušati in jim omogočiti, da 

uresničijo tisto, kar si sami želijo.  

Ključne besede: participacija, pedagoški koncept Reggio Emilia, projektno delo, 

raziskovanje problemov odprtega tipa. 

  



 

  



 

ABSTRACT  

This diploma thesis presents project of children participation in kindergarten, based on the 

approach of open-ended problem solving. It is divided into theoretical and empirical part. 

Theoretical part describes the concept of participation, including dilemmas that occur as a 

result of children participation. Also, the research results of children participation in 

Slovenian kindergartens are presented. As participation occurs most of the time in connection 

with pedagogic concept Reggio Emilia, this concept is presented separately within this 

diploma thesis. At the end of the first part, the conclusion of the project work is described, 

based on solving problems of the open type. The empirical part presents the project titled: 

Zeljko the elf makes wishes come true. The project lasted four weeks within the subject The 

child in society, during November and December 2012, in Šentvid kindergarten, Sapramiška 

unit. The children of the group Squirrels, age 5 to 6, and 20 students participated in it. 

The purpose of the thesis was to research the use of methods of open ended problem solving, 

which represents and enables democratic children participation, high level of motivation and 

creativity. The project evaluation has showed that preschool children are already able to co-

decide on important matters that affect their daily lives and learning in kindergarten. Although 

children initially seem to lack experience, preschool teachers must ensure democratic-oriented 

activities, as this will encourage their active learning through participation and creativity. The 

research also showed how important it is to listen to the children and help them make their 

wishes come true. 

Keywords: participation, pedagogical concept of Reggio Emilia, project work, research into 

the problems of open type.  
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UVOD 

Za diplomsko nalogo z naslovom Participacija otrok v vrtcu sem se odločila, saj smo s 

kolegicami načrtovale projekt na temo participacije, v katerem bi otrokom omogočile 

soustvarjanje in soodločanje v vrtcu. Počeli bi tisto, kar si sami želijo, česar v vrtcu niso 

vajeni oz. niso imeli še priložnosti početi. Po posvetu z vzgojiteljico skupine otrok smo se 

odločile, da bomo uporabile pravljično bitje, škrata, ki bo motivacijsko sredstvo in rdeča nit 

pri projektu. Na praksi v vrtcih sem spoznala, da je participacija še vedno ena tistih tem, ki se 

je vzgojitelji v večji meri izogibajo, kar so pokazale tudi številne raziskave, narejene v 

Sloveniji in tujini. Na podlagi intervjuvanja tako vzgojiteljev kot tudi otrok so prišli do 

ugotovitev, da otroci zelo malo soodločajo in sooblikujejo življenje v vrtcu. Prav zaradi tega 

sem to področje želela raziskati še podrobneje, da vidim, česa vsega so otroci sami sposobni, 

česa si želijo in kako bodo te želje uresničili, seveda ob pomoči nas, študentk, in njihove 

vzgojiteljice.  

 

Participacija oz. soodločanje/soudeleženost je tesno povezana s pogledom na otroke kot na 

kompetentna bitja, kar pomeni, da jih odrasli dojemamo kot sposobne delovanja, empatije, da 

so socialno odzivni, se zavedajo svojih potreb in jih izražajo. Ob vodstvu odraslih so torej 

otroci lahko/zmorejo biti kompetentni partnerji vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v 

kreiranju institucionalnega življenja. Prej je bila participacija povezana predvsem z 

alternativnimi pedagoškimi koncepti, danes pa jo poudarjajo in je zapisana v številnih 

nacionalnih kurikulih (Batistič Zorec, 2010). Kot razlagajo številni avtorji, se med 

strokovnjaki neredko pojavljajo dvomi, ali so otroci sploh sposobni sprejemati odgovornost in 

ali imajo dovolj izkušenj ter kje so sploh meje participacije (Rožič in Turnšek, 2010).  

 

Raziskave, izvedene pri nas in v tujini (intervjuvanje petletnikov), so pokazale, da vzgojitelji 

še vedno odločajo o večini zadev. Izpostavili so, da večinoma otroci odločajo le o igri, pa še 

to kaj in s kom se bodo igrali, ne pa tudi kdaj. Bistveno več naj bi odločali doma kot v vrtcu 

(Sheridan in Pramling Samuelson, 2001, v Devjak in sodelavci, 2010). Pri nas je raziskavo 

izvedla N. Turnšek in prišla do ugotovitev, da so si rezultati podobni s švedskimi. Ugotovila 

je, da otroci kurikulum v vrtcu še vedno doživljajo kot delitev na obvezno delo in prosto igro, 

saj poudarja, da so izrazili željo, da bi se več igrali (Turnšek, 2009, v Devjak in sodelavci, 

2010).  
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V teoretičnem delu se bom osredotočila na to, kaj je participacija, s čim je povezana ter kje je 

zastopana. Izpostavila bom rezultate raziskav, ki so jih izvedli v Sloveniji in tujini, ter jih 

primerjala, na koncu pa bom podrobneje opisala koncept Reggio Emilia, ki samo participacijo 

zelo uspešno udejanja v praksi. V empiričnem delu pa bom predstavila projekt odprtega tipa 

raziskovanja, ki sem ga izvedla v vrtcu z otoki, starimi od 5 do 6 let. 

Diplomska naloga nam bo pojasnila in poskušala odgovoriti na vsa vprašanja, ki se nam 

postavljajo na temo participacije oz. soodločanja, in nam pomagala razumeti, kakšen vpliv 

ima na pogled in razumevanje otrok, ki so vključeni v vsakodnevno participacijo v vrtcu.   
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I. TEORETIČNI OKVIR  

 

1. PARTICIPACIJA 

V zadnjih letih je participacija kot aktivna udeležba otrok v načrtovanju, odločanju in 

izvajanju dejavnosti ter kreiranju življenja v vrtcu ena najpriljubljenejših tem na področju 

predšolske vzgoje. Razvijanje ter spodbujanje otroške participacije se je najprej pojavilo v 

skandinavskih državah, nato pa se je razširilo še na ostale evropske države. Za participacijo 

oz. soodločanje je značilna otrokova aktivna udeležba in učenje, državljanska vzgoja, 

otrokova udeležba oz. etika udeleženosti ter perspektiva moči. Vse štiri bom podrobneje 

opisala ter predstavila kasneje. Sama pravica do participacije pa je zastopana v Konvenciji o 

otrokovih pravicah, Beli knjigi ter v različnih nacionalnih kurikulih. 

 

KAJ JE PARTICIPACIJA IN KJE SE POJAVLJA? 

Kot opisuje Turnškova (2007, v Batistič Zorec 2010), otroška participacija pomeni otrokovo 

udeležbo in kreiranje življenja in dela v vrtcu ter odločanje o stvareh, ki se tičejo njih samih. 

Je tudi glavna značilnost državljanske vzgoje v zgodnjem otroštvu. Otroci so aktivni 

državljani »tukaj in sedaj«, kar pomeni, da so sposobni prispevati smiselne ideje in s pomočjo 

odraslih tudi k spreminjanju sveta. Krek pa pravi (v Krek, 2009), da je participacija na prvem 

mestu vključevanje otrok v kreiranje, dogajanje v vrtcu, šele na drugem mestu pa pomeni 

soodločanje, kar pomeni, da jim odrasli prisluhnejo, jih slišijo in jim omogočijo uresničiti 

njihove zamisli, ki zadevajo njih same. M. Batistič Zorec ugotavlja, da se participacija v 

vrtcih pojavlja na dveh področjih: kot uvajanje aktivnega učenja in poučevanja in na področju 

državljanske vzgoje (Batistič Zorec, 2010). 

1.1.1. Aktivno učenje in poučevanje  

Otrok se nedvomno največ nauči, kadar je aktivno udeležen v procese učenja. Aktivnejši kot 

je otrok v različnih dejavnostih, tem bolj bo razvil socialne in kognitivne sposobnosti, saj kot 

pravi Bruner (1996),  je učenje najuspešnejše, če je otrok aktiven v procesu, je soudeležen, 

ima možnost graditi smisel učenja in sodeluje pri ustvarjanju (Batistič Zorec, 2010). Torej čim 

večja stopnja otrokove aktivnosti pripomore k temu, da se bo njegovo razmišljanje vedno bolj 

in bolj razvijalo.  
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Batistič Zorec (2003; 2010: 71) pravi: »Otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja 

svojemu načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja oz. razvija 

njegov način razmišljanja.« Iz citata je torej razvidno, da je aktivno učenje oz. aktivna 

udeležba otroka pri dejavnostih zelo pomembna, saj tako »gradi« svoj način razmišljanja. 

Razvoj torej spremeni mišljenje, ta pa je posledica participacije v vsakdanjem življenju. 

Načelo aktivnega učenja je poudarjeno tudi v Kurikulumu za vrtce (1999: 16), kjer piše, da 

mora vzgojitelj zagotoviti spodbudno učenje in upoštevati otrokove želje, interese in pobude.  

1.1.2. Državljanska vzgoja  

Kot navaja avtorica članka M. Batistič Zorec, je državljanska vzgoja nastala kot opozicija na 

prevladujočo prakso preteklih desetletij, ko je prevladovala skrb za otroka in njegov optimalni 

razvoj. Ta se je razširila prek participacije otrok zlasti v skandinavskih državah pri 

soustvarjanju življenja v vrtcih (Batistič Zorec, 2010).  

 

N. Turnšek (v Batistič Zorec, 2010: 71) pravi: »Osnovna teza državljanske vzgoje v zgodnjem 

otroštvu je, da otrok ne bi smeli zgolj pripravljati na njihovo bodočo državljansko vlogo, 

temveč bi jim morali že v vrtcu zagotoviti neposredno izkušnjo participacije.« Kot lahko 

razberemo iz citata, je državljanska vzgoja tesno povezana z aktivnim učenjem, ta pa je v 

interakciji s participacijo otrok v vrtcu. Otrok je udeleženec socialnih skupin (vrtca, oddelka 

in lokalne skupnosti), torej lahko s svojimi dejanji pripomore k spreminjanju in sami podobi 

tega sveta.  

 

Kot opisuje Turnškova, se vzgojitelji zavedajo, da otrokov vsakdan v vrtcih že dovolj 

uravnavajo oni sami, zato jim uprizarjajo igro demokracije, pozabljajo pa na priložnost za 

njihovo demokratično vključevanje v vsakdanje življenje v vrtcu (Turnšek, 2009). Otroke 

moramo torej vključevati tudi v vsakodnevno načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcih, in 

čeprav nekaterih stvari še niso sposobni razumeti in se prevzemanja odgovornosti še učijo, 

jim moramo prisluhniti. 

 

Velik premik k sodelovanju, soustvarjanju in soodgovornosti pa nakazujeta dva koncepta: 

etika udeleženosti (Hoffman) in perspektiva moči (Saleebey) (Devjak in sodelavci, 2009).  
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1.1.3. Etika udeleženosti  

Etika udeleženosti pomeni sodelovanje, v katerem nima nihče ne glavne ne končne besede, v 

sodelovanju je samo pogovor, ki se nadaljuje. L. Hoffman pravi, da gre torej za to, da 

strokovnjak odstopi od moči, ki mu pripada, in jo nadomešča z nadomestljivim skupnim 

iskanjem in s sointerpretiranjem (Dolar Bahovec, Bregar Golobič, 2005).  

 

Strokovnjaki so odgovorni, da se dialog in sodelovanje vzpostavita, v vrtcu so ti strokovnjaki 

vzgojitelji. Upoštevati moramo želje vseh – otrok, staršev in vzgojiteljev, da pridemo do 

konteksta soustvarjanja življenja v vrtcu. Vzgojitelj pa je tisti, ki mora ustvariti priložnost, da 

vsi vse želje izrečejo, ubesedijo in nato skupaj oblikujejo odgovor. Za to pa je potrebno dovolj 

časa, da se vsi slišijo, vidijo ter razumejo in na koncu sporazumejo (prav tam).  

 

Sama menim, da je zelo pomembno, da vzgojitelji prisluhnemo vsakemu otroku posebej, jim 

damo priložnost, da izrazijo svoje želje, interese ter da na koncu skupaj odločimo oz. pridemo 

do ustreznega odgovora oz. rešitve. 

 

1.1.4. Perspektiva moči  

Perspektiva moči je ravnanje, ki v vrtcu pomeni vabilo, da raziščemo možnosti – kako se 

bomo vključili in sodelovali. Vzgojitelj je tisti, ki spodbudi otrokovo moč – njegove talente, 

znanja in sposobnosti ter vire, s ciljem, da podpre njegova lastna prizadevanja, da doseže 

zadane cilje in vizije, in tako bo imel kakovostnejše življenje, ki bo v skladu z njegovimi 

prepričanji, vedenji, kaj je kakovostno (Dolar Bahovec, Bregar Golobič, 2005). 

 

Perspektiva moči omogoča brezpogojno spoštovanje otrokove edinstvenosti in konteksta 

njegovega življenja ter ravnanje z njegovo resničnostjo (prav tam). 

 

Otroci dnevno v vrtcu preživijo veliko časa in s tem imamo vzgojitelji priložnost, da 

odkrijemo vse njihove talente, sposobnosti in znanja ter jim s tem omogočimo, da se izrazijo, 

in jih podpremo. Zato je pomembno, da otroke spodbujamo k sodelovanju in vključevanju v 

dejavnosti na različnih področjih. Tako jim bomo omogočili kakovostnejše življenje. 
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1.2. KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH  

Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov dne 20. novembra 1989, veljati pa je 

začela 2. septembra 1990 v skladu z 49. členom (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105, 

16. 8. 2014). 

 

Pravice so zajete v tri skupine: pravice, ki zagotavljajo ustrezno oskrbo (provision), pravice, 

ki zagotavljajo zaščito (protection), in pravice, ki zagotavljajo soodločanje otrok 

(participation). Konvencija o otrokovih pravicah (1989) posebej opredeljuje tudi zaščito pred 

institucionalno zlorabo otrok. Na prvi pogled se zdi, da je razmišljanje o otrokovih pravicah 

odveč, in je samoumevno, da se v vrtcu poskrbi za otrokove potrebe in da je to varen prostor, 

kjer se zlorabe in zanemarjanje ne dogajajo (Turnšek, 2004).  

 

Prav Konvencija o otrokovih pravicah je prinesla najpomembnejšo spremembo v pogledu na 

otroka in otroštvo (1989, v Devjak in sodelavci, 2010). Z. Pavlović (v Kroflič, 1997: 123) 

pravi: »Tudi otroci imajo pravico do samoodločbe, le da jih imamo odrasli dolžnost varovati 

pred slabimi odločitvami, utemeljenimi na pomanjkljivih izkušnjah, znanju in vpogledu v 

posledice njihovih odločitev in ravnanj (četudi tako varovanje predstavlja resno omejitev 

samoodločbe).« 

 

Otroci so torej že sami sposobni odločati, vendar so odrasli tisti, ki jih usmerjajo in jih 

varujejo pred slabimi odločitvami. Nekatere pravice otrok se vežejo tudi na starše, saj ti 

otroke usmerjajo in jim pomagajo pri uresničevanju njihovih pravic. Otrok si »postavi« 

vzgojitelja za avtoriteto sam, ta pa se lahko postopoma umika v smislu samoomejitvene 

avtoritete, vendar ko presodi, da ga otrok vedno manj in manj potrebuje (Kroflič, 1997).  

V konceptu vrtca Reggio Emilia, ki ga bom predstavila kasneje, kjer participacijo najbolj 

poudarjajo, pa sta ključna 12. in 13. člen. Prvi navaja, da imajo otroci pravico izoblikovati 

svoje lastno mnenje in pravico do svobodnega izražanja, vendar pa odrasli presodi ustreznost 

na podlagi njegove starosti in zrelosti, ter da ima otrok možnost zaslišanja v katerikoli sodni 

ali upravni situaciji, ki ga zadeva, vendar v skladu z zakonodajo. 13. člen pa navaja, da ima 

otrok pravico do svobodnega izražanja v katerikoli obliki (ustni, pisni … ali na katerikoli drug 

način) ter da so za uveljavljanje pravic potrebne oz. možne nekatere omejitve, bodisi zaradi 

varnosti, bodisi zaradi spoštovanja in ugleda drugih (http://www.varuh-

rs.si/index.php?id=105, 20. 8. 2014).  

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105
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Pravice, ki zagotavljajo sprejemanje odločitev otrok v vrtcih, zavezujejo vzgojitelje k 

zavzemanju za uresničitev otrokovih pravic tudi v praksi, torej da otroci sooblikujejo življenje 

v vrtcu. 

1.3.  KURIKULUM ZA VRTCE  

Kurikulum za vrtce so v Sloveniji sprejeli leta 1999 in s tem je bila njegova uvedba velik 

napredek na področju predšolske vzgoje, saj poudarja pravice otrok, možnost izbire in pa 

upoštevanje različnosti med otroki. Vendar pa besede participacija neposredno ne omenja, jo 

pa podpirajo nekatera načela: načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti 

kurikuluma, načelo omogočanja izbire in drugačnosti ter načelo aktivnega učenja (Dolar 

Bahovec in sodelavci, 1999).  

 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti navaja: »Na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni 

organizacije tako prostora kot časa, ki omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri 

čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa 

za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, 'usmerjeno 

zaposlitvijo' in prosto igro.« (Dolar Bahovec in sodelavci, 1999: 12) 

 

Čeprav Kurikulum za vrtce participacijo omenja le posredno, pa menim, da bi vzgojitelji 

morali otroke vključevati v vsakodnevno načrtovanje, saj so prav oni tisti, ki imajo 

najpomembnejšo vlogo v življenju otrok v vrtcih. 

1.4. OTROK KOT KOMPETENTNO BITJE IN AKTIVEN ČLAN 

DRUŽBE  

Sama participacija je močno povezana s pogledom na otroka kot na kompetentno bitje. Otroci 

so že od vsega začetka kompetentni, kar pomeni, da že od rojstva naprej premorejo osebnost, 

empatijo, so socialno odzivni, zavedajo se svojih potreb in jih tudi izražajo, zato so po 

človeški in socialni plati kompetentni partnerji staršev, to pa ne pomeni, da ne potrebujejo 

»vodstva«. Prej je bilo poudarjanje aktivne udeležbe v vzgojno-izobraževalnem procesu 

omejeno le na alternativne pedagoške pristope, danes pa je pravica do participacije zapisana v 

številnih nacionalnih kurikulih (Batistič Zorec, 2010). 
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Turnškova in Rožičeva (2010: 6, po James in Prout, 1997) poudarjata, da »otroci so in se 

morajo dojeti kot aktivni člen pri oblikovanju in določanju svojega lastnega družbenega 

življenja, življenja tistih okoli njih in družb, v kateri živijo. Otroci niso samo pasivni subjekti 

družbenih struktur in procesov«. Kot pravita avtorici, sama ideja otroka kot kompetentnega 

bitja sproža številne dileme, pomisleke in vprašanja. Najbolj razširjen je dvom, ali so otroci 

sploh sposobni in ali imajo s tem dovolj izkušenj za participacijo oz. odločanje, še posebej za 

sprejemanje in prevzemanje odgovornosti. S tem pa avtorici poudarjata vprašanje, kje so torej 

meje participacije. Kot pravijo nekateri, se morajo otroci najprej naučiti sprejemati 

odgovornost za svoja dejanja, šele nato so jim lahko podeljene pravice (Rožič in Turnšek, 

2010).  

 

Sama menim, da lahko otroci že v obdobju otroštva veliko prispevajo k družbi, so aktivni in s 

tem družbeni akterji, vendar pa moramo biti odrasli pozorni na njihovo zavedanje 

odgovornosti za svoja dejanja, ob tem pa nam ne smejo zmanjševati avtoritete. 

1.5. DILEME OTROŠKE PARTICIPACIJE 

Osrednja predpostavka otroške participacije oz. soodločanja otrok je prepričanje, da je 

otroštvo obdobje nezrelosti in nezmožnosti delovanja, ki je utemeljeno s pomanjkanjem znanj, 

izkušenj ter razumevanj posledic otrokovih lastnih odločitev ter sprejemanja odgovornosti za 

lastna dejanja. Ob tem pa se v strokovni literaturi pojavljajo številne dileme, vprašanja in 

pomisleki (Rožič in Turnšek, 2010). 

Največji dvom se pojavlja ob vprašanju, ali so otroci sploh sposobni za soodločanje oz. 

participacijo in ali imajo dovolj izkušenj za samo participacijo. Ob tem se izpostavlja dvom 

tudi o tem, katere odgovornosti lahko prevzemajo, o čem lahko odločajo in pa kje so meje 

participacije. Tu naj ne bi bila pomembna starost otrok, temveč naj bi bilo ključno to, da jim 

odrasli zagotovimo primerne načine in priložnosti za participacijo (prav tam).  

Mnogi zavračajo otroško participacijo z utemeljitvijo, da se morajo otroci najprej naučiti 

sprejemati odgovornost za svoja dejanja, šele nato naj bi jim bile podeljene pravice. 

Turnškova in Rožičeva (v Alderson, 1997) omenjata projekt ene izmed angleških šol, na 

podlagi katerega so prišli do ugotovitev, da so otroci sposobni sprejeti precejšnjo 

odgovornost, vendar ob zaupanju in podpori. Ko so dobili izkušnjo, da so njihove pravice 

spoštovane, pa so bili sposobni zaščititi sebe in druge. Ob izkušnji, da so njihove pravice 



Ralević, T. (2015).  Participacija otrok v vrtcu: Škrat Željko izpolnjuje želje otrok. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta 
 

9 

 

spoštovane, pa so posledično razumeli pomembnost spoštovanja pravic drugih. Projekt torej 

zavrača tezo »najprej odgovornosti, šele nato pravice« (prav tam). 

Naslednja dilema, na katero opozarjajo mnogi, je ta, da s participacijo oz. soodločanjem 

otroke preveč obremenjujemo in jih tako prikrajšamo za brezskrbno otroštvo. Kot opisujeta 

Turnškova in Rožičeva glede na Unicefovo poročilo, bi morali biti otroci predvsem otroci, da 

jih ne silimo v odgovornosti ter da morajo biti zaščiteni od odraslih. V nasprotnem primeru bi 

lahko postali frustrirani ali celo apatični (brezčutni, otopeli) (prav tam).  

Kot naslednjo dilemo izpostavljam tezo, da sama participacija vodi v zmanjševanje avtoritete 

ter spoštovanja odraslih. Zagovorniki participacije se s to trditvijo ne strinjajo, saj naj bi bila 

končna odločitev še vedno v rokah odraslih, temeljila pa naj bi na idejah in interesih otrok. 

Hkrati pa se kot zanimiv preobrat izpostavlja dilema, da odrasli zlorabljajo svojo moč in 

manipulirajo z otroki. Avtorja Kovač Šebart in Krek (2007, v Rožič in Turnšek, 2010) 

izpostavljata nevarnost nejasno postavljenih mej, saj se v nasprotnem primeru lahko hitro 

zgodi, da otroci dobijo vtis, da je demokracija prevara in da pri odločanju ni več vredno 

sodelovati.  

Kot na eno izmed pasti pa opozarjajo tudi na otrokovo odločanje o nepomembnih stvareh, 

zato avtorja Kovač Šebart in Krek (2007, v Rožič in Turnšek, 2010) pravita, da morajo biti 

otrokom jasno postavljene omejitve njihovega soodločanja, saj se v nasprotnem primeru lahko 

zgodi, da kaj hitro uvidijo, da soodločajo samo o »bolj obrobnih stvareh« (prav tam). 

Ob vseh teh dilemah je vsekakor treba razmisliti, kako vključevati participacijo, o čem lahko 

otroci odločajo in o čem ne. Kot pravita James in Prout (1997, v Rožič in Turnšek, 2010), naj 

bi imeli otroci po mnenju odraslih že sedaj preveč moči, kot si jo zaslužijo. To trditev večina 

utemeljuje s prepričanjem, da so otroci še premajhni za tolikšno odgovornost in da bi vedeli, 

kaj je najbolje zanje. Ob tem prihaja do omejevanja njihove svobode in s tem do pojava 

»zaščitniškega izključevanja« otrok iz resničnega življenja (prav tam).  

Sama menim, da moramo odrasli otrokom zagotoviti ustrezne pogoje za participacijo in pa 

dovolj izkušenj, da se ob tem naučijo sprejemati odgovornost za svoja dejanja, in šele nato jim 

lahko »prepustimo« večjo moč soodločanja v različnih dejavnostih in stvareh v vrtcih, seveda 

ob jasno zastavljenih mejah. Otrok ne smemo omejevati, razen v primeru, da je zanje nekaj 
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nevarno, in jim omogočiti, da v vsakdanjem življenju v vrtcih prispevajo čim več. Paziti pa 

moramo, da se za »usmerjenostjo k otrokom« ne skriva vzgojiteljeva manipulacija z njimi. 

1.6. STANJE PARTICIPACIJE V SLOVENSKIH VRTCIH IN 

TUJINI 

Kakšno je stanje soodločanja otrok v vrtcih pri nas, je leta 2002 pokazala raziskava, s katero 

so želeli ugotoviti, v kolikšni meri otroci soodločajo in sooblikujejo življenje v slovenskih 

vrtcih. N. Turnšek je ugotovila, da je soodločanje in sooblikovanje otrok v naših vrtcih 

prioriteta; rezultat je bil, da le okoli dve tretjini vzgojiteljev meni, da otroci imajo to možnost. 

V raziskavi finskih vrtcev so v primerjavi s slovenskimi ti participacijo med prioriteto uvrstili 

le v 34 %, kar je zanimivo, saj je na Finskem raven demokratičnosti vrednot in stališč na 

bistveno višji ravni (Turnšek, 2011). 

V raziskavi so ugotavljali, koliko soodločajo pri:   

- nakupu igrač in didaktičnih sredstev, 

- opremi igralnice, 

- organizaciji in vsebini prireditev in praznovanj, 

- izbiri »svojega« vzgojitelja in dejavnosti, 

- načrtovanju vsakodnevnih dejavnosti. 

Rezultati so pokazali, da so možnosti za soodločanje v vrtcu minimalne, saj jih le nekaj več 

kot 2 % odločilno vpliva na izgled igralnice in njeno opremljenost in soodloča o tem, katere 

igrače in učni pripomočki bodo sestavni del tega okolja. Možnosti, da otroci vplivajo na izbiro 

vzgojitelja, so minimalne (6 % otrok je odgovorilo, da odločilno vplivajo ). Malo več vpliva 

pa imajo otroci pri načrtovanju vsakodnevnih dejavnosti in organizaciji prireditev v vrtcu 

(petina otrok je odgovorila z »odločilno vplivam«) – pri tem imajo največji vpliv. Nekaj manj 

kot petina pa jih sodeluje pri organizaciji in izvedbi različnih praznovanj v vrtcu (prav tam). 

 

Primerjava je pokazala, da so slovenski otroci bolj vključeni v načrtovanje dejavnosti pri 

pripravi prireditev in praznovanj v vrtcu, medtem ko so na ostalih področjih rezultati podobni. 

Finski otroci pa v večji meri sooblikujejo igralnice, njihovo opremo in sodelujejo pri 

nakupovanju igrač in didaktičnih materialov (prav tam). 
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Kot ugotavlja N. Turnšek, so bile možnosti leta 2002, ko je bila raziskava izvedena, za 

soodločanje otrok minimalne. V največji meri otroci vplivajo na načrtovanje vsakodnevnih 

dejavnosti in na organizacijo prireditev v vrtcu. Izključeni so tudi pri vprašanjih, ki zadevajo 

dogovarjanje med vzgojiteljem in otroki (prav tam). 

1.6.1.  Odrasli kot soustvarjalci življenja v vrtcu 

N. Turnšek je prišla do predpostavke, da je mera participacije v skupini odvisna od tega, 

koliko je vzgojitelj sam vključen v odločitve glede sooblikovanja delovnega okolja in 

kakovosti strokovnega dela. Ti vzgojitelji naj bi v večji meri zagotavljali enake izkušnje 

otrokom (Turnšek, 2011).  

 

Raziskava je pokazala, da: 

- tudi vzgojitelji le redko odločilno (močno) vplivajo na odločitve, ki so neposredno 

povezane z njihovim strokovnim delom, razvojem in življenjskimi razmerami v vrtcu. 

S tem so prišli do ugotovitev, da vpliv na odločitve pada v sorazmerju s stopnjo 

odgovornosti odločitev; 

- vzgojitelji menijo, da odločilno (močno) vplivajo le na organizacijo praznikov in 

prireditev v vrtcu, medtem ko na vseh drugih področjih ne vplivajo v odločilni meri; 

- približno tri četrtine vzgojiteljev ocenjuje, da imajo malo ali nič vpliva na oblikovanje 

vsebine strokovnih in drugih srečanj v vrtcu, pri odločanju o ureditvi in opremljenosti 

igralnice so rezultati podobni, prav tako pri nakupu igrač in didaktičnih materialov, 

nekaj manj kot tri četrtine pa jih ocenjuje, da imajo malo ali nič vpliva tudi pri izbiri 

sodelavca – pomočnika vzgojitelja (prav tam).  

 
Turnškova (2011) meni, da imajo vzgojitelji večinoma vpliv le na neposredno delo, medtem 

ko za ostale ključne razvojne in organizacijske odločitve prevzema odgovornost vodstvo 

vrtca. Tu se postavlja vprašanje, ali vzgojitelji otrokom lahko zagotovijo izkušnje 

participacije, če tega sami niso deležni (prav tam). 

1.6.2. Prepoznavanje »perspektive« otrok  

Da bi poglobili razumevanje same participacije z vidika vseh akterjev, torej tudi otrok, je bila 

po vzoru švedske raziskave izvedena raziskava tudi pri nas (Sheridan in Pramling 

Samuelsson, 2001, v Turnšek, 2011). Izvedli so individualne intervjuje z otroki, zastavili pa 

so jim naslednja vprašanja: 



Ralević, T. (2015).  Participacija otrok v vrtcu: Škrat Željko izpolnjuje želje otrok. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta 
 

12 

 

- Kaj pomeni odločati se? 

- Kaj bi želeli delati v vrtcu, če bi se lahko odločili sami? 

- Ali misliš, da vzgojitelj ve, kaj želiš delati? 

- Kako se sploh odločate? 

- O čem se odločate skupaj z vzgojiteljem, o čem se odločate sami otroci? 

- Kje se več odločate, doma ali v vrtcu? 

Ugotovitve so pokazale, da odločanje za otroke pomeni, da ko vzgojitelja nekaj prosijo, on to 

dovoli, in pa ko se vzgojitelj igra z njimi (Turnšek, 2011). Na vprašanje, o čem odločajo 

otroci, jih je večina odgovorila, da se ne odločajo o ničemer; nekateri otroci so prepričani, da 

odločajo le včasih, odrasli pa večinoma. Prišli so do odgovorov, da se večinoma odločajo o 

tem, kaj se bodo igrali, ne pa tudi kdaj (prav tam). 

Na vprašanje, o čem se odločajo skupaj z vzgojiteljem, so prišli do ugotovitev, da so odgovori 

otrok vezani na jutranji krog. Širše gledano, rezultati so pokazali, da otroci odločajo o lastni 

igri, svojih osebnih predmetih, določenih aktivnostih in v določeni meri o sebi; o vsem 

drugem naj bi odločal vzgojitelj. Kot poudarja Turnškova (2011), se lahko odrasli največ 

naučimo o sami participaciji iz situacij, ki so jih otroci opisali kot »skupaj se odločamo« (prav 

tam). 

Turnškova ugotavlja, da so si številne izjave slovenskih in švedskih otrok zelo podobne. 

Otroci iz obeh držav naj bi bili prepričani, da so odrasli tisti, ki odločajo skorajda o vsem 

(dnevna rutina, pravila, norme, vrednote itn). Prepričanje otrok ponazarja sledeča izjava 

švedskih otrok: »Ona odloča o hrani, hiši in otrocih …«. Izjava: »Vidve sta taglavni,« pa 

ponazarja prepričanje otrok, da odločitve odraslih prevladujejo nad tem, kar si oni sami želijo 

(prav tam). 

Glede na ugotovitve lahko zagotovo rečemo, da je odločanje otrok omejeno predvsem na 

aktivnosti, medtem ko imajo zelo malo vpliva na organizacijo življenja v vrtcu, na vsakdanje 

rutine ter dejavnosti in vsebine. Vzgojitelji se ne zavedajo, kakšnih odločitev so otroci 

sposobni, o čem se lahko odločajo, pri čem sodelujejo ter kako jih sploh vključiti v odločanje. 

In ker v vrtcih preživijo večji del dneva, bi bilo smiselno, da jih vzgojitelji vključujejo v 

odločitve, ki zadevajo njih same (prav tam). 
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2. PARTICIPACIJA V PEDAGOŠKEM KONCEPTU REGGIO 

EMILIA 

Participacijo se največkrat omenja v povezavi s pristopom Reggio Emilia, ki je nastal leta 

1963 v istoimenskem mestu v Italiji, ustanovitelj pa je bil Loris Malaguzzi. Cilj koncepta 

Reggio Emilia je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije. Osnovno načelo, ki 

mu sledijo v pristopu, je to, da je otrok »glavni igralec«, sodelavec in komunikator, vzgojitelj 

pa je tisti, ki otroka vodi in skrbi zanj. Hkrati pa poudarjajo vlogo okolja, ki je »tretji 

vzgojitelj«, partnerji pa so starši (Hočevar, Šebart, Štefanc, 2009). 

 

Tako kot Kurikulum za vrtce (1999) tudi koncept Reggio Emilia temelji na človekovih in 

otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi. Torej namesto usmerjenosti 

v otroka in nujnosti izhajanja iz otrokovih potreb oba koncepta poudarjata pravice otrok. Kot 

pravijo avtorji članka, je prednost koncepta Reggio Emilia ta, da je izredno odprt 

(»nastajajoči« kurikulum) in se nenehno izpolnjuje in izgrajuje (Devjak in sodelavci, 2009). 

Otroci torej sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta.  

 

Koncept temelji na skupnem delu vseh udeleženih v pedagoškem procesu. Med značilnostmi 

koncepta Reggio Emilia pa so: 

- pedagogika poslušanja in izražanja; 

- participacija otrok v življenju in delu vrtca; 

- medsebojna interakcija vrtca in lokalne skupnosti (Devjak in sodelavci, 2009).  

 2.1.1. Pedagogika poslušanja  

Kot pravijo avtorji članka (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel, v Devjak in sodelavci, 2009), je 

pedagogika poslušanja v zadnjih letih na področju predšolske vzgoje postala ključna 

paradigma, ki je spodbudila razvoj otrok v procesu učenja in življenja v ustanovi.  

Kot jo opredeljuje Rinaldi (2001, prav tam), ima dva pomembna vidika: 

- vidik, ki se nanaša na učenje in poučevanje; ta vključuje otrokovo osmišljanje in 

razumevanje sveta; 

- demokratičnost; ta vidik je »političen«, saj postavlja zahtevo po demokratičnem 

dialogu z družino in širšo okolico ter njeno kulturo (Turnšek, Hodnik Čatež, Krnel, 

2009). 
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S poslušanjem lahko ugotovimo in razumemo, kako otroci razmišljajo, kakšna vprašanja si 

postavljajo ter kako vzpostavljajo razmerja z resničnostjo (prav tam). C. Rinaldi (2001, prav 

tam) pravi, da je pedagogika poslušanja kot senzibilnost za vse, kar nas povezuje z drugimi; je 

metafora, ki nakazuje odprtost in občutljivost za poslušanje in biti slišan; je tudi poslušanje z 

vsemi čutili … in na tisoče mnogih načinov.  

Kot sem že omenila, se koncept participacije najbolj poudarja in je s tem najbolj razvit v 

vrtcih Reggio Emilia in ravno zaradi tega poudarjajo pedagogiko poslušanja, ki omogoča tudi 

pedagogiko odnosov (angl. the pedagogy of relationships), kar poudarja C. Rinaldi (prav 

tam), idejni vodja.  

2.1.2. Pedagogika odnosov 

Pedagogika odnosov je osrednjega pomena v vrtcih Reggio Emilia med otroki, skupinami 

otrok, odraslimi – zlasti vzgojitelji/-cami in starši; so v nenehnem dialogu z lokalno 

skupnostjo. Fizično okolje pa spodbuja in omogoča socialne odnose. Poudarjajo pravico 

otrok, da sodelujejo v vseh zadevah, ki se tičejo njihovega življenja, ter s tem odločajo. Prav 

tako poudarjajo pravico vplivanja na proces učenja in celotnega življenja v vrtcu, ta pa je 

pomemben kriterij kakovosti institucionalne vzgoje, hkrati pa je pomembna s pravnega vidika 

(Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel, 2009).   

V ospredju je demokratičnost, saj to pomeni, da imajo otroci priložnost, da vplivajo na lastno 

situacijo. Kot sem omenila že v enem izmed prejšnjih poglavij, je pomemben preobrat 

nakazala Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989. Otrok ni več le objekt, ki ga družba 

ščiti in zanj skrbi, ampak je tudi subjekt pravic, ki deluje samostojno (Bartley, 1989, v 

Turnšek, Hodnik Čatež, Krnel, 2009).  

2.2. PROJEKTNO DELO IN PARTICIPACIJA OTROK V    

RAZISKOVANJU 

Projektno delo je ena od ključnih značilnosti učnega pristopa k učenju in poučevanju, ki se 

izvaja v pedagoškem konceptu vrtcev Reggio Emilia. Ta pristop učenja se je dokaj razširil 

tudi v slovenskih vrtcih. Poudarek je na otrokovem prevzemanju dejavne vloge v procesu 

učenja, reševanju novih problemov, konstruiranju novega znanja … ter omogoča, da so otroci 

v večji meri udeleženi pri kreiranju vsakdanjega življenja v vrtcu in pri odločanju (Turnšek, 

Hodnik Čadež, Krnel, 2009).  
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Značilnost projektnega dela v vrtcih Reggio Emilia je vključevanje predšolskih otrok v 

razširjene in poglobljene raziskovalne projekte. To zagotavlja, da se otroci sami odločajo in 

izbirajo v dialogu z odraslimi in v interakciji z vrstniki. Organizirano pa je tako, da otrokom 

omogoča poglobljeno in celovito spoznavanje nekega pojava ali dogodka, ki zadeva njihovo 

življenje, jim zbudi zanimanje in pozornost (prav tam).  

 

Otroci so v projektu angažirani tako, da postavljajo vprašanja ljudem, ki nekaj vedo, zbirajo 

različne dokumente, podatke, predmete ter vse svoje izkušnje, spoznanja, spomine itd. 

predstavljajo na različne načine. Vrtci Reggio Emilia so znani po tem, da otroke spodbujajo k 

uporabi grafičnih jezikov – predvsem risbe in slikanja ter drugih medijev, ki jim pomagajo 

beležiti oz. dokumentirati vse njihove spomine, opažanja, ideje itn. v projektu (prav tam). 

 

Značilno za projekte Reggio Emilia je, da se osredotočajo na tematike, ki izhajajo iz 

vsakdanjega življenja otrok. S tem se vzpostavljajo odnosi med odraslimi in otroki ter med 

otroki in vrstniki. Otroci dobijo občutek, kaj je odraslim pomembno, ter se sami čutijo 

pomembni v projektu (prav tam). 

 

Zelo pomembno je dokumentiranje procesov v projektu, saj nam omogoča, da sledimo vsem 

procesom in načrtujemo nadaljnji potek. Za dokumentiranje največkrat uporabimo fotografije, 

videoposnetke, izjave otrok ter njihove risbe; vse ob pomoči vzgojitelja. S tem imajo otroci, 

vzgojitelji ter njihovi starši ponoven vpogled, kar jim omogoča podoživljanje opravljenega 

dela oz. projekta (prav tam). 

 

Po Maximu (1997) Turnškova navaja, da raziskovanje opredeljuje kot strategijo dejavnega oz. 

participativnega učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S tem raziskovalnim 

pristopom ohranimo radovednost otok in trajen odnos za znanje ter oblikovanje sposobnosti, 

ki so potrebne za samostojno reševanje problemov (Turnšek, 2004: 4).  

Eden temeljnih principov učenja v vrtcu je raziskovanje, saj merljivi rezultati še niso 

prevladujoča motivacija za učenje. Od vzgojitelja zahteva odločitev, da bo otrokom v 

podporo, jim nudil pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov, saj bo tako tudi sam raziskal 

izbran problem (prav tam).  
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Turnškova je po ugotovitvah vzgojiteljev, ki so izvedli proces raziskovanja, zapisala naslednje 

ugotovitve (prednosti raziskovalnega pristopa v primerjavi s tradicionalnimi učnimi 

aktivnostmi v vrtcu): 

- Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom (končnim rezultatom): 

ugotovitve vzgojiteljev so pokazale, da se otroci naučijo veliko več, saj sami iščejo 

pot do rešitve problema, naučijo se timskega dela, sistematičnosti. Tako pri otrocih 

spodbujamo kritično mišljenje in oblikujemo njihov odnos omenjenih vprašanj, 

njihova prepričanja in vrednote orientacije. Turnškova poudarja, da raziskovanje 

zagotavlja integracijo triade: znanje – spretnosti – stališča oz. vrednote. 

- Otroci gradijo (konstruirajo) nove predstave in pojme, »določajo« nove pomene: 

kar pomeni, da mora vzgojitelj izhajati iz perspektive otrok – njihovih izkušenj in 

interesov, torej iz problemov, ki so jim zanimivi. 

- Raziskovanje zagotavlja uveljavljanje iniciative (pobude, spodbude) otrok in 

njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah raziskovanja: vzgojitelji menijo, da je ravno 

to vzrok, da je projekt na visoki ravni (motiviranost in želja po spoznavanju), to pa 

prispeva k trajnosti učnih rezultatov oz. znanja (prav tam: 4–5). 

Po Maximu (1997) Turnškova navaja, da lahko raziskovanje razdelimo na dva tipa: zaprti in 

odprti tip. Ker se moj projekt navezuje na odprti tip raziskovanja, ga bom spodaj opisala. 

2.2.1 Odprti tip (angl. open-ended problem solving) 

O odprtem tipu raziskovanja govorimo, ko otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

različnih (alternativnih) rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja. Otroci tako sami iščejo 

rešitve, ki so raznolike in izvirne; s tem pa spodbujamo njihovo kreativnost in izvirnost (prav 

tam: 6). 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. Opredelitev problema 

Najprej problem opredelimo, kar pomeni, da jasno izrazimo, kaj bi radi spremenili, izboljšali, 

naredili itn. Včasih problem zazna vzgojitelj, kar pomeni, da mora otroke spodbuditi k 

razmisleku in k zaznavi problema; včasih pa problem zaznajo in ga izrazijo otroci sami (prav 

tam: 10). 
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2. Iskanje alternativnih rešitev problema 

Ko smo se soočili s problemom, je naslednja naloga vzgojitelja, da otrokom sporoči, da bodo 

tokrat problem reševali sami; to je za otroke pogosto presenečenje, saj so vajeni, da se stvari 

lotevajo odrasli brez njih. Vzgojitelj jih mora izzvati, da pomagajo s svojim predlogi. Pri tem 

si lahko ta pomaga z naslednjimi tehnikami: tehnika risanja, tehnika miselnega viharja, v 

pomoč pa mu je lahko tudi simbolna igra otrok, da pride do zamisli. Pri vsem tem pa je zelo 

pomembno dokumentiranje zamisli (risbe s komentarjem, plakati, avdio- ali videoposnetek) 

(prav tam: 10). 

3. Izbira in preizkušanje rešitev 

V tej fazi je naloga vzgojitelja, da pomaga otrokom oz. jih vodi do udejanjenja njihovih 

zamisli. Izvedba omogoča, da ocenijo posamezno rešitev. Včasih ugotovimo, da je bila 

zamisel slaba, vendar kljub temu pustimo otroke, da to ugotovijo sami in se s tem naučijo 

nekaj novega. Pomembno je tudi, da v tej fazi odrasli ohrani domišljijo in smisel za 

sanjarjenje (prav tam: 10-11).  

4. Ocena rešitev 

Projekti reševanja problemov po navadi trajajo več mesecev, zato je dobro, da se vmes 

večkrat ustavimo in razmislimo, ali smo bližje rešitvi problema, katere ideje so bile boljše, 

katere slabše in zakaj. Takšno ovrednotenje pa je vsekakor dobrodošlo ob zaključku projekta 

(prav tam: 11).  

CILJI PROJEKTOV RAZISKOVANJA PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA: 

 Dvigniti raven otroške participacije oz. udeleženosti v življenju vrtca – s tovrstnimi 

projekti otroci postajajo pomembni členi v ustanovi, saj prevzemajo odgovornost za 

mnoge vidike življenja v skupini. 

 Usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov – otroci 

morajo znati problem pravilno opredeliti, morajo predvidevati, katere ideje so boljše, 

katere slabše, katere uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se učiti na osnovi 

izkušenj. 

 Dvigniti raven demokratičnega odločanja. V projektu otroci pridobijo normo, da je 

zaželen prispevek vsakega otroka in da so vse ideje enakovredne (prav tam: 11). 
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II. EMPIRIČNI DEL – PROJEKT  

 

3.1.  OPREDELITEV PROBLEMA 

Tudi v sodobnih vrtcih opažamo, da otroci niso vključeni v načrtovanje dejavnosti skupaj z 

vzgojitelji, ampak ti po večini načrtujejo dejavnosti vnaprej v skladu s kurikularnimi cilji. 

 

Leta 2002 je raziskava pokazala, da je soodločanje in sooblikovanje otrok v naših vrtcih 

prioritetna naloga vrtcev; po izjavah vzgojiteljev slovenskih vrtcev (reprezentativnega vzorca) 

le nekaj več kot 2 % otrok odločilno vpliva na institucionalno okolje, v katerem živijo in se 

učijo, npr.: na izgled igralnice in njeno opremljenost, na nakup pripomočkov ipd. (Turnšek, 

2011).   

 

Zato je najpomembnejše, da otroke vključujemo v vrtce, jim omogočamo soustvarjanje in 

soodločanje v procesu učenja, saj tako izvemo, kaj jih zanima, kaj bi radi raziskali; in s tem 

jim omogočimo, da razvijejo občutek pripadnosti skupini in občutek, da je upoštevan oz. 

pomemben člen. Pri vsem tem pa vloga odraslih ni zmanjšana, ampak le preoblikovana. 

Vzgojitelj v večji meri opazuje, posluša otrokove razlage sveta, teorije, predloge, zamisli in 

ideje, jih dokumentira in uporablja v procesu načrtovanja (Devjak in sodelavci, 2009). 

 

G. Maxim (1989) je razvil metodični pristop, ki ga je poimenoval proces reševanja problemov 

odprtega tipa (angl. open-ended problem solving), ki vzgojiteljem zagotavlja sistematičen 

način vključevanja otrokovih pobud, želja, predlogov in zamisli v vsakdanje življenje v vrtcu. 

V tem procesu reševanja problemov otroke vodimo skozi proces od odkrivanja (zastavljanja) 

problemov do iskanja različnih (alternativnih) rešitev, njihovega preizkušanja, ocenjevanja 

dela ter na koncu do same izvedbe. Pri tem otroke spodbujamo zlasti h kreativnosti (Turnšek, 

Hodnik Čatež in Krnel, 2009). 

 

V okviru predmeta Otrok v družbi smo skupina dvajsetih študentk izvajale projekt Škrat 

Željko izpolnjuje želje otrok, skladno s pristopom reševanja problemov odprtega tipa (Maxim, 

1989). Izvajale smo ga v prednovoletnem času, za ta čas pa je značilno, da okrašujemo 

igralnico in vrtec, zato smo se odločile, da bomo otrokom omogočile, da se jim izpolnijo 

želje, take, s katerimi se v vrtcu po navadi ne srečujejo oz. niso tipične (k takim željam smo 
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jih tudi spodbujale). Projekt smo izvajale po dva dneva v tednu, štiri tedne zaporedoma, v 

novembru in decembru.  

3.2. CILJ  

V diplomskem delu želim raziskati uporabo metode reševanja problemov odprtega tipa, ki 

predstavlja in omogoča demokratično participacijo otrok, visoko raven motiviranosti ter 

njihovo ustvarjalnost. 

3.3.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 V kolikšni meri so dejavnosti projekta uspele uresničiti cilje participacije? 

 V kolikšni meri je izvedba vzgojnih dejavnosti celotnega projekta zagotovila 

priložnosti za participacijo? Katere so bile te priložnosti? Na kakšne načine so otroci 

participirali oz. soodločali? 

 V kolikšni meri se je priprava oz. načrt dejavnosti (nastopov) ujemal s samo izvedbo? 

 Kako so študentke upoštevale ideje vseh otrok – demokratično odločanje? 

3.4. RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila bom deskriptivno metodo v teoretičnem delu in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo v empiričnem delu diplomskega dela, ki bo temeljila na mojih lastnih evalvacijskih 

zapisih izvedenih nastopov ter evalvacijskih zapisih študentk, ki so posamezni nastop izvajale, 

in vzgojiteljice skupine otrok. 

V raziskavi je sodelovalo 20 študentk 3. Letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

Predšolska vzgoja, in 22 otrok (11 deklic in 11 dečkov), starih od 5 do 6 let, skupine Veverice 

iz Vrtca Šentvid, enote Sapramiška. 
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3.5. SHEMA DEJAVNOSTI PROJEKTA ŠKRAT ŽELJKO 

IZPOLNJUJE ŽELJE OTROK 
 

 

1. Vidimo škrata Željka, pusti nam 
presenečenja: 

* Pesem Enkrat je bil en škrat, vidijo 
škrata, pismo, Čarobno knjigo in čarobni 
prah 

* Pogovor o škratu, branje pisma, 
lepljenje risb v Čarobno knjigo, izpolnitev 
dveh želja študentk Eve in Katarine M.  

* Posutje prahu na risbo: 

      - PEKA PIŠKOTOV (v igralnici) 

      - GRADNJA SKRIVALIŠČA (v 
 telovadnici) 

* Otroci so razdeljeni v skupine  
 

 

2. Neizpolnjene želje študentk: 

* Čarobna knjiga - izpolnitev 
dveh želja študentk B. V. in K. 
K.  

      - SKAKANJE S KOZOLCA NA       
 SENO (v telovadnici) 

       - PLESNO-GLASBENI BANSI 
(v  garderobi vrtca) 

* Otroci narišejo svojo risbo - 
kaj si  želijo, da se jim izpolni 

* Lepljenje risb v čarobno 
knjigo 

 

3. Zunaj je sneg!:  

* Čaroba knjiga - čarobni prah: 

    - IZDELAVA SNEŽAKA: Mark 

    - KEPANJE in GADNJA   
 OBRAMBNEGA ZIDU: 
 Anže 

* Smo v kombinezonih 

* Dečka sta vodji skupin 

  

 

4. Brez smrečice ne gre!: 

* Čarobna knjiga - čarobni prah: 

    - IZDELAVA SMREČICE: Peter  

    -  IZDELAVA ROŽ IZ PAPIRJA in 
 NABIRANJE: Tinkara 

    -  IZDELAVA OKRASKOV ZA OKRASITEV 
IGRALNICE: študentka Daša 

     - POSTAVLJANJE MAHU POD 
SMREČICO in PETJE PESMIC: Tija 

 

    

 

 

 

 

 

5. Izpolnitev treh želja: 

* Čarobna knjiga  - čarobni prah: 

 - IZDELOVANJE TRAVNIKA: Klarisa in 
    Nika  

 - IZDELOVANJE GOZDA (štor, brlog, 
    drevesa): Ela 

* Priprava telovadnice za naslednji dan 

* Izdelava dodatnih rekvizitov za naslednji   
dan 

 

  

6.  Čarobni gozd in travnik 

* Vodena interpretacija 
študentk v gozdu 

* Ples snežink, plesno-rajalne 
igre, pojemo pesmice 

* Igra vlog - Rdeča kapica 
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7. Izpolnitev treh želja: 

* Čarobna knjiga - čarobni prah: 

     - GIBALNE IGRE : David in Lucija 

     - RUŠENJE VRTCA: Jure 

8. Tianov dan 

* Čarobna knjiga - 
čarobni prah: 

    - PIÑATA 

    - DJ   

Neizpolnjene želje:  

* izpolnjevanje želja z vzgojiteljico skupine otrok  
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4. PROJEKT ŠKRAT ŽELJKO IZPOLNJUJE ŽELJE OTROK OD    

PRIPRAVE DO EVALVACIJE 

Projekt sem izvedla skupaj z 19 študentkami 3. letnika študijskega programa Predšolska 

vzgoja. Pri predmetu Otrok v družbi smo dobile nalogo, da izvedemo osem »nastopov« 

(sklopov dejavnosti) po pristopu raziskovanja problemov, torej da otrokom omogočimo čim 

več participacije (soodločanja, soustvarjanja itd.), najvišjo možno raven motiviranosti ter 

demokratičnosti. Za projekt s tem naslovom smo se odločile, saj je december čas, ko v vrtcu 

prevladuje praznično vzdušje, otroci in vzgojitelji krasijo svoje igralnice ter ostale prostore. V 

ljubljanskih vrtcih sem opazila, da se prednovoletni čas vsako leto odvija po enakih vzorcih; 

vzgojitelji okrasijo igralnico po lastnih željah – otroci samo pomagajo, hodijo na lutkovno-

dramske predstave, obdaruje jih dedek Mraz itd., ne dobijo pa dovolj priložnosti oz. jih sploh 

ne dobijo, da bi izrazili svoje ideje, želje. 

Študentke smo se skupaj odločile, da bomo »uporabile« lik škrata (Željko), ki ga otroci vidijo 

samo na samem začetku projekta, potem pa ga skozi ostale nastope le omenjamo in 

uporabljamo njegove predmete: čarobno knjigo in čarobni prah. Ves ta čas pa so otroci v 

napetem pričakovanju, da izvedo, kdo bo naslednji, ki mu bo škrat izpolnil željo. 

Spodaj sem vse podrobnosti zapisala po sledečem zaporedju: 

- Po dva nastopa skupaj (1. in 2., 3. in 4., 5. in 6. ter 7. in 8. nastop) sem povezala v 

en naslov. 

- Vsak naslov ima podnaslove: pripravo za oba nastopa skupaj, izvedbo in 

evalvacijo za vsak nastop posebej, za oba nastopa skupaj evalvacijo študentk, ki so 

nastopale, in moja opažanja ter evalvacijo vzgojiteljice skupine otrok. 
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4.1. 1. IN 2. NASTOP: ( 29. 11.–30. 11. 2012) 

Izvajalke: Eva Firšt, Barbara Vidmar, Katarina Kovač, Katarina Mohorič, Tinkara Urek 

-   PRIPRAVA  

29. 11. 2012 

Dejavnost 1: Enkrat je bil en škrat 

Ob prihodu v igralnico vsak otrok dobi barven krog (rumen, rdeč, moder ali zelen), ki ga s sponko 

pritrdimo na njegovo majico. Ti krogi ponazarjajo delitev v skupine. Otroci sedejo na blazine, ki so 

razporejene v obliki polkroga. Ko že sedijo, iz ozadja v igralnico stopi K. M., ki na prečno flavto zaigra 

pesem Enkrat je bil en škrat, spremlja jo E. F. s kraguljčki. Otroci prisluhnejo skladbi, na koncu jih 

Katarina Kovač vpraša, ali poznajo skladbo. Če je odgovor pritrdilen, jo ob spremljavi flavte zapojejo, 

če pesmi ne poznajo, jim študentke zapojejo pesem, otroci pripevajo.  

PESMICA – ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT 

»Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. 

Imel je dolgo bradico, vsa siva je bila. 

Na hrbtu je nosil krošnjico, je polna b'la zlata. 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. 

Ti praviš, da ga ni bilo, dokazov da še ni. 

V pravljici tej živel bo, zato zapojmo vsi: 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat«. 

Med prepevanjem se sliši trkanje po oknu, proti koncu pesmi pa se ob oknu prikaže škrat Željko (B. 

V.), ki otrokom pusti skrivnostno pismo, čarobni prah in čarobno knjigo. 

Sledi kratek pogovor o dogodku, pogovor vodi K. K. (Kdo je bil to? Ste ga že kdaj videli? Kakšen je 

bil? Kam pa se je skril? Kaj nam je prinesel?). T. U. prebere vsebino pisma. 

»Pozdravljeni! 

Sem škrat Željko Igrajse. Izpolnjujem želje. Vaše želje. Vendar se moram skrivati pred vami, da ne 

izgubim čarobne moči izpolnjevanja želja. Izpolnjujem praznične želje, v prazničnem mesecu 

decembru. To je lep mesec, v katerem si bomo med seboj podarjali igre in se skupaj igrali. Če želite, 
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da se vam želja izpolni, jo morate narisati in prilepiti v čarobno knjigo ter jo posuti s čarobnim 

prahom! 

Imejte čaroben december. 

Škrat Željko« 

Otroke povabimo v krog, da skupaj prelistamo knjigo. V knjigi najdemo 4 risbe in njihove opise. Ko 

študentka zagleda svojo risbo, jo prepozna in veselo ugotovi, da bo škrat Željko izpolnil njeno 

praznično igro. 

E. ugotovi, da je v knjigi njena želja – želja po peki piškotov. Vzame škatlico s čarobnim prahom in 

svojo sliko potrese z njim. Gleda, kaj se bo zgodilo. Pred vrati najde pripomočke za peko piškotov. 

K. M. v knjigi najde svojo željo – gradnja skrivališča. Na svojo željo potrese čarobni prah.   

Otroci se razdelijo v štiri skupine glede na barvo kroga, ki so ga prejeli ob prihodu v igralnico. Dve 

skupini otrok ostaneta v igralnici, vodenje prevzameta T. U. in E. F., drugi dve skupini pa odideta s 

študentkami v telovadnico (vodenje prevzamejo K. K., B. V. in K. M.).  

 

Dejavnost 2: Specimo piškote 

Dejavnost vodita: E. F. in T. U. 

Skupini otrok, ki sta ostali v igralnici, se pripravita na peko piškotov. Pripravimo prostor, pobrišemo 

mize, si nadenemo predpasnike in umijemo roke. Študentki skupaj z otroki prebereta recept1 za 

piškote, nato pa skupaj zamesijo maso za piškote. Otroci s pomočjo dveh kuhinjskih tehtnic stehtajo 

surovine za maso piškotov. Priložen je tudi recept surovin, s katerim otroci preverjajo, ali so dodali že 

vse sestavine. Sprva maso mešajo skupaj, vsak otrok pomaga mešati maso v skupni posodi, nato pa 

gnetenje nadaljuje študentka. Dobljeno testo otrok poljubno oblikuje v praznične piškote. Otroci 

piškote odlagajo na pripravljen pladenj, ki ga bo študentka odnesla v kuhinjo, kjer bodo piškote 

spekli.  

Dejavnost 3: Zgradimo skrivališče 

Dejavnost vodijo: B. V., K. M. in K. K. 

Ostale študentke peljejo dve skupini otrok v telovadnico, kjer so pripravljena orodja za gradnjo 

skrivališča (kosi blaga, blazine različnih oblik in debelin, tuneli, stožci, vrvi, švedska skrinja). Z otroki 

se pogovorimo o gradnji skrivališča. Vsak otrok predlaga in poda svojo zamisel o gradnji, nato pa s 

sodelovanjem zgradijo skrivališče. Študentke otroke nagovarjajo in spodbujajo, da zgradijo skrivališče 

za našega skrivnostnega škratka Željka.   

                                                 
1500 g ostre moke, 200 g surovega masla, 200 g margarine, 150 g sladkorja, ½ zavoja 

pecilnega/vaniljevega sladkorja, ½ jogurta 
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Pripravljen material je namenoma težji, da jim lahko uspe le s sodelovanjem. Ko je skrivališče varno 

narejeno, otroke spodbudimo k igri skrivalnic v in ob skrivališču. Dejavnost poteka cca. 30–45 min, 

skupini se nato zamenjata. 

Zaključek 

Po končanih dejavnostih se vsi skupaj zberemo v igralnici. Otrokom povemo, da bodo piškote dobili 

po kosilu, ko bodo pečeni. Obljubimo jim, da se naslednji dan zopet vrnemo in pogledamo v knjigo 

želja, če je v njej ostalo še kaj neuresničenih želja in kaj prostora za nove želje.  

 

30. 11. 2012 

Dejavnost 4: Škratji ples 

Otroke vprašamo, kaj se je zgodilo prejšnji dan. Vzamemo knjigo želja, jo prelistamo in odkrijemo, da 

sta neizpolnjeni še dve želji. Študentki Katarina Kovač in Barbara Vidmar presenečeni prepoznata 

svoji želji za igro, zato čarobni prah Željka izpolni še njuni želji.  

Barbara pripoveduje, da je zelo rada skakala s kozolca na seno, nato pa se valjala po njem in skakala 

dalje. K. K. pripoveduje, da je kot majhna deklica vedno rada plesala in prepevala, zato si želi to 

glasbeno igro deliti še z otroki. Otroke povabimo, da zaplešejo škratji ples (Ireland – Land of the 

Green). Otroke s pomočjo skladbe razdelimo v dve skupini – ko glasba utihne mora vsak sesti na en 

stol. Stoli so razporejeni v dva kroga. Študentki na svojo sliko želja posujeta čarobni prah. Želja se 

lahko sedaj uresniči.  

 

Dejavnost 5: Skakanje s kozolca 

Študentke E. F., B. V. in T. U. odpeljejo skupino otrok v telovadnico, kjer se prične uresničitev 

študentkine želje. Razočarani opazijo, da ni nikjer nobenega kozolca, vendar pa imajo na razpolago 

letvenike in blazine, kar je zelo podobno kozolcu in senu. Prostor je že pripravljen – del telovadnice 

je pripravljen za skakanje, drugi del za valjanje po senu.  

Barbara otrokom pove, da so se morali strogo držati pravil2 igre, sicer se niso smeli igrati. Tudi danes 

ta pravila veljajo, če pa jih kdo ne bo upošteval, bo igro le opazoval ob robu travnika/telovadnice. 

                                                 
2 Pravila so:  

- pleza samo eden, 

- plezaš samo do označene lestve,  

- skačeš samo na noge,  

- skačeš le, če je blazina prosta, 

- kdor ne želi skakati, se po senu le valja, vendar tako, da ne moti tistih, ki skačejo. 
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Dejavnost 6: Bans 

Študentka K. M. vodi plesno-glasbeni bans, ki ga predstavi otrokom, nato pa ga skupaj z otroki 

zaplešejo.  

Bans Škrat 

Si že videl kdaj škrata piti čaj, primi se za nos, morda ga videl boš. Škratje, pozor, z desno roko …/z 

levo roko …/z desno nogo …/z levo nogo …/rit nazaj …/jezik ven …/škratje, prosto.    

Po izvedenem bansu študentka povabi otroke k poustvarjanju bansa, tako da vsak otrok predlaga nov 

gib.  

Študentka K. K. (A) vodi rajalno igro: 

Črna kuhar'ca 

A: Al je črna kuhar'ca doma? 

B: Da, da, da. 

A: Koliko otrok ima? 

B: Dva, dva, dva. 

A: A mi daste enega?  

B: Prav zares nobenega! 

A: Dvakrat bom okoli šla, tretjič bom izbirala. Ti si lep-a, ti si lep-a, ti si pa najlepši-a. 

Ponovitve 

A: Ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala, suhe žemlje ribala.  

B: Nič ne bom doma ostala, nič ne bom doma ostala, nič ne bom doma ostala, tudi jaz bom z vami 

šla.  

 

Otroke povabimo, da delijo z nami pesem, rajalno igro, ki jim je najljubša. Dve do tri izbrane igre se 

tudi igramo.  

Vsaka dejavnost poteka cca. 20–30 min, skupini se nato zamenjata. 

 

Dejavnost 7: Knjiga želja se polni 

Otroke povabimo, da zaplešejo škratji ples (Ireland – Land of the Green). Otroke s pomočjo skladbe 

razdelimo v pet skupin – ko glasba utihne, mora vsak sesti na en stol. Stoli so razporejeni v pet 

krogov. Vsaka študentka vzame skupino otrok, s katero ustvarjajo in na list papirja predstavijo svoje 

praznične igre, ki bi se jih želeli igrati. Študentka med ustvarjanjem otroke vestno spremlja in jih 

sprašuje o igri, njihove komentarje pa beleži na list papirja. Beležke bodo študentke kasneje zapisale v 

knjigo želja. Otrok narisano risbo s pomočjo študentk prilepi na bel list papirja v knjigo želja. 

Študentki pomagata rezati lepilni trak, da bodo lahko otroci risbo prilepili.  
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Zaključek 

T. U. skupaj z otroki prelista knjigo želja, nato pa jo študentke odnesejo in obljubijo, da se naslednji 

teden knjiga želja in čudežni prah zopet vrneta med otroke ter izpolnita nekaj njihovih želja. 

 

- IZVEDBA IN EVALVACIJA 1. NASTOPA (29. 11. 2012) 

Nastop se začne tako, da otroke motivirata študentki, ki 

stopita v igralnico, medtem ko na prečno flavto in 

kraguljčke igrata pesem Enkrat je bil en majhen škrat. 

Otroci morajo ugotoviti, kako je naslov pesmi, kot 

presenečenje pa na vrata potrka škrat (študentka) in 

otrokom pusti svoje pismo, veliko čarobno knjigo in 

čarobni prah. Škrat jih je presenetil med petjem pesmi  

in so že navdušeno vpili, da ga vidijo. Ena deklica je 

rekla: »To ni pravi škrat, to je ena od študentk!« 

Vendar jih je vseeno zelo motiviral in so ga z 

navdušenjem opazovali. Študentki otroke 

opozorita na stvari, ki jih je prinesel škrat. Med 

odvijanjem velikega pisma so otroci ugotavljali, 

kaj bi to bilo: »Nekaj piše!, Zemljevid je!, 

Risbico nam je narisal!« Iz pisma so izvedeli, 

kako je ime škratu in zakaj jim je pustil vse te 

stvari (čarobno knjigo in čarobni prah). 

Ugotovili so, da jim bo izpolnjeval želje oz. igre, 

ki bi se jih radi igrali. 

Študentka K. K. je vzela knjigo in otroci so komentirali: »Smreka!, Zdaj je december, Knjiga 

za piškote!« V knjigi so opazili, da so štiri risbe, in vsaka študentka je prepoznala svojo. Za 

prvi dve risbi (peka piškotov in gradnja skrivališča) sta študentki povedali, zakaj sta si to 

zaželeli. Študentke bi lahko pogovor vodile dalj časa, da bi otroke še bolj motivirale (npr.: 

kdo so škrati, kje živijo, kje potujejo, kje dobijo take knjige in prah itd.). 

Študentka K. M. je predlagala, da ugotovijo, ali se bo želja uresničila, če na risbo potresejo 

čarobni prah. Obe študentki, E. F. in K. M., sta potresli prah in K. M. je predlagala, da gredo v 

Slika 1: Študentki zaigrata melodijo pesmi 

Enkrat je bil en majhen škrat. 

Slika 2: Kaj nam je prinesel škrat Željko? 
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telovadnico pogledat, ali je kje kakšno skrivališče. Dve skupini otrok (pred samim začetkom 

so bili razdeljeni v skupine glede na barvo kroga, ki so ga dobili) so študentke odpeljale v 

telovadnico, ostali dve pa sta ostali v igralnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupini v igralnici sta spekli piškote. Umili so si roke in si zavezali predpasnike (vzgojiteljica 

jim je naročila, naj jih prinesejo od doma). Mizi in sestavine ter kuhinjski pripomočki so bili 

že pripravljeni. Eno skupino je vodila T. U., drugo pa E. F. (peka piškotov je bila njena želja). 

Na mizi so našli recept. Vsako sestavino so poimenovali ter začeli meriti, dodajati, mešati in 

gnesti. Otroci so sami iskali rešitve, kako bi zmerili posamezno sestavino, kako bi odvzeli 

točno določeno maso določene sestavine in jo dali v plastično posodo. Komaj so čakali, da so 

lahko sestavine zmešali, jih gnetli, da je nastalo testo. Ena deklica je začela testo gnesti z 

rokami, kmalu so želeli poskusiti še ostali, ena deklica pa je rekla, da ji »packanje« ni všeč, 

zato je vzela žlico in še malo premešala. Študentki sta potem, ko so vsi poskusili, še sami 

malo pregnetli, nato pa je vsak otrok dobil svoj kos testa in oblikoval piškote po svojih željah. 

Uporabljali so vilice, nože ter žlice, nekateri pa so jih oblikovali s prsti. Ena deklica je prišla 

do ugotovitve, da piškoti ne smejo biti predebeli in ne pretanki. Na koncu pa so otroci 

ponudili testo še študentki, da jim je pokazala, kakšne piškote je ona delala s svojo mamo. 

Piškote so razvrstili na več pekačev, ki so jih odnesli v kuhinjo, kjer je kuharica poskrbela, da 

so se spekli. Pri eni študentki sem opazila, da je imela na zapestju veliko zapestnic, kar se mi 

ni zdelo ravno higienično pri peki piškotov. Ko smo piškote odnesli v kuhinjo, je en otrok 

vprašal, ali imajo dovolj visoko pečico, saj je njegov piškot zelo velik, kar se nam je vsem 

zdelo zanimivo.  

Drugi dve skupini sta se zbrali v telovadnici in se usedli v krog. Otroci so najprej predlagali, 

da še enkrat zapojejo pesem Enkrat je bil en majhen škrat, saj so predvidevali, da se bo škrat 

zopet prikazal, vendar se to ni zgodilo (škrat je bitje, ki se ljudem ne želi pokazati). Študentka 

K. M. jih je spodbujala z vprašanji: kako bi postavili skrivališče, kakšno bi bilo in kaj bi bilo 

Slika 3: Merjenje sestavin za piškote Slika 4: Oblikovanje piškotov 
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znotraj njega. Vsak je predlagal nekaj svojega: »Senco bi imel, Slike, Rdeč bi bil, Zvezdice pa 

luno, Da bi se delali, da je noč, da bi imeli posteljo v obliki zvezde, Da bi imeli lučko, Da bi 

imel za jest, Da bi bil iz zlata, Bleščečo odejo, Da bi imel tobogan.« 

 

 

 

 

 

 

Otroci so bili zelo neučakani, zato je študentka predlagala, da naredijo vsi skupaj eno 

skrivališče, s čimer so se vsi strinjali. Motivirale so jih vse nametane blazine, odeje, 

kolebnice, švedski skrinji in še kaj. Med gradnjo so ugotovili, da brez medsebojnega 

sodelovanja ne bo šlo in da si morajo pomagati, iskali in preizkušali so rešitve: kako narediti 

senco, tunel, gugalnico, tobogan, posteljo ipd. Če sami niso zmogli, so prosili študentke, da so 

jim pomagale (blazine so bile težke). Nato je K. K. 

ustavila »gradnjo« in poklicala otroke, da se 

pogovorijo in pogledajo, kaj so zgradili, kaj jim še 

manjka. Ko so postavili še posteljo v obliki zvezde, so 

otroci prišli do ideje, da bi se igrali, da spijo in da so v 

temi. K. M. je igrala na prečno flavto, K. K. je prebrala 

pravljico o škratu, peli so pesmice, se igrali 

skrivalnice in še nekaj iger, ki so se jih spomnili 

otroci ter študentke. Če je bila igra prenevarna, so študentke igro ustavile in jih opozorile.  

Postavlja pa se mi vprašanje, ali so imeli dovolj materiala za gradnjo, blazine so le tak 

material, s katerim se otroci vsakodnevno srečujejo. Otroci niso ravno medsebojno soodločali, 

saj so »gradili« vsak svoj del na različnih delih telovadnice, študentke pa so jih usmerjale. 

Kljub temu pa so si pomagali med seboj (ko so se igrali skrivalnice, so se klicali med seboj in 

pomagali prijateljem, kam bi se še lahko skrili). 

Za zaključek so se vsi zbrali v igralnici, otroci so si povedali, kakšna skrivališča so zgradili, 

kaj so uporabili, kaj je vse vsebovalo skrivališče itd. Študentka jih je spomnila, da je treba 

knjigo želja zapolniti z njihovimi risbami, vendar naslednji dan, ker so zdaj vsi že utrujeni. 

Slika 7: Škrat Željko se je zopet pokazal 

otrokom. 

Slika 5: Gradnja »bunkerja« Slika 6: Kaj nam še manjka v »bunkerju«? 
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Obljubila jim je, da se naslednji dan vrnejo. Na koncu so še enkrat zapeli pesem o škratu in 

skozi okno opazovali, ali se bo prišel poslovit. Ko so ga zagledali, so bili navdušeni in mu 

pomahali v slovo. 

-  IZVEDBA IN EVALVACIJA 2. NASTOPA (30. 11. 2012) 

Nastop so študentke začele s pogovorom o prejšnjem dnevu – kaj so delali, kaj so se igrali, 

koga so videli ipd. Otroci so med pogovorom gledali skozi okno, ali se bo škrat Željko zopet 

prikazal, vendar se ni. Ena deklica je predlagala, da ga pokličemo, vendar ga ni bilo. 

Študentki K. K. in B. V. sta vzeli čarobno knjigo in jo prelistali. Opazili so, da sta dve želji 

(dveh študentk) še neizpolnjeni. B. V. je razložila, da se je kot majhna deklica rada valjala po 

senu in skakala s kozolca, K. K. pa, da je vedno rada prepevala in zraven plesala.  

Za razdelitev v skupine so skupaj z otroki izvedle igro Škratji ples. Stole so razporedile v dva 

kroga. Otroci so plesali okoli njih, medtem so predvajale skladbo Ireland – Land of Green, in 

ko je glasba utihnila, so se morali čim prej usesti na stole. Ples so večkrat ponovile, tako da so 

vsakič nastale »nove« skupine. Študentki sta 

potresli prah na svoji risbi in tako se jima je želja 

uresničila. Eno skupino so E., B. in T. U. 

odpeljale v telovadnico, druga skupina pa je 

odšla v garderobo, kjer imajo v vrtcu klavir, 

vodili sta jo K. K. in K. M. 

V telovadnici je bilo že vse postavljeno (blazine 

pod letveniki in na sredini telovadnice). Znotraj 

skupine so se razdelili v dve skupini – ena je 

skakala z letvenika na blazino, druga pa se je 

»valjala« na blazinah. Študentke so zelo dobro poudarile pravila, saj bi lahko bila ta dejavnost 

nevarna. Pri dejavnosti cilji participacije niso bili uresničljivi, saj so študentke že vse vnaprej 

pripravile, otroci so delali tisto, kar so jim naročile.  

Zdi se mi, da otroci niso toliko uživali pri tej dejavnosti, saj niso prispevali nobenih svojih 

idej/želja. Sčasoma je T. U. poskusila z igro Delamo palačinke, ko je valjanje iz monotonosti 

spremenila v igro. Otroci so se samo držali pravil in ponavljali, kot so pokazale študentke. 

Študentke bi lahko otroke vprašale, kaj bi še radi počeli na »senu«. 

Slika 8: Skakanje s »kozolca« 
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Druga dejavnost pa je omogočila otrokom, da so soodločali. K. M. je predstavila rajalno igro 

Škrat. Študentka K. M. je spremljala otroke s 

klavirjem, K. K. pa je bila z otroki in kazala 

gibe. Otroci so sprva ponavljali za njo, kasneje 

pa so prispevali svoje ideje – kazali so, kakšen 

gib bi v igri še lahko uporabili. Sprva so bili 

nekateri otroci zadržani, postopoma pa so se 

vsi vključili v igro. K. K. je nato vodila rajalno 

igro Črna kuhar'ca. Pri tej igri otroci niso 

soodločali, zato so se kar malo dolgočasili. 

Nato sta obe K. spodbudili otroke, da 

prispevajo še svoje ideje, kaj bi še zapeli in zaplesali. Ker je bil zunaj sneg, so si najprej 

skupaj zaželeli pesem Snežinke, nato pa so zapeli še nekaj božično-novoletnih pesmi, tudi v 

angleškem jeziku.  

Obe skupini sta odšli nazaj v igralnico, kjer so jim študentke zopet pripravile stole, ki so bili 

postavljeni v obliki več manjših krogov. Vsaka 

skupina je povedala, kaj je delala v določenem 

prostoru, in ob tem so otroci pričakovali, da se bo 

škrat Željko zopet pojavil zunaj pred igralnico. Ena 

deklica je predlagala: »Pokličimo ga!« Ker ga ni 

bilo, je K. K. rekla: »Ker ga ni, predlagam, da 

zopet zaplešemo Škratji ples (Ireland – Land of 

Green).« Tako kot so bili razvrščeni v skupine, so 

se usedli k petim različnim mizam. Vsaka študentka 

je svoji skupinici razložila, da bodo narisali svojo 

željo, risbico pa prilepili v čarobno knjigo. Ob risanju želja so študentke vsakega posebej 

vprašale, kaj je narisal, svojo risbo je opisal (kaj si želi, da mu škrat Željko izpolni). Otroke so 

spodbujale k temu, da bi bile želje čim bolj nenavadne oz. česar v vrtcu še niso delali/počeli in 

kar si močno želijo.  

Ko so vsi narisali svojo željo in risbico prilepili v Knjigo želja (pomagala jim je E.F.), so se 

vsi skupaj zopet zbrali. Študentka E. F. je prelistala knjigo želja. Pogledali so, katere želje so 

se že uresničile (želje študentk), in vsak je opisal svojo risbo (kaj si je zaželel). Študentke so 

otrokom obljubile, da se naslednji teden vrnejo s knjigo in čarobnim prahom ter da bodo 

takrat na vrsti njihove želje. 

Slika 9: Rajalna igra Škrat 

Slika 10: Otroci rišejo svoje želje. 
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- MOJA OPAŽANJA 1. IN 2. NASTOPA 

Visoka mera participacija – Prvi nastop je potekal tako, da so študentke izpolnjevale svoje 

želje, otroci pa so bili v te dejavnosti vključeni. Otroke so spodbujale, da predlagajo svoje 

želje (npr.: ko so gradili skrivališče). Poskušale so izpolniti vse želje, če pa ni bilo izvedljivo, 

so jim obrazložile (ena deklica je želela izdelovati smreko, študentka ji je predlagala, da je 

lahko to njena želja, ki jo naj nariše, in škrat Željko ji jo bo izpolnil). Ko so gradili skrivališče, 

so otroci sami predlagali, kaj vse bi skrivališče imelo, kakšno bi bilo itd., študentke pa so 

poskrbele, da se je uresničilo čim več želja (vmes so ustavile igro in pozvale otroke, da si 

ogledajo, kaj še manjka v skrivališču, to so nato »dogradili«; otroci so predlagali, da bi lahko 

v skrivališču spali v temi).  

Otroci pomembni členi pri soustvarjanju – Otroci so se še posebno zavedali pomembnosti 

v skupini pri drugem nastopu, ko so risali svoje želje (vzgojiteljici in študentke so jih 

upoštevale), in pri petju pesmic in rajanju (otroci so sami predlagali in z vprašanji: kako se 

poje ta pesem, kako se premikamo, ko pojemo to pesem; bi nas naučil/-a? Tako so jih 

študentke spodbudile, da naučijo še vse ostale ter se igramo/pojemo/plešemo skupaj). 

Odzivi otrok – Otroci so z navdušenjem predlagali ideje, risali svoje želje. Študentke so 

spraševale o škratu: kje je, zakaj ga ni, kaj mu bomo zapeli, bi nas slišal, če zapojemo pesem 

glasneje. Ko so risali svoje želje, smo vse študentke ugotovile, da imajo otroci zelo zanimive 

in nenavadne želje, kar za dejavnosti v vrtcu ni tipično oz. tega še niso počeli. 

Dovolj priložnosti za participacijo otrok – Ker sta prva dva nastopa temeljila na 

idejah/željah študentk, menim, da je bilo priložnosti za participacijo dovolj. Študentke so jih 

spodbujale, otroci so medsebojno sodelovali, prosili so za pomoč, ko so jo potrebovali 

(najbolj je bilo to opazno pri gradnji skrivališča), in si z veseljem pomagali. Ugotovili so, da 

se je bilo treba veliko prilagajati, dogovarjati. Motivacija je bila na začetku nastopov ustrezna. 

- EVALVACIJA 1. IN 2. NASTOPA – INTERVJU Z 

IZVAJALKAMI 

Študentke, ki so nastopale, sem prosila, da mi odgovorijo na dve vprašanji. Nanašata se na 

potek dogajanja in pa na samo participacijo. Vsaka je odgovor oblikovala na podlagi 

dejavnosti, pri kateri je bila – jo je vodila. Vprašanji pa sta bili: 
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I. Ali si vnesla dovolj visoko mero participacije (mogoče več možnosti za 

soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

1. NASTOP: 

Prva je odgovorila zelo kratko in jedrnato in opisala, kje je to opazila: 

»Po svojih močeh sem poskušala uresničiti participacijo. Moji so 

želeli imeti svoje modelčke, tega so navajeni od doma. Spraševali so 

me, za koga so ti piškoti. Dobili so sestavine, pripomočke in piškote 

oblikovali po lastnih željah.« 

Druga je zelo dobro opisala, kje je otroke opominjala, da morajo biti pozorni na določeno 

stvar: 

»Načrtovale smo dovolj spodbud. Pri piškotih smo morale postaviti 

neko mejo: upoštevati recept (ko so mešali, bi otroci metali sestavine v 

zrak), fizikalne zakone (prevelik piškot se ne bo spekel), vsak je moral 

narediti najmanj en piškot, niso vedeli, kako bi jih začeli oblikovati, 

morala sem jim pokazati.« 

Tretja je poudarila, da so otroke spodbujale z vprašanji in zakaj so se odločile za blazine pri 

gradnji skrivališča – uporabila je besedo »bunker«: 

»Načrtovale smo, da vsak otrok pove svojo željo, kakšen bi bil bunker 

(zvezdna postelja, bazen, elektrika, tobogan, gugalnica). Za blazine 

smo se odločile, ker so težje in je bil otrok primoran sodelovati (vsaj 

dva).« 

Četrta študentka je odgovorila zelo na kratko, poudarila je odzive otrok: 

»V prostor so se vživeli, mogoče niso ravno vedeli, kako izgleda 

bunker, vendar so bili zadovoljni.« 

2. NASTOP: 
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Odgovorila mi je po ena študentka iz vsake dejavnosti. Prva je želela poudariti, da so 

izpolnjevali njeno željo:  

»Da, otroci so izbirali pesem, gib pri bansu Škrat. Pri eni igri niso 

participirali … želele smo pokazati, da so se naše želje uresničile.« 

Druga je prav tako kot prva poudarila, da pri plezanju ni bilo zaznati participacije, vsaj ne v 

visoki meri: 

»Pri plezanju ni bilo participacije. Odločali so se, s katere letvice 

bodo skočili, vsak si je izbral, kje bo začel. Kotaljenje – na kakšen 

način bi ga popestrili -> palačinke, ki jih zvaljamo, namažemo, 

'zrolamo' in pojemo; cesta, ki se valja in jo gradimo.« 

II. Ali vam je uspelo uresničiti cilje participacije? Da/ne in na kakšen način? 

1. NASTOP: 

Vse študentke so oblikovale skupni odgovor: 

»V večji meri da, v določenih dejavnostih pa ni bilo dovolj visoke 

mere participacije (nekaj so predlagali otroci, nekaj pa študentke).« 

2. NASTOP: 

Na drugo vprašanje mi je ena študentka ob posvetovanju z drugimi odgovorila: 

»Naš cilj je bil spodbujati jih k čim bolj raznolikim, nenavadnim 

željam. Dosegle smo zastavljene cilje skozi soudeležbo in fleksibilnost 

glede na otrokove želje, ki so se jim porajale ob dejavnosti (omogočile 

smo manjše skupine, s tem smo hotele preprečiti, da bi se ideje 

ponavljale).« 

- EVALVACIJA VZGOJITELJICE SKUPINE OTROK  

Vzgojiteljici sem postavila enaki vprašanji kot študentkam, ki so nastopale. Odgovorila pa je 

tako: 
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I. Ali menite, da so študentke vnesle dovolj visoko mero participacije 

(mogoče več možnosti za soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

1. NASTOP: 

Za prvi nastop je odgovorila takole: 

»Otroci so imeli možnost soodločanja pri vseh dejavnostih. Študentke 

so pri peki piškotov omogočile aktivno sodelovanje pri merjenju, 

tehtanju, samostojno ustvarjanje – oblikovanje piškotov. Obe 

študentki sta spodbujali samostojnost, nudili dovolj časa in prostora 

za izdelavo. 2. dejavnost – ponujena sredstva za gradnjo skrivališč 

niso nudila optimalne možnosti lastnega ustvarjanja. Študentke so 

otrokom pomagale sestavljati, oblikovati skrivališča.« 

2. NASTOP: 

Za drugi nastop je poudarila, kako pomembni sta motivacija in priprava:  

»Študentke so nudile možnost soodločanja že z motivacijo, delitvijo v 

skupine. S primerno pripravo prostora/športne igralnice so poskrbele 

za varno, aktivno gibalno dejavnost, pri glasbeno-plesni dejavnosti pa 

za soustvarjanje, soodločanje o poteku oz. izvedbi dejavnosti.« 

II. Ali je študentkam uspelo uresničiti cilje participacije (upoštevanje idej, 

želja, interesov otrok)? Da/ne in na kakšen način – primer? 

 

1. NASTOP: 

Opisala je, na kakšen način so študentke spodbujale otroke:  

»Da – z nudenjem ustreznih materialov, z omogočanjem časa in 

prostora za ustvarjanje. Študentke so prisluhnile razmišljanju otrok, 

jih spodbujale z odprtimi vprašanji, upoštevale želje, interese otrok, 

npr.: pri merjenju, tehtanju sestavin, oblikovanje piškotov. Pri gradnji 
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skrivališč so imele večjo vlogo študentke pri pomoči otrokom 

(postavljanje blazin).« 

2. NASTOP: 

Tudi za drugi nastop je opisala, na kakšen način so študentke spodbujale otroke: 

»Pri dejavnosti v športni igralnici so študentke s spodbujanjem, 

opazovanjem med potekom upoštevale ideje, želje, interese otrok 

(npr.: način za različne gibe, dejavnosti – 'Kako bi se lahko še 

drugače valjali?'). Pri izvajanju bansov je študentka z ustreznim 

vodenjem in spodbujanjem omogočala poustvarjanje, individualno 

gibalno izražanje, upoštevanje želja.« 
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4.2.   3. IN 4. NASTOP : (6. 12.–7. 12. 2012) 

Izvajalke: Maja Jančar, Daša Janže, Laura Šturbej, Petra Trlep, Kaja Urbanč 

- PRIPRAVA  

6. 12. 2012  

Pripomočki: Karton, papir, krep papir, lepilo, škarje, kolaž papir, kosmata žica, tulci, flomastri, 

sukanec, selotejp, vata, časopisni papir, navadna žic, blago, klešče, veje, čarobna knjiga, mah, postelja, 

majice, nalepke, lonci, kamenčki, korenje  

 

Dejavnost 1: Izpolnitev želja 
Otroke pričakamo v igralnici. Naročimo jim, naj se posedejo na stole, ki so postavljeni v krogu. 

Najprej jih pozdravimo. Vprašamo jih, ali se spomnijo, kaj smo/so počeli prejšnji teden. Študentka K. 

U. prinese čarobno knjigo, ki jo skupaj z otroki pregledamo oz. pogledamo slike želja, ki so se 

uresničile minuli teden. Prisluhnemo odgovorom otrok in jih po potrebi s podvprašanji spodbudimo 

do pravilnega odgovora. Ko se pogovorimo, povemo otrokom, katere želje bomo uresničili danes. 

Izpostavimo dečka Marka, ki si je zaželel postavljati snežaka, in dečka Anžeta, ki si je zaželel kepanja.  

Dejavnost 2 in 3: Snežak in kepanje 

Najprej uresničimo željo dveh dečkov, ki sta si zaželela kepanja in postavljanja snežaka. Prvi ima 

besedo Mark, ki nam razloži, kako želi postaviti snežaka, kako bo velik, kdo ga bo postavljal itd. 

Vprašamo ga, ali lahko naredimo več snežakov (morda sneženo družino). Nato dobi besedo Anže, ki 

razloži potek kepanja in postavljanja obrambnega zidu. Po potrebi ju prek vprašanj spodbujamo k 

podajanju navodil.  

Preden odidemo v garderobo, se z otroki pogovorimo o pravilih. Spodbudimo dečka Anžeta, da poda 

pravila pri kepanju, npr. kepamo se samo v noge, ne v obraz, kepamo se samo s snegom (pazimo, da 

v kepah ni kamenčkov) ... Tudi Marka vprašamo, ali je pri postavljanju snežaka/snežakov tudi kakšno 

pravilo. Nato dečka posujeta čarobni prah po svojih risbah.  

Dogovorimo se, kdo od otrok bo kaj počel. Če se dečka odločita, da bodo vsi postavljali snežaka in vsi 

sodelovali pri kepanju, to uresničimo (najprej postavimo snežaka, nato pa se gremo kepat), drugače 

pa se razdelimo v dve skupini, tako kot si zaželita dečka (otroci sodelujejo v tisti skupini, kjer želijo, 

otroke dečka izštejeta itd.). 

Ko pričnemo izdelovati snežaka, študentke poskrbimo, da sodelujejo vsi otroci, navodila pa podaja 

deček Mark. Otroci imajo na voljo sneg, blago, kamenje, korenje, veje ... Pri kepanju pazimo na 

varnost in poslušamo navodila dečka Anžeta. Otroci imajo na voljo sneg. Dečka sta vodji vsak svoje 

skupine oz. dejavnosti in onadva določita pravila in ustvarjanje igre. 
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Deček Mark izbere otroke, ki se bodo priključili tej dejavnosti, oz. jim da možnost, da se dejavnosti 

priključijo sami (odvisno, kaj si Mark zaželi). Otroci imajo na voljo različen material: časopisni papir, 

blago, stiropor, kolaž papir, trši barvni papir, barvno peno. Mark poda navodilo, ali izdelamo skupaj 

enega snežaka ali pa naredimo vsak svojega. Študentka D. J. jih ob izdelali spodbudi, ali mogoče 

poznajo kakšno pesem, ki govori o snežaku. Če jo poznajo, skupaj zapojejo in morda tudi zaplešejo, 

drugače pa jim študentka predlaga pesem Mojce Robič Delamo snežaka. Če otroci želijo, zraven še 

zaplešejo. Po končani dejavnosti Mark pove, kam bomo položili snežaka/snežake. Če bo premalo 

snega, Anžetovo željo izpustimo in izpolnimo željo dečka Petra (izdelovanje smrečice) ter željo deklice 

Tinkare (izdelovanje rožic iz blaga) (glej 7. 12. 2012). 

Zaključek 

Po končani dejavnosti/igri odidemo z otroki v igralnico, kjer se usedemo v krog. Prek vprašanj jih 

študentke spodbudimo, da nam povedo, kaj smo danes počeli. Dečka vprašamo, ali sta zadovoljna z 

izpolnitvijo svoje želje. Študentke nato povemo, da se jutri zopet vrnemo in uresničimo še kakšno 

željo.  

7. 12. 2012 

Dejavnost 4: Izpolnitev želja 

Otroke pričakamo v igralnici. Naročimo jim, naj se posedejo na stole, ki so postavljeni v krogu. 

Najprej jih pozdravimo. Vprašamo jih, ali se spomnijo, kaj smo počeli prejšnji dan. Študentka Kaja 

prinese čarobno knjigo, ki jo skupaj z otroki pregledamo oz. pogledamo slike želja, ki so se uresničile 

minuli teden in prejšnji dan. Prisluhnemo odgovorom otrok in jih po potrebi s podvprašanji 

spodbudimo do pravilnega odgovora. Ko se pogovorimo, povemo otrokom, katere želje bomo 

uresničili danes. Izpostavimo dečka Petra, ki si je zaželel izdelovati smreko iz papirja, in deklico 

Tinkaro, ki si je zaželela izdelovati rožice iz blaga.   

Dejavnost 5: Smrečica 

Prvo uresničimo željo dečka Petra, ki si je zaželel izdelati smrečico iz papirja in narediti okraske 

zanjo. Deček odide k mizi, kjer se bo odvijala njegova dejavnost, in z izštevanko izbere približno deset 

otrok (odvisno, koliko otrok bo v vrtcu tisti dan), ki se bodo priključili njegovi dejavnosti (če se deček 

odloči, da se otroci sami odločijo, katero dejavnost bodo izbrali, jim to omogočimo). Otroci imajo na 

voljo različne materiale: karton, tulce, flomastre, stiropor, različne vrste papirja, škarje, lepilo, blago, 

žice, kosmate žice, krep papir, veje, sukanec itd. S čarobnim prahom posuje svojo risbo (pred 

dejavnostjo, znotraj skupine) in tako se prične dejavnost, ki jo vodi on. Pred začetkom izdelave se 

Peter odloči, ali bomo izdelali skupno smreko ali pa bo naredil vsak svojo (spodbudimo ga, da 

naredimo skupno). Ko naredimo izdelke, otroke vprašamo, kam oz. komu jih bomo dali. Deček je 

vodja skupine oz. dejavnosti in določa pravila ter ustvarjanje dejavnosti. 
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Dejavnost 6: Izdelava rož 

Drugo željo uresničimo deklici Tinkari, ki si je zaželela izdelovati rože iz blaga. Tudi ona odide k mizi 

in z izštevanko izbere približno pet otrok (odvisno, koliko otrok bo v vrtcu tisti dan), ki se bodo 

priključili njeni dejavnosti (če se deklica odloči, da se otroci sami odločijo, katero dejavnost bodo 

izbrali, jim to omogočimo). Otroci imajo na voljo naslednje materiale: blago, krep papir, škarje, lepilo, 

selotejp, žica, sukanec. S čarobnim prahom posuje svojo risbo (znotraj skupine) in tako se začne 

dejavnost, ki jo vodi ona. Ko naredimo izdelke, otroke vprašamo, kam oz. komu jih bomo dali.    

Deklica je vodja skupine oz. dejavnosti in določa pravila ter ustvarjanje dejavnosti.  

Dejavnost 7: Izdelava okraskov 

Tretjo željo uresničimo študentki D. J., ki si je zaželela okrasiti igralnico z okraski, da bi tako ustvarila 

praznično vzdušje v njej. Otrokom študentka predstavi svojo željo. Izdelovali bi snežake iz pene in 

snežinke ter verigo iz papirja. Otrokom ponudimo še naslednje materiale: kolaž papir, škarje, lepilo, 

selotejp, sukanec, flomastre, peno. V skupini bi bilo približno sedem otrok (odvisno od števila otrok, 

ki so tisti dan v vrtcu). Študentka otrokom ponudi, da se sami odločijo, ali se bodo udeležili njene 

dejavnosti. Poleg okraskov, ki si jih je zaželela študentka, upoštevamo tudi predloge oz. želje otrok. 

 

Dejavnost 8: Rajanje ob smrečici 

Po končani igri otroke povabimo nazaj v igralnico, natančneje v krog (stoli so postavljeni v obliki 

kroga), da skupaj uresničimo željo še deklici Tiji. Zaželela si je rajati, peti in se igrati ob smrečici. 

Zaželela si je tudi, da bi pod smrečico položila mah, jaslice in posteljo ter da bi prišel Božiček. Ker 

jaslic in Božička ne smemo imeti v vrtcu, se skupaj odločimo (predlagamo študentke), da postavimo 

samo mah in posteljo. Deklica pove, katere pesmi bi peli in kako bi rajali. Na risbo posuje prah in 

dejavnost se začne. Študentke dejavnost spodbujamo in usmerjamo otroke. Deklica je vodja skupine 

oz. dejavnosti in določa pravila ter njeno ustvarjanje.  

Ob koncu se študentke poslovimo od otrok in jim povemo, da se prihodnji teden zopet vrnemo in 

uresničimo še kakšno željo.  

Otroke pri vsaki dejavnost spodbujamo z odprtimi vprašanji, kot so: Ali sem prav naredila? Kako 

moram to narediti? Kam bomo to postavili, komu in kako mu bodo dali? Koliko dolga naj bo žica? 

Tole je sedaj mokro, kam bomo dali sušiti? itd.  

Študentke otroke samo spodbujamo in z njimi ustvarjamo. Vodje so otroci, študentke pa predvsem 

skrbimo za varnost in upoštevamo otrokove želje ter navodila.  

- IZVEDBA IN EVALVACIJA 3. NASTOPA (6. 12. 2012) 

Nastop so študentke začele s prelistavanjem čarobne knjige. Najprej smo se spomnili, katere 

želje je škrat Željko že izpolnil, otroci so z navdušenjem pripovedovali, kaj so počeli prejšnji 
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teden. Študentka M. J. je poudarila, da bodo danes izpolnili želji dveh dečkov, in sicer Anžetu 

in Marku. Nekateri otroci so bili užaljeni, ker niso bili oni prvi na vrsti, in so celo jasno 

povedali: »Ooo, zakaj?« Pri tej izjavi deklice študentke niso pojasnile, da bodo vsi prišli na 

vrsto, da se bo želja vsem izpolnila. 

Ker se dečka nista spomnila, kaj sta si zaželela, oz. ker nista hotela povedati na glas, je M. J. 

prelistala čarobno knjigo in dečka sta prepoznala svoji risbi. Zdelo se mi je zanimivo, da so 

otroci ob listanju povedali, čigava je katera 

risba.  

Oba dečka sta na svojo risbo potresla prah 

in tako se je njuna želja uresničila. 

Študentke so otroke vprašale, ali si želijo 

ven, da bi se Marku izpolnila želja – da bi 

delal snežaka, ter Anžetu – da bi se igral s 

kepami. Odgovor je bil enoglasen: »Jaaa!«. 

Odšli so v garderobo, kjer so se oblekli v 

kombinezone (tudi študentki, ki sta vodili 

skupini). Te so prinesli od doma, saj je zunaj zapadel sneg, vzgojiteljica pa je poskrbela, da so 

bili obveščeni tudi starši otrok. 

 Ko so bili vsi oblečeni in dobro zaščiteni pred 

mrazom, smo se skupaj odpravili na bližnje 

igrišče srednje šole. Študentke in vzgojiteljici so 

skrbele za varnost, saj smo prečkali železniško 

progo.  

Ko smo prispeli na zasnežen travnik, so študentke 

otroke pozvale, naj se primejo za roke in naredijo 

krog. Zapeli so pesem Delamo snežaka (v pripravi 

manjka besedilo pesmi). Nato je študentka P. T. 

poklicala Anžeta in Marka in vsak od njiju je povedal, kako si je zamislil sam potek 

dejavnosti/igre. Mark se je odločil, da bo izbral nekaj otrok in skupaj bodo naredili enega 

snežaka. Anže pa si je zamislil, da bi nekaj otrok zgradilo obrambni zid, nekaj pa bi jih 

naredilo kepe za kepanje. Skupino, ki je delala snežaka, je vodila študentka D. J., skupino, ki 

je gradila obrambni zid, pa študentka L. Š.  

Slika 12: Naš snežak je že narejen. 

Slika 11: Anžetu se uresničuje želja. 
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 Med samo »gradnjo« 

obrambnega zidu je Anže 

prišel do ideje, da bi 

naredili dva obrambna 

zida, enega nasproti 

drugega (»Tako bo bolj 

zanimivo!«). Med samo 

izdelavo snežaka in 

obrambnega zidu so ostali 

otroci spraševali dečka: »A 

dam to sem?, A bo tako v 

redu?, A ti grem še kaj 

iskat?« itd. Anže in Mark sta se res počutila, kot da sta ta dan glavna, vendar je bilo Marku 

kar malo nerodno. Zdelo se mi je, da dobijo otroci v vrtcu le malokrat takšne priložnosti. Ko 

je bil obrambni zid dokončan in so bile kepe narejene, je L. Š. pozvala otroke, da jo poslušajo, 

saj je metanje kep lahko zelo nevarno. Poudarila je, da se lahko kepajo samo v noge. Ko je 

skupina, ki je delala snežaka, končala, so se pridružili drugi skupini pri kepanju. Tako so se 

vsi otroci kepali, pridružile so se jim tudi študentke. Opazila pa sem, da obrambni zid ni ravno 

služil namenu – otroci so se kepali vsevprek. Zagotovo pa je bil obrambni zid premajhen oz. 

preozek za vse otroke. 

Za zaključek so zopet naredili krog in študentka D. J. je oba dečka vprašala, ali se jima je 

želja izpolnila in ali sta si svojo željo zamislila tako, kot so se igrali. Oba sta pritrdila. Odšli 

smo v garderobo, kjer smo se slekli, nato pa v igralnico, kjer so študentke pojasnile, da se 

naslednji dan zopet vrnejo, ko bo škrat Željko izpolnil željo kateremu drugemu otroku. 

Dodala bi še, da bi morali biti otroci bolj samostojni pri oblačenju kombinezonov. Sneg se je 

ponekod spremenil v ledene plošče, to pa je otrokom nekoliko olajšalo gradnjo obrambnega 

zidu, študentke pa so morale paziti na varnost pri kepanju ravno zaradi ledenih plošč. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Pomagaj mi! Slika 14: Obrambni zid že dobiva 

končno obliko. 
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- IZVEDBA IN EVALVACIJA 4. NASTOPA (7. 12. 2012) 

Študentke in otroci so naredili krog in študentke so jih spodbudile, da se spomnijo, katere 

želje so se že uresničile in čigave so bile. Študentka M..J. je vzela čarobno knjigo in jo 

prelistala. Ustavila se je pri risbah deklice Tinkare – izdelovanje rožic iz blaga, ter dečka Petra 

– izdelovanje smrečice iz papirja. Peter je veselo razložil, kaj si je zaželel: »Jaz sem si zaželel, 

da presenetimo škrata in da naredimo smrekico!« Študentka L. Š. je povedala, da bodo danes 

izpolnili njuni želji, otroci pa so vzklikali: »Jutri mojo, jutri pa mojo!« Vendar to še ni bilo 

vse, M. J. je listala naprej in se ustavila pri risbi, ki je otroci niso prepoznali. Bila je želja 

študentke D. J., ki si je zaželela, da bi naredili okraske za igralnico. Zdelo se mi je zanimivo, 

da so se študentke odločile dodati še eno željo, čeprav je bilo želja v knjigi zelo veliko in sem 

se spraševala, ali nam bo do konca projekta uspelo izpolniti čisto vse.    

Najprej sta Tinkara in Peter posula čarobni prah na svoji risbi, nato pa je svojo risbo posula še 

študentka D. J. Ta je kasneje otroka pozvala, naj si izbereta po šest otrok, vendar jima je 

ponudila, da se lahko ostali otroci sami odločijo, kdo bo šel h kateri dejavnosti. Peter se je 

odločil, da bo izbral sam. Ena deklica je hotela sodelovati pri Tinkarini dejavnosti, zato mu je 

predlagala, da si izbere drugega otroka. Tudi Tinkara je izbrala otroke sama, študentka D. J. 

pa je k svoji dejavnosti povabila ostale otroke. 

Peter in njegova skupina so odšli v telovadnico, Skupina D. J. in skupina T. U. pa sta ostali v 

igralnici, vsaka za svojo mizo. Študentke so pri vsaki skupini poudarile, da sta otroka pri 

njunih dejavnostih vodji, saj izpolnjujemo njuno željo, in da bomo izdelali smreko in rožice, 

kot sta si sama zamislila. Otroci so to upoštevali in so Tinkari in Petru postavljali vprašanja: 

»Kakšne barve naj naredim rožico?, Kako naj naredim rožico?« … D. J. pa je svojo skupino 

spodbujala, da so predlagali, kakšne okraske bi naredili, kakšne oblike naj bodo itn. 

Slika 15: Tinkari se bo želja vsak čas izpolnila. Slika 16: Peter posipa čarobni prah na svojo risbo. 



Ralević, T. (2015).  Participacija otrok v vrtcu: Škrat Željko izpolnjuje želje otrok. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta 
 

43 

 

Otroci, ki so delali rože iz blaga, so najprej opazovali Tinkaro, kako jih izdeluje, nato pa so 

začeli še sami. Vseeno pa je naredil vsak malo drugačno, saj se tudi v naravi rože razlikujejo.  

 

V skupini študentke D. J. je vsak 

naredil svoj okrasek, D. J. jim je 

pomagala in jih spodbujala z 

vprašanji. En deček ni želel 

sodelovati, zato mu je D. J. rekla, 

naj se ji usede v naročje in bosta 

skupaj izdelala okrasek. Deček se je 

kasneje le sprostil in je prispeval 

svoje ideje.  

Peter pa je vodil svojo skupino v telovadnici. Študentka L.Š. ga je spodbudila, da je on vodja 

in jim mora povedati, kaj si je zamislil, 

kako bi kaj izdelali in iz česa. Vsakemu je 

razdelil naloge: »Ti mi boš pomagal nalepit 

to, Nika mi bo pomagala narediti okraske, 

Urban mi bo tudi pomagal narediti okraske, 

Anže pa bo lepil.« Sam pa je izrezal obliko 

smreke in jo nalepil na tulec. Na koncu pa 

jo je okrasil z raznimi okraski, ki so jih 

naredili otroci v njegovi skupini.       

Vsi skupaj smo se zopet zbrali v igralnici, kjer je vsaka skupina predstavila, kaj je 

izdelala/naredila. Na sredo igralnice so postavili smrečico, ki so jo izdelali v Petrovi skupini, 

in se usedli na stole okoli nje. Peter se je odločil, da bo smreka ostala v igralnici, zraven pa je 

komentiral: »Ko nas ne bo, bo škratek vzel darilo pa bo potem še nam dal eno darilo!«  

Tinkara je povedala, kaj je delala njena skupina: »Delali smo rožice iz blaga pa iz papirja!« 

Rožice nam je tudi pokazala. Skupina študentke D. J. pa je povedala, da so izdelovali okraske: 

»Delali smo verigo pa okraske!« D. J. je poudarila, da se bodo skupaj z vzgojiteljico kasneje 

dogovorili, kam bodo te okraske obesili.  

D. J. jih je presenetila z izpolnitvijo še ene želje, namreč deklica Tija si je zaželela, da bi se 

igrala ob smrečici in bi pod njo postavila mah ter jaslice, zraven pa bi prepevala božične 

pesmice. Na svojo risbo je posula prah in želja se ji je uresničila. Najprej so ji študentke pod 

smrečico postavile časopisni papir, da so zaščitile tla, ona pa je nanj postavila mah. Sprva je 

Slika 17: Dašina skupina izdeluje okraske za smrečico. 

Slika 18: Laura pomaga Petru pri izdelavi smreke. 
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bila zelo sramežljiva, nato pa je vzgojiteljica predlagala, da si izbere eno prijateljico, ki ji bo 

pomagala. Otroci so jo spodbujali z besedami: »Dajmo, Tija!« Ko jo je D. J. vprašala, katero 

pesem si je zaželela (na katero bi zaplesali in zraven peli), se je odločila za pesem Ringa raja 

in Dedek Mraz. Ker je bila deklica zelo sramežljiva, so pesmi samo zapeli.  

Za konec so študentke otroke, ki se jim je želja izpolnila, vprašale, ali so zadovoljni in ali so 

dejavnosti potekale, kot so si zaželeli. Odgovor je bil pritrdilen. Študentke so otrokom 

obljubile, da se naslednji teden zopet vrnejo, ko bodo izpolnjevale nove želje.  

Dodala bi, da sem opazila, da so socialno manj aktivni otroci ostali zadnji – nekako so bili 

izključeni, to pa so bili tisti, ki so izdelovali dekoracijo (okraske) za igralnico pri študentki D. 

J. 

Pri dečku, ki si je zaželel izdelovati smreko, je bilo zelo dobro opaziti, kako se je čutil 

pomembnega, ko je bil »vodja«. Otroke je usmerjal: »Jaz hočem, da mi pomagaš!«, en otrok 

ga je vprašal: »Je ta barva v redu, kakšno verigo naj naredim?«, on pa je odgovoril: »Ja 

barvno!« Otrok je bil usmerjen v svojo željo in je vse vodil, celo malo preveč. To je bilo 

opaziti, ko je en deček na vsak način želel okrasiti smreko, mu pomagati, on pa tega ni 

dovolil, saj je hotel vse sam. Imel je veliko možnosti za uresničitev želje (sam je odločal). 

 

- MOJA OPAŽANJA 3. IN 4. NASTOPA 

Visoka mera participacije – Študentke so otrokom zagotovile visoko mero participacije, saj 

so upoštevale njihovo željo, prinesle potreben material, otrok, ki se mu je želja izpolnila, pa je 

ostale otroke usmerjal. Študentke so otrokom pustile, da sami vse preizkusijo, naredijo, 

vendar pa so ob tem upoštevale varnost, ki je na prvem mestu. Že pri sami razdelitvi otrok v 

skupine so jim pustile, da se odločijo sami. 

Otroci pomembni členi pri soustvarjanju – Najbolj opazno je bilo pri otrocih, ki so jim 

študentke izpolnjevale željo. Otroci so bili nekakšni vodje, saj so se počutili kot glavni oz. 

odgovorni in ostali otroci so se tudi tako odzivali nanje: »Ti je to všeč? Kakšne barve naj 

naredim? Kam naj postavim?« Otroci so imeli celo možnost, da izberejo, kako bodo skupine 

oblikovane. 

Odzivi otrok – Odzivi so bili zelo izraziti. Otroci z izpolnjeno željo so se počutili posebne v 

pozitivnem smislu (jaz sem glavni, ostali pa mi pomagajo do uresničitve moje želje): 

»Pomagaj mi nositi kepe, Tu se bo zid podrl! Dajva ga popraviti!, Poglej, Peter!« Opazila 

sem, da so otroci res uživali, se spodbujali med seboj ter si medsebojno pomagali. 
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Dovolj priložnosti za participacijo otrok – Menim, da je bilo več kot dovolj priložnosti za 

participacijo, saj so res vsi otroci upoštevali željo določenega otroka. Res pa je, da so 

izpolnjevali željo enega otroka na skupino, vendar so mu ostali pomagali, ustvarjali skupaj – 

soustvarjanje pri izdelovanju smreke. Otrok je res vse otroke »zaposlil«, s tem ko jim je 

razdelil naloge. 

- EVALVACIJA 3. IN 4. NASTOPA – INTERVJU Z 

IZVAJALKAMI 

Študentke, ki so nastopale, sem kot pri prejšnjih dveh nastopih prosila, naj mi odgovorijo na 

dve vprašanji, ki se nanašata na potek dogajanja in pa na samo participacijo. Vsaka je odgovor 

oblikovala na podlagi dejavnosti, pri kateri je bila – jo je vodila. Vprašanji pa sta bili: 

I. Ali si vnesla dovolj visoko mero participacije (mogoče več možnosti za 

soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

3. NASTOP:  

Prva meni, da so otroci participirali, zapisala pa je takole: 

»Da, meni se zdi, da smo vnesle dovolj veliko mero participacije. Pri 

kepanju je Anže povedal, kako bi naredil obrambni zid. Povedal je 

tudi, kaj je prav in kaj ne, kdaj se naj kepamo in kako.« 

Druga pa je zelo dobro opisala, kako so otroci vodili igro: 

»Mislim, da smo vnesle dovolj veliko mero participacije. Otrokom 

smo le pripravile prostor in 'uresničile' želje, oni pa so se vse 

dogovorili, podajali ideje, navodila, se pogovarjali med sabo in 

poslušali. Nad izvedbo sem zelo zadovoljna.« 

4. NASTOP:  

Prva sklepa po enem samem vprašanju, ki so ga zastavile otrokom: 
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»Menim, da nam je tudi z današnjim nastopom uspelo uresničiti 

otrokove želje. To smo lahko videle po tem, ko smo jih po uresničenih 

željah povprašale in so odgovorili pritrdilno.« 

Druga je poudarila pomen spodbude in motivacije: 

»Mislim, da smo vnesle dovolj visoko mero participacije. Malo več 

spodbude je potrebovala deklica Tija, ki je drugače otrok s PP. 

Spodbudile smo jo tako, da smo ji postavljale vprašanja, predlagale 

primere, ona pa je potem povedala, ali so ji všeč ali ne.« 

II. Ali vam je uspelo uresničiti cilje participacije? Da/ne in na kakšen način? 

3. NASTOP: 

Edina, ki mi je odgovorila, je poudarila, da je bil otrok vodja skupine in kako jo je vodil: 

»Da. Otrok je bil vodja. Sam je povedal, kako narediti zid, kako 

visokega, širokega. Prav tako pri snežaku. Otrok je povedal, kako 

bomo okrasili snežaka, s katerimi materiali, kje bo imel roke in iz česa 

bo. Otrok je bil vodja, študentke in ostali otroci pa smo upoštevali 

njegove želje in zadovoljstvo. Dokaz, da smo uresničile cilje 

participacije, je bilo zadovoljstvo otrok.« 

4. NASTOP:  

Prva je odgovorila na splošno: 

»Menim, da nam je uspelo uresničiti njihove želje. Otroci so bili sami 

dovolj visoko motivirani za uresničevanje svoje želje ob sodelovanju z 

izbranimi vrstniki.« 

Druga je komentar podkrepila s splošnim primerom: 

»Otroci, katerih željo smo uresničili, so podajali navodila, spodbujali 

svojo izbrano skupino k ustvarjanju. Ostali otroci so 'vodjo' večkrat 

vprašali, ali je zadovoljen s tistim, kar so naredili.« 
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Tretja je odgovorila podobno kot druga: 

»Da, uresničile smo cilje. Opazila sem reakcije otrok, katerih želje 

smo izpolnile. Bili so zelo veseli in zadovoljni (že pri tem, da smo jih 

izbrale oz. jim uresničile želje, in tudi pri tem, ko so sami odločali in 

podajali pravila).« 

- EVALVACIJA VZGOJITELJICE SKUPINE OTROK 

Vzgojiteljici sem postavila enaki vprašanji kot študentkam, ki so nastopale. Odgovorila pa je 

tako: 

I. Ali menite, da so študentke vnesle dovolj visoko mero participacije (mogoče več 

možnosti za soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

3. NASTOP: 

Podrobno je opisala, kje je to opazila: 

»Študentke so z ustrezno motivacijo spodbudile otroke k sodelovanju. 

Tudi pri pripravi otrok na bivanje zunaj so bile soudeležene, 

posameznikom so pomagale po potrebi. V parku so otroke razdelile v 

dve skupini, nudile primeren prostor in dovolj časa za obe dejavnosti. 

Otokoma, ki so jima izpolnjevale želje, so s primernimi spodbudami 

omogočile vodenje skupin. Sproti so preverjale njune zamisli. Pri 

oblikovanju snežakov so otrokom nudile raznovrsten material (blago, 

gumbe, palice, lopatke …). Tudi same so uživale v igri z otroki na 

snegu.« 

4. NASTOP:  

Tudi tukaj je opisala, kako so študentke vnesle visoko mero participacije: 

»Priskrbele so dovolj raznovrstnega materiala, spremljale, 

soustvarjale, upoštevale predloge pri izdelavi smrečice. Pri 
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izdelovanju rožic iz blaga so otroci potrebovali veliko pomoči 

študentk (striženje blaga, oblikovanje žice itd.).« 

II. Ali je študentkam uspelo uresničiti cilje participacije (upoštevanje idej, želja, interesov 

otrok)? Da/ne in na kakšen način – primer? 

3. NASTOP: 

Takole je poudarila veselje otrok: 

»Da. Pri izdelovanju ter oblikovanju snežaka in 'obrambnega zidu' iz 

snega za kepanje so sledile željam, interesom otrok in s tem 

omogočile, da so otroci zelo uživali na snegu.« 

4. NASTOP:  

Na kratko je povzela ter izpostavila izpolnjevanje želje deklice Tije: 

»Da. Pri izdelavi smrečice in izdelovanju rožic. Pri izpolnitvi želje 

deklice T. (rajanje, petje, mah in posteljica pod smreko) pa je bila 

participacija minimalna.« 
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4.3. 5. IN 6. NASTOP: (13.12.–14. 12. 2012) 

Študentke: Tijana Ralević, Staša Strežek, Martina Hrženjak, Špela Smuk in Mija Rozman 

- PRIPRAVA 

13. 12. 2012 

Dejavnost 1: Delitev v skupine 

Usedemo se v krog na stole, prej »pospravimo« mize ob stene igralnice, da imamo veliko prostora. 

Otrokom povemo, da bomo danes izpolnili želje trem otrokom. Prelistamo knjigo želja, in ko najdemo 

risbe otrok, ki jim bomo izpolnili željo, jih pokličemo h knjigi, kjer potresejo čarobni prah na svojo 

risbo ob pomoči študentke T. R. 

Otroci, ki jim izpolnjujemo željo, izberejo otroke z izštevanko – po želji otroka. Otroci so razdeljeni v 

tri skupine; ena skupina po deset otrok in dve skupini po pet otrok. Tisti otrok, ki si je zaželel gozd, 

izbere deset otrok, deklici, ki pa sta si zaželeli travnik, pa vsaka po pet otrok. 

PRIPOMOČKI: veje, časopisni papir, voščenke, krep papir, folija, ki poka, kolaž papir, alufolija, 

šeleshamer, karton, lepilo, škarje, tulci, flomastri, vrv, selotejp, vata, rjav papir, blago, čarobna knjiga, 

mah, tri žepne svetilke, plišaste živali (jež, zajec, volk, medved), avtobus, snežinke, CD-zgoščenka 

(glasba z živalmi, Copatki, Tu tu tu po cesti), radio, kragulčki, knjige o gozdu in travniku, košara. 

Prvi dan stvari izdelujemo, drugi pa postavljamo v telovadnici, kjer se nato otroci igrajo ob vodeni 

dejavnosti in kasneje na svojo željo. Študentke otroke samo spodbujamo in z njimi ustvarjamo. Otroci 

nas vodijo, študentke pa skrbimo za njihovo varnost in upoštevamo njihove želje ter navodila.  

Dejavnost 2: Izdelovanje travnika 

M. R., S. S., in M. H. vodijo skupino, kjer izdelujejo travnik. Mi. odpelje v garderobo skupino petih 

otrok, ki jo je izbrala deklica 1, M. H. pa s skupino petih otrok, ki jo je izbrala deklica 2, ostane v 

igralnici. S. pomaga vsaki skupini pri izdelovanju (hodi od skupine do skupine). 

Študentke otrokom ponudimo potreben material (časopisni papir, voščenke, krep papir, folija, ki 

poka, kolaž papir, alufolija, šeleshamer, karton, lepilo, škarje, tulci, flomastri, selotejp, vata, blago). 

Otroci, ki jim izpolnjujemo željo, povedo, kako so si zamislili potek dejavnosti. Otrokom ponudimo 

tudi knjige o travniku, kjer lahko dobijo kakšno idejo, kako bi bil videti naš travnik.  
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Študentke deklico spodbujajo z vprašanji: kakšen naj bi bil travnik, kako bi izdelali travo, kaj vse bi 

bilo na travniku, kako bi naredili luže in cvetlice ter travniške živali. Povemo, da bomo ti dve skupini 

kasneje združili v velik travnik.  

IZDELAVA: 

M. R. bo na željo otrok delala travo oziroma travnik in mogoče luže, ki nastanejo po dežju. 

Trava: Študentke pripravimo material za travo. Otroci narežejo trakove – travnate bilke. Študentke 

jih spodbujamo, kako bi to travo pritrdili, ponudimo jim karton, na katerega otroci lepijo trakove iz 

krep papirja/kolaža/, nato jih z vprašanji, kako bo trava »stala«, spodbudimo k predlogom (deli iz 

kartona so postavljeni v križ, da stojijo). 

Luže: Otroke vprašamo, iz česa bi naredili luže, kaj sploh je luža, kaj ponavadi oni delajo, ko vidijo 

luže. Iz alufolije izrežemo različne krive oblike. Pritrdimo jih na podlago (naslednji dan). Študentke 

jim ponudimo alufolijo in plastično folijo, ki poka (z zračnimi mehurčki).  

M. H. bo po želji otrok delala npr. cvetlice, živali itn. 

Cvetlice: Študentke vprašamo otroke, kako bi naredili cvetlice/rožice. Študentke jim podamo 

material: krep papir, kolaž, papirnate rožice, kosmate žičke. Otroci naredijo cvet po svoje (če jim ne 

gre, jim pokažemo svojo različico – krep papir zvijemo na kvadratke v harmoniko in odrežemo v 

polkrog na eni strani; ko razgrnemo, dobimo liste cveta, ki jih ovijamo toliko časa, da dobimo cvet). 

Študentka otroke vpraša, kako bi izdelali steblo, kako bi ga pritrdili na cvet in kako bi rožo pritrdili 

na travnik – kako bi stala pokonci. Ponudimo jim rolice in kosmate žičke za steblo, rolice oblepijo s 

kolažem ali pa krep papirjem. 

Metulji: Otroke vprašamo, kako bi izdelali metulje – da podajo svoje ideje, kakšni so, katere barve, 

kako majhni so, kakšna krila imajo, kaj še imajo itd. (Zvijemo papir v tulec iz revij ali kolaž papirja. 

Krila bi izdelali tako, da iz papirja naredimo harmoniko, na sredini jo zlepimo oz. zvežemo. Kila 

pritrdimo na tulec, za tipalke uporabimo žičke). Metulje prilepimo oz. pritrdimo na volno ali vrv. 

Pikapolonice: Otroke vprašamo, kako bi izdelali pikapolonice – kakšne so, katere barve, kako 

majhne so, kam bi jih postavili (na list cvetlice, travo). (Iz črnega kolaža izrežejo kroge, nalepimo krila 

– prerezan krog; nalepimo tipalke, glavo, oči in noge). Za tipalke jim ponudimo kosmato žico.  

S. S. ves čas pomaga M. H. In M. R. pri izdelavi travnika ter Š. S. in T. R. pri izdelavi gozda. 
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Dejavnost 3: Izdelava gozda 

Študentki T. R. in Š. S. vodita skupino otrok, kjer izdelujejo gozd. Študentki otrokom ponudita 

potreben material (veje, časopisni papir, voščenke, krep papir, folija, ki poka, kolaž papir, alufolija, 

šeleshamer, karton, lepilo, škarje, tulci, flomastri, vrv, selotejp, vata, rjav papir, blago, mah, knjige o 

gozdu). Otroci, ki jim izpolnjujemo željo, povedo, kako so si oni zamislili potek dejavnosti. Otrokom 

ponudimo tudi knjige o gozdu, kjer lahko dobijo kakšno idejo, kako bi bil videti naš čarobni gozd. 

Študentke deklico spodbujajo z vprašanji: kaj si je zaželela, kakšen naj bi bil gozd, kaj bi bilo vse v 

gozdu, kako bi izdelali drevesa in rastlinje, iz česa od podanih materialov bi izdelali drevesa in 

rastlinje, koliko dreves potrebuje naš gozd, kako bi ga postavila in na kakšen način bi drevo stalo, kje 

živali spijo in kako bi to izdelali, ali bi bilo v gozdu temno ali bi bilo veliko svetlobe. 

IZDELAVA: 

Študentka T. R. z otroki izdeluje gozdna drevesa na željo otrok. 

Drevesa: Študentke pripravimo material za drevesa (karton, voščenke, krep papir itd.). Deklico (z 

željo) vprašamo, kako bi naredili drevesa, na karton nariše drevo po svoje, s pomočjo študentke izreže 

iz kartona narisano drevo, drevo oblikujemo naprej po dekličinih željah, ponudimo krep papir, kolaž 

papir, rjav papir, voščenke ali barvice (npr: pobarvajo deblo, krošnja iz kroglic krep papirja). Izdelavo 

spodbujamo z vprašanji, kako bi iz danega materiala naredili košato krošnjo, kako bi naredili/narisali 

lubje (temne in svetle lise), kako bi naredili, da bo drevo stalo, ponudimo jim karton, če vidimo, da si 

ne morejo predstavljati, kako bi naredili, predlagamo, da dodamo del kartona, ki ga prerežemo do 

polovice in oblikujemo križ. 

Š. S. z otroki izdeluje štor in brlog, če bo to želja otrok. 

Štor: Otroke vprašamo, iz česa bi izdelali štor. Na razpolago jim damo kartonaste škatle (v velikosti 

škatle za čevlje). Potem bi jih vprašali, kako bi štor izgledal – kakšne barve in iz katerega materiala bi 

ga naredili. Ponudile jim bomo kolaž papir, krep papir, časopisni papir, rjav papir, blago, lepilo, 

škarje, flomastri, voščenke, mah. Vodilna deklica pove, koliko štorov bomo naredili in kakšni bodo. 

Brlog: Otroke bi vprašali, kateri živali bi naredili brlog in kakšen bi bil. Ali bi bil velik ali majhen, 

koliko brlogov bomo naredili. Kako bo izgledal brlog od zunaj in kako od znotraj, s čim ga bomo 

obložili od znotraj, kakšne barve bi uporabili (otrokom ponudimo velike in majhne kartonske škatle, 

vato, kolaž papir, blago, časopisni papir, lepilo, škarje, voščenke, mah, vejice itd.).  

Vse izdelke bomo naslednji dan odnesli v telovadnico in jih postavili po otrokovih željah.  

Otroke skozi vse dejavnosti spodbujamo z odprtimi vprašanji: Kako moram/o to narediti? Ali 

sem/smo prav naredili? Kam bomo to postavili? Tole je sedaj mokro, kam bomo dali sušit? itd.  
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Zaključek 

Ko z otroki zaključimo dejavnost, se ponovno posedemo v krog na stole. Z vprašanji jih spodbudimo, 

da povedo, kaj so naredili in ustvarili. Vsaka skupina predstavi svoje izdelke, nato jih pustimo v 

igralnici, da se dobro posušijo. Študentke se nato od otrok poslovimo in jim povemo, da jutri zopet 

pridemo in bomo deklicam v celoti uresničile želje.  

14. 12. 2012 

Usedemo se v krog na stole in se spomnimo, katerim otrokom izpolnjujemo želje. V čarobni knjigi si 

še enkrat pogledamo izbrane risbe otrok. Otroke vprašamo, ali se še spomnijo, kaj smo počeli prejšnji 

dan, katere izdelke smo izdelali. Deklice, ki jim izpolnjujemo želje, vprašamo, kako bi oblikovale 

čarobni/pravljični gozd in travnik. Nato vzamemo izdelke in odidemo v telovadnico, tam postavimo 

izdelana drevesa in travnik, travniške živali, brloge glede na predloge oz. želje deklic. Znotraj skupine 

se otroci podrobno dogovorijo, kam bodo postavili predmete, ki so jih naredili. Študentka jih 

spodbuja z vprašanji: kje bo brlog, da ne bo preglasno za žival, ki so si jo zamislili, kam bi lahko 

postavili, obesili in nalepili drevesa, da bo pravi gozd, na katerem mestu jase je največ cvetlic, kam se 

bodo skrile male travniške živali. Nekaj dreves, grmov, ki jih bomo izdelale študentke doma (izdelamo 

dodatne glede na količino izdelkov otrok in da obogatimo gozd), odnesemo tja že predhodno in jih 

nalepimo na steno, na letvenike in privežemo na strop, mrežo. Ko sta gozd in travnik narejena, z 

otroki odidemo iz telovadnice v garderobo. Tam študentka S. otrokom pove, da bo sedaj gozd oživel s 

pomočjo škrata Željka. Da bo gozd oživel, pomeni, da bodo živali oživele, cvetlice in drevesa rastla. 

(Da bodo živali res »oživele«, jih bodo animirale študentke.)  

Pove jim, da moramo biti v gozdu tiho, da ne preplašimo vseh živali. Deklicam, katerim želje se 

izpolnjujejo, damo žepne svetilke, ki nas bodo vodile po travniku in gozdu. Medtem ko so otroci 

zunaj, študentke pripravljajo prostor v telovadnici. Postavijo predmete (snežinke), živali (jež, veverica, 

zajec, volk, medved) v brloge in na skrita mesta, pomagajo jim lahko deklice z željami. Prostor (gozd) 

nekoliko zatemnimo. Travnik pa osvetlimo (prižgemo luči in dvignemo roleto). Deklica, ki si je to 

zaželela, dobi ogrinjalo od Rdeče kapice in košarico, v katero bo nabirala cvetlice, ki krasijo travnik.  

Dejavnost 4: Vodena interpretacija  

Vodi jo študentka S. S., ostale se ji pridružimo. (Z otroki vstopimo na gozdno jaso – travnik.) »Otroci, 

poglejte vso to pisano cvetje, pomagajmo Rdeči kapici, da nabere čim več cvetlic. Da pa ne bodo 

ovenele, jih pospravimo kar v njeno košarico.« Nato se odpravimo naprej proti gozdu: »Ooo, koliko 

luž, zagotovo je zjutraj deževalo, malo poskočimo po njih … to je tako zabavno … Vi radi skačete po 

lužah?« Po lužah skačemo nekaj časa. »Joj, otroci, poglejte, kako smo mokri, skakali smo kar brez 

škornjev in pelerin, še dobro, da sije sonc,e ki nas bo posušilo. Malo posedimo na soncu in si 

odpočijmo.« Pot nadaljujemo proti gozdu in na začetku opazimo metuljčka. »Kako lep metuljček, 

lahko bi mu zapeli pesem. Poznate kakšno pesem o metuljih?« (Npr.: Metuljček cekinček, zapojemo 
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skupaj s študentkami.) Pridemo do začetka gozda in pozdravimo travniške živali (ki so jih naredili 

otroci). Končno smo v gozdu. Ker pa je pretemno, moramo prižgati žepne svetilke (otroci, ki jim 

izpolnjujemo želje, prižgejo svetilke in nas vodijo). »Poglejte, jež in veverica si ravno pripravljata svoj 

zimski brlog, zapojmo jima pesem, da jima ne bo dolgčas ob delu.« (Npr.: Ježek teka, teka; Urna 

veverica.) »No, ne bomo ju več motili, da bosta lahko dokončala do zimskega spanja, raje nadaljujmo 

pot.« V nekem trenutku v daljavi zaslišimo zvok kraguljčkov (prihod Božička). »Prisluhnite, otroci, ste 

slišali, Božiček se že pripravlja na božično noč.« Sledi pesem palčkov, ki odhajajo na delo. Otrokom 

predlagamo, da malce zaplešemo. Nato srečamo volka, ki nagovori Rdečo kapico: »Kam pa kam, Rdeča 

kapica?« »V gozd!« »Kaj pa imaš v košari?« »Nabrano pisano cvetje.« (Deklica odgovarja po svoje, 

volka predstavlja študentka.) »No, ti šment, kako pozno je že, vrniti se moramo proti domu.« Na poti 

domov srečamo zajčka in medveda, ki se ravno prepirata. »Kdo pa se tako glasno prepira?« (Zajec in 

medved, ki ju igrata študentki, se ne zmenita za nas.) »Predlagam, da jima kaj zapojemo in 

zaplešemo.« (Predlogi od otrok, npr.: Zajček dolgoušček in Medvedek.) Ko smo že na sredi jase, pa 

začne snežiti (vsak otrok pobere eno snežinko – ob glasbi zaplešemo; nato pa še zapojemo, če otroci 

želijo pesem Snežinke).  

Po končanem plesu in petju vprašamo deklice, ali imajo še kakšno posebno željo o igri na travniku in 

gozdu. Ker pa nas že zebe, se z avtobusom odpeljemo nazaj v vrtec (pesmica npr.: Z avtobusom k 

tet). 

 

Zaključek 

Deklice vprašamo, ali smo izpolnile njihove želje. Vprašamo vsako posebej, da dobimo odgovor od 

vsake. Otrokom povemo, da bo njihov gozd »postavljen« še nekaj dni in se bodo lahko igrali v njem. 

Od otrok se poslovimo in odidemo. 

- IZVEDBA IN EVALVACIJA 5. NASTOPA (13. 12. 2012) 

Tokrat sem bila del skupine, ki je nastopala, zato bom opisala potek nastopa, kako sem ga 

sama videla, v vlogi nastopajoče in ne opazovalke. 

Uvod v dejavnost sem vodila sama, opazila sem, da so bili otroci v velikem pričakovanju, 

kateremu se bo želja tokrat uresničila. Cilje participacije sem uresničila že s tem, ko so sami 

potresli prah na svojo sliko in ko so se delili v skupine – vsaka deklica se je spomnila svoje 

izštevanke, s katero je izbrala nekaj otrok za skupino. Eno skupino je vodila študentka M. R. – 

bili so v garderobi, kjer so izdelali travnik; Š. S. je vodila skupino, ki je delala brlog (v 

pripravi smo predvidele, da bodo izdelali tudi štor, vendar so se otroci poglobili v izdelavo 

brloga, ki so ga še znotraj opremili s posteljo, vejami za kres ter dimnikom); M. H. pa je 

vodila skupino, kjer so izdelali živali ter rože. Sama sem vodila skupino, pri kateri si je 
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deklica zaželela gozd – pogledali smo slikanice na temo 

gozda, kakšne živali prebivajo tam, kje spijo itn. Deklico 

sem z vprašanji spodbujala, da nam pove, kaj si je 

zaželela, na kakšen način bi izdelala gozd, koliko dreves 

bi bilo v njem, katere živali bi srečala, kdo oz. kaj bi bil 

volk, babica, lovec ipd. Ker je ena druga skupina delala 

že živali, smo se mi odločili, da bomo naredili visoka 

drevesa, ki jih vidimo v gozdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pripravi smo predvidele, da bom narisana drevesa izrezala, vendar je en deček predlagal, da 

bi bila drevesa kot pano, zraven pa bi on postavil še druga drevesa. Ta so bila narisana na 

velikih kosih kartona. Ker smo vedele/predvidevale, da ne bomo izdelali toliko dreves, smo se 

kasneje študentke odločile, da jih izdelamo še nekaj, poleg tega pa še štor, kamne, luže, travo 

ipd.  

 

Slika 19: Danes se bo želja izpolnila meni! 

Slika 20: Risanje dreves Slika 21: Naš gozd v nastajanju 
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Pri moji dejavnosti – izdelovali smo gozdna drevesa – ni bilo veliko zanimanja, veliko sem jih 

spodbujala, jim postavljala vprašanja, vendar jim je bila izdelava brloga bolj všeč in je večina 

otrok odšla k tisti skupini. Za zaključek je vsaka skupina predstavila svoje izdelke ter kakšne 

materiale so uporabili. Od otrok smo se poslovile in odšle v telovadnico, kjer smo izdelovale 

prej naštete stvari, ki jih najdemo v gozdu ter na travniku. 

Deklico, ki smo ji izpolnjevali željo, so otroci spraševali: »Ali ti je to všeč?, Ali lahko 

naredim tako?, Daj mi pomagaj, Daj mi primi, da to zalepim.« ipd.  

Sama bi spremenila edino to, da bi vsaka skupina študentk prihajala v skupino otrok vseh pet 

dni v tednu, namesto samo dva, saj bi bil 

celoten projekt bolj povezan. Idealno bi bilo, 

da bi bil gozd, ki smo ga izdelali, na razpolago 

vsakič, ko bi si ga otroci zaželeli, da bi se 

igrali »v njem«. Otroci so se z gozdom 

identificirali, saj so ga izdelali sami in to je 

največja možna mera motivacije, ki jim jo 

lahko v vrtcu omogočimo. Ker je to njihov 

izdelek, ga otroci tudi bolj pazijo, da se ne 

uniči. 

 

- IZVEDBA IN EVALVACIJA 6. NASTOPA (14. 12. 2012) 

Otroke smo odpeljale v telovadnico, kjer smo dokončno uresničile želje deklicam. Prejšnji 

dan smo izdelali rekvizite, pri tem nastopu pa smo izvedli res tisto, kar so si zaželele. 

Študentke smo želele, da bi bilo v celoti vse narejeno na otroški (njihov) način, saj tako 

spodbudimo otrokovo domišljijo, igra se razvije zelo hitro. Če bi otrokom prinesle že izdelane 

 

Slika 24: Predstavitev izdelkov posameznih skupin 

Slika 22: Brlog v nastajanju Slika 23: Mijina skupina izdeluje travnik. 
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rekvizite, takšnega odziva verjetno ne bi bilo (otroci so z navdušenjem opazovali in sodelovali 

pri vodeni interpretaciji, ki smo jo vodile študentke).  

S tem, ko so sami vse izdelali, smo dosegle najvišjo možno mero participacije, tako smo tudi 

videle, kako otroci razmišljajo in na kaj se osredotočajo. Npr.: pri travniku smo študentke 

načrtovale, da bodo izdelovali travo, oni pa nanjo skorajda niso pomislili. Izdelali so cvetlice 

in živali.  

Vse izdelke, ki smo jih izdelali pri prejšnjem nastopu (prejšnji dan), smo skupaj odnesli v 

telovadnico. Nekaj smo postavile že študentke in telovadnico »spremenile« v gozd in travnik 

(kar smo same izdelale), ostalo pa so postavili sami, kamor so želeli. Študentka S. S. pa jim je 

pred telovadnico povedala, da gredo sedaj v čarobni gozd in da morajo biti tam tiho, saj v 

gozdu živijo živali, ki se nas lahko ustrašijo in se nam skrijejo. Deklica Ela se je oblekla v 

kostum Rdeče kapice, ki ga je prinesla ena izmed 

študentk, saj si je zaželela, da bi se igrala Rdečo 

kapico, hkrati pa so deklice, ki smo jim 

izpolnjevali želje, dobile vsaka svojo ročno 

svetilko, saj je bilo v gozdu temno (zatemnile smo 

telovadnico). Medtem smo se študentke 

pripravljale za vodeno interpretacijo, ki jo je vodila 

študentka S. S. Študentke M. R., M. H., Š. S. in jaz 

pa smo predstavljale vsaka svojo žival, vmes pa so 

otroci zaplesali na travi, zapeli pesem Z avtobusom 

k teti, avtorja Janeza Bitenca (v pripravi smo 

pozabile zapisati besedilo) ter ples snežink (vsak je 

dobil svojo 

snežinko, ki smo jih doma izdelale študentke). Na 

»travniku« so bile cvetlice, ki so jih otroci nabirali in jih dali Rdeči kapici v košaro, nato so 

skakali po lužah. Ker se je v gozd prišlo preko travnika, so se otroci s S. S. najprej sprehodili 

skozenj, nato pa so prišli do gozda, kjer so srečali metuljčka, in globlje ko so hodili v gozd, 

bolj temno je bilo, več živali so srečali. Vsako žival so pozdravili in ji zapeli pesmico, ki so si 

jo izbrali sami (za metuljčka – Metuljček cekinček ipd). Ker si je ena deklica zaželela, da bi 

srečala Božička, smo vključile pesem, kjer se slišijo kraguljčki, nato pa so zapeli in zaplesali 

še na uvodno pesem iz risanke Palček David. Na samem koncu gozda pa so obiskali še babico 

 Slika 25: Ela komaj čaka, da gre v gozd. 
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Rdeče kapice (študentka M. H.). Cvetlice, ki so jih 

nabrali otroci, je Rdeča kapica dala babici, ki se jih je 

zelo razveselila.  

Da smo spodbudile otroke k igri, smo »ustvarile« komično dogajanje, ko sta se zajček (jaz – 

T. R.) in medved (M. R.) skregala, kdo bo lovil. Otroci so jima zapeli njuno pesmico, nato pa 

odšli zopet na travnik. Tam je »snežilo« in po tleh so padale snežinke (M. H. jih je vrgla v 

zrak). Otroci so zaplesali vsak s svojo snežinko, me pa smo jim predvajale pesem Snežinke na 

zgoščenki. S. S. jih je nato spodbudila, da zapojejo še kakšno pesem na temo snega. Otroci so 

si zaželeli pesem Copatki, ki so jo zapeli.  

Kot sem že prej omenila, si je ena deklica zaželela, da bi se igrala Rdečo kapico (deklica Ela, 

ki je bila oblečena v ta pravljični lik), in omogočile smo ji, da si izbere nekaj otrok, da bi se 

igrali skupaj. Igra pa se je »spremenila« v dramatizacijo (igro vlog). Deklica je bila vodja in 

otroci so se ji prilagodili. Zanimivo se mi je zdelo, da je dodala v samo igro še eno vlogo, s 

tem pa je vključila dečka s posebnimi potrebami, ki je drugače zelo zadržan. Pri Rdeči kapici 

so se spontano med seboj dogovorili in si razdelili vloge ter odigrali predstavo, ostali pa so 

bili gledalci. Vloge so si večkrat zamenjali.  

Kasneje smo otroke vprašali še, ali bi se radi v gozdu in na travniku še kaj igrali. Ena deklica 

je izrazila željo, da bi se vsi skupaj igrali skrivalnice. Ker so se nekateri otroci začeli 

dolgočasiti, smo se vrnili v igralnico, kjer smo deklice vprašale, ali se jim je želja izpolnila in 

ali jim je bilo všeč; vsaka je povedala, da ji je bilo všeč. Od otrok smo se poslovile in jim 

povedale, da se naslednji teden zopet vidimo, ko se bodo želje uresničile še drugim otrokom. 

Slika 27: Srečanje z metuljem 

Slika 26: Ples snežink 
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Pri tem nastopu so bili zelo motivirani, saj so vsi sodelovali in se vživeli v posamezne vloge. 

Igra vlog je stekla samostojno, študentke na to nismo niti pomislile. Pričakovale smo, da jih 

bomo me razdelile, saj se sami ne bodo želeli.  

Z izvedbo obeh nastopov sem zelo zadovoljna in ne bi spreminjala ničesar, saj sem po odzivu 

otrok videla, da so uživali in se zelo dolgo igrali, dolgo so bili osredotočeni na igro, kar je 

verjetno posledica tega, da smo jih študentke dobro motivirale že s samimi rekviziti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - EVALVACIJA 5. IN 6. NASTOPA – INTERVJU Z 

IZVAJALKAMI 

5. in 6. nastop sem načrtovala in vodila tudi sama, zato me je še posebno zanimalo, kako so 

študentke, ki so nastopale skupaj z mano, odgovorile – kakšni so bili njihovi občutki – na 

naslednja vprašanja:  

I. Ali si vnesla dovolj visoko mero participacije (mogoče več možnosti za 

soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

Prva je odgovorila na kratko: 

»Da, otroke sem spodbujala z vprašanji, npr.: Kako bo izgledal 

travnik? in se potem ravnala po njihovih željah.« 

Slika 28: Igra vlog Rdeča kapica 
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Druga je zelo dobro opisala, kako je otrokom zagotovila visoko mero participiranja: 

»V samem nastopu je bilo dovolj participacije, otroke je bilo treba 

spodbujati pri dejavnosti; ko so začutili način izdelave, so sami 

podajali ideje. Pri tem so za nasvete spraševali deklico, ki smo ji 

izpolnjevali željo. Otroci so se ravnali po dekličinih navodilih.« 

Tretja je poudarila, kako je poskušala zagotoviti čim večjo mero participacije: 

»Menim, da sem vnesla dovolj visoko mero participacije, saj sem 

poskušala upoštevati želje deklice, ki smo ji izpolnjevali željo, čeprav 

to ni bilo v prvotni želji. Tudi ostali otroci so prispevali k dejavnosti – 

potrdila je predloge in smo jih uresničili.« 

II. Ali vam je uspelo uresničiti cilje participacije? Da/ne in na kakšen način? 

Prva je poudarila medsebojno pomoč in upoštevanje želje vrstnika:  

»Da, cilje participacije nam je uspelo uresničiti. Otroci so sodelovali 

med seboj, po potrebi so si pomagali. Deklica je bila z izdelki zelo 

zadovoljna, saj smo jih naredili po njenih željah. Deklica, ki si je 

zaželela rože, si je zaželela rožnate, najbolj je sodelovala, saj je 

vedela, da je bila to njena želja.« 

Druga je sklepala, da smo uresničile cilje participacije na podlagi tega, da je njena skupina 

izdelala vse, kar si je deklica zaželela: 

»Da, mislim, da sem uresničila cilje, saj smo izdelali vse, kar si je 

deklica zamislila oz. so predlagali ostali otroci v skupini.« 

Tretja pa je opisala, da so poleg prvotne želje deklice izdelali še stvari, ki so si jih zaželeli 

drugi otroci: 

»Da. Npr.: dimnik si je zaželel eden od otrok, kasneje smo ga izdelali 

vsi skupaj. Notranja oprema brloga je bila narejena na željo otrok, 

čeprav si deklica prvotno tega ni zaželela.« 
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- EVALVACIJA VZGOJITELJICE SKUPINE OTROK Z NAMI 

ŠTUDENTKAMI IZVAJALKAMI 

Z vzgojiteljico in študentkami sem se še pogovorila o tem, kaj je opazila, kaj bi želela 

izpostaviti ipd. Začela je s knjigami, ki smo jih prinesle otrokom za motivacijo. Otroci so si 

skupaj z mano pogledali slikanice o gozdu, pri tem pa se je vzgojiteljica zbala, da bomo 

študentke »zašle«, vendar nam je uspelo, da smo otroke še dodatno motivirale. 

Naslednja stvar, ki jo je želela izpostaviti, je, da so otroci prehajali iz ene skupine v drugo. 

Menim, da so bili otroci zelo motivirani, zato so pri brlogu, drevesih ipd. želeli še sami 

prispevati ideje, čeprav prvotno niso bili razdeljeni v določeno skupino. 

Všeč ji je bilo, da so otroci dejansko izdelali svoj gozd, da ga nismo me samo »prinesle«, 

otroci pa so se v njem igrali. Tako smo sestavili celoto (travnik, gozd, rožice, luže, brlog ipd.). 

Poudarila pa je, da imamo odrasli drugačen vidik kot otroci (npr.: njim je travnik že, če imajo 

živali, me pa smo jih spodbudile, da so ga naredili). V vrtcih se še vedno dogaja, da 

vzgojiteljice prinesejo vse (me pa smo otroke vse vprašale, kaj si želijo, to udejanjile in na 

koncu so se še zaigrali). 

Otroci, ki smo jim izpolnjevali želje, so bili dejansko vodje skupine, vodili so jo tako, da se je 

dejavnost odvila do te mere, da so bili zadovoljni (npr.: če je kdo kaj predlagal: »Pojdi vprašat 

Klariso.«) 

Najbolj so vztrajali pri brlogu – spremenili so ga v skrivališče, v katerem so se kasneje igrali 

(domišljijska igra – ima dimnik, omaro, posteljo, drva). 

 

Vzgojiteljici sem poleg tega zastavila še dve vprašanji; enaki vprašanji kot študentkam, ki so 

nastopale. Zapisala pa je naslednje: 

 

I. Ali menite, da so študentke vnesle dovolj visoko mero participacije 

(mogoče več možnosti za soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

5. NASTOP: 

Vzgojiteljica je naš 1. nastop opisala takole: 

»Študentke so ustrezno pripravile in razdelile prostor, tako da je bilo 

dovolj časa in prostora za ustvarjanje. Obe skupini sta imeli na voljo 
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dovolj raznovrstnega materiala. Študentke so spremljale namere 

otrok, jih spodbujale in jim pomagale pri izdelovanju. Travnik so 

otroci naredili pretežno sami. Pri izdelovanju gozda so soustvarjale z 

otroki, jim pomagale pri zahtevnejših delih. Pri izdelovanju gozda so 

imeli otroci na voljo premajhne škatle, ob pomoči študentk so 

realizirali svoj idejo. Otrokom je bilo omogočeno iskanje informacij o 

gozdu tudi s ponudbo različnih knjig. Pri oblikovanju gozda so 

študentke veliko izdelale tudi doma – obogatitev idej.« 

6. NASTOP:  

Kot je razbrati iz zgornjega zapisa vzgojiteljice, smo obogatile dejavnost z našimi idejami in 

uresničene želje otrok »prenesle« še v naslednji nastop. Vzgojiteljica pa je zapisala: 

»Z vodeno interpretacijo so vodile otroke, spodbujale domišljijo in 

izražanje na različne načine.« 

II. Ali je študentkam uspelo uresničiti cilje participacije (upoštevanje idej, 

želja, interesov otrok)? Da/ne in na kakšen način – primer? 

5. NASTOP: 

Vzgojiteljica je poudarila soustvarjanje otrok: 

»Da. Vsakemu otroku je bilo omogočeno ustvarjanje po njegovih 

sposobnostih, zmožnostih. Otroci so spontano izražali želje, vnašali 

svoje ideje in interese. Ob koncu dejavnosti prvega dne so skupine 

predstavile svoje izdelke. Otroci so sproščeno izražali potrditve, 

pohvale, navdušenje ob izdelanih sredstvih.« 

6. NASTOP:  

Na kratko je zapisala, kako smo upoštevale ideje in interese otrok: 
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»Da. Ob upoštevanju idej, kako naj bo postavljen gozd, pri vodeni 

interpretaciji (po gozdu), pri dveh dramatizacijah pravljice Rdeča 

kapica. Vloge so izbrali po svojih interesih, željah.« 
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4.4. 7. IN 8. NASTOP: (21. 12.–22. 12. 2012) 

Izvajalke: Petra Gotar, Vesna Istenič, Polona Juvan, Nika Marenče, Anja Pikl  

- PRIPRAVA 

21. 12. 2012 

Dejavnost 1: Želje se izpolnijo 

Otrokom pokažemo knjigo želja, tako da se usedejo na blazine v krog in na sredini študentka lista 

knjigo. Izpostavi risbe od dečka Jureta in Davida ter deklice Lucije, tako da te risbe vsi vidimo, in 

prebere, kar piše ob risbi.  

Dejavnost 2: Škratove stvari 

Otroke razdelimo v tri skupine, tako da vsak izžreba eno kartico iz čarobne vrečke, ki jo najdemo 

skrito nekje v igralnici. Preden otroci začnejo žrebati, jim povemo, da to delamo v tišini in kartice ne 

smejo pokazati prijatelju. Ko ima vsak otrok svojo kartico, povemo, da naj se razdelijo tako, da bo v 

vsaki skupini le ena slika, v nobeni skupini ne sme biti dveh enakih slik. Na sliki pa so lahko narisane 

škratkove stvari, kot so kapa, čevlji, nahrbtnik, knjiga, svinčnik. 

 

Dejavnost 3: Podiranje vrtca 

Povabimo Jureta in povemo, da bomo izpolnili njegovo željo. Odpremo knjigo, povemo, čigava želja je 

bila to, Jure pa nam pove, kaj si je zamislil, in risbico posujemo s čarobnim prahom. 

Otrokom podamo navodila, kako bomo naredili maketo vrtca. V skupini se dogovorite, kakšen bo 

vrtec, nato pa ga sestavite s škatlami. Skupaj s pomočjo vodje skupine (študentko) ga oblepite s 

selotejpom, da se ne bo takoj prevrnil. Na koncu bomo z buldožerjem ta vrtec podrli, saj je bila to 

želja Jureta (otrokom moramo razložiti, da bomo na koncu vrtec podrli, da ne bo na koncu hudo). 

Pri vsaki skupini je vsaj ena študentka. Ena skupina, ki jo vodi V. I., gre na hodnik, druga skupina, ki 

jo vodi P. J., je na eni strani igralnice in tretja skupina, ki jo vodi P. G., je na drugi strani igralnice. 

Vsaka skupina ima začrtano polje (zemljišče vrtca) – to polje bo veliko 1,5 m x 1,5 m.  

Material: različno velike škatle, tulci, karton, selotejp, debel selotejp za označitev mesta, buldožer 

(igrača). 

Vsaka skupina izdela svojo maketo. Ko vsi naredimo, se združimo in gremo najprej do prvega vrtca. 

Tega Jure zruši z bagrom, ostali pa opazujejo. Nato to ponovijo še pri drugih dveh.  
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Dejavnost 4: Lisička, kaj rada ješ 

V telovadnici povabimo Davida in povemo, da bomo izpolnili njegovo željo. Odpremo knjigo, povemo, 

čigava želja je bila to, David nam pove, kaj si je zamislil, in risbico posujemo s čarobnim praškom. 

Študentka skupaj z dečkom Davidom predstavi otrokom igro in pove pravila. David bi bil lisjak 

(lisička). Ostali otroci stojijo v vrsti za črto in predstavljajo kokoši. Lisička se odmakne od skupine 

vsaj za 5 m in je obrnjena s hrbtom proti otrokom – kokošim. Kokoši se pomikajo korak za korakom 

naprej in sprašujejo lisičko, kaj rada je. Ta jim vedno znova odgovori nekaj novega, le ko so že zelo, 

zelo blizu nje, jim odgovori, da kokoši. Takrat kokoši stečejo nazaj na svoja mesta, da uidejo lisički. 

Tisti, ki ga lisička ulovi, postane tudi sam lisička (ali lisjak) in ji (ali mu) v naslednjem ponavljanju 

igre pomaga loviti kokoši. Kdor ni ujet in na koncu ostane sam, zmaga in je v naslednji igri prva 

lisička. Otroci morajo med igro paziti, da ostanejo v ravni vrsti, in morajo biti pozorni na besede, ki 

jih izgovarja lisička. 

Dejavnost 5: Sneguljčica in Spidermani 

V telovadnici povabimo Lucijo in povemo, da bomo izpolnili njeno željo. Odpremo knjigo, povemo, 

čigava želja je bila to, in povabimo Lucijo, da nam pove, kaj si je zamislila, ter risbico posujemo s 

čarobnim praškom. 

Skupaj z deklico Lucijo povemo pravila in jo določimo, da bo Sneguljčica, dobi čarobno palico, ki jo 

študentke že vnaprej pripravimo. Povemo ji, da bo s palico lovila, tako da se prijatelja dotakne po 

roki. Ko se ga dotakne, je ujet in mora obstati tako, kot ga je ujela. Rešijo ga tisti, ki še niso ujeti, 

tako da se splazijo spodaj pod nogami. Po določenem času Lucija določi naslednjo deklico, ki bo 

Sneguljčica in bo lovila s čarobno palico. 

Zaključek 

Po končani dejavnosti se usedemo v telovadnici v krog na tla, tako da napihnemo balon in študentke 

povemo, da jutri še zadnjič pridemo ter da bomo še zadnjič izpolnjevale želje. Nato se poslovimo. 

22. 12. 2012 

Dejavnost 6: Želja za rojstni dan 

Z otroki se usedemo v krog na blazine. Študentka ima knjigo želja odprto na strani, kjer je risba 

dečka Tiana. Prebere, kaj piše pod risbo, in Tiana prosi, naj ostalim predstavi, kako si on to 

predstavlja, in po risbici posujemo s čarobnim praškom. 

Otroci stojijo v krogu, ko ena izmed študentk pove navodila, ki jim morajo otroci pozorno prisluhniti. 

Študentka otroke opozori, da si morajo dobro zapomniti besedo, ki jim jo bo zašepetala na uho. Ta 

beseda bo ena izmed živali, in sicer opica ali žaba. Naloga otrok je, da se morajo z zaprtimi očmi in 
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brez besed, samo z oponašanjem opice ali žabe, najti med seboj. Otroci so tako razdeljeni v dve 

skupini. 

Dejavnost 7: Razbijanje piñate 

Kako je izdelana piñata3?  

V skodelici zmešamo lepilo mekol in vodo (razmerje 1:1) in natrgamo časopis na 10 cm dolge trake. 

Napihnemo velik balon, ki ga nato oblepimo s kaširanim časopisnim papirjem. Pazimo, da ne 

pokrijemo celotne površine balona (pustimo manjšo luknjo), saj moramo vanj vstaviti sladkarije. Ko se 

lepilo posuši, postopek ponovimo z belim toaletnim papirjem (več plasti kot nanesemo, bolj trdna bo 

piñata). Ko se posuši, počimo balon znotraj piñate in vanjo natresemo bombone. Luknjo, v katero 

smo nasuli sladkarije, sedaj prekrijemo z istim postopkom kot prej (s kaširanim papirjem). Piñato 

dekorativno obarvamo.  

Ker so otroci razdeljeni v dve skupini, bomo v igralnico/telovadnico obesile dve piñati, ki ju bodo 

otroci poskušali pretrgati. Piñati obesimo tako, da visita v višini, ki je dostopna otrokom. Igra poteka 

tako, da otrokom predhodno zavežemo oči, nato pa s palico udarjajo po papirnati piñati. Ko se piñata 

raztrga in odpre, se iz nje vsujejo bomboni. Soudeleženi bodo vsi otroci, saj bodo imeli vsi možnost  

udariti po piñati. Zaradi varnosti bodo to izvajali individualno, ostali otroci pa bodo sedeli ob robu 

igralnice/telovadnice, prav tako bodo otrokom na voljo mehkejše palice. Z vsebino piñate se bodo 

posladkali vsi otroci.   

Zatem vsi skupaj pospravimo prostore, kjer se je dejavnost izvajala. 

 

Dejavnost 8: DJ Tian  

Otroci se zberejo v igralnici. Ena od študentk nagovori Tiana, ki si je želel vrteti »muziko«, da je 

posebej zanj v vrtec prišel DJ, s seboj pa je prinesel tudi opremo, ki jo uporablja za predvajanje 

glasbe. DJ otrokom predstavi dele opreme, Tianu pokaže, kako se predvaja glasbo, razloži mu tudi 

posamezne dele na aparaturi, ki med samim predvajanjem omogočajo posebne efekte. Tian se v vlogi 

DJ-ja preizkusi tudi sam, ostali otroci pa s študentkami zaplešejo ob glasbi. Po določenem času rajanje 

ob božičnem drevescu in glasbi zaključimo. 

 

 

 

                                                 
3
 Piñata je zabojnik/posoda različnih oblik, običajno narejena iz kaširanega papirja in napolnjena z 

majhnimi igračami in sladkarijami, ki se ob udarjanju pretrga. Gre za mehiško tradicijo ob 

praznovanju božiča. 
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Zaključek  

Skupaj se po končanem rajanju usedemo v krog. Otroke vprašamo, ali so bili zadovoljni z našim 

izpolnjevanjem njihovih želja. Povemo jim, da smo se tudi same ob tem zabavale in se lepo imele. 

Nato pa se poslovimo in poudarimo, da se ne bomo več videli. Voščimo jim tudi veselo praznovanje.  

 

- IZVEDBA IN EVALVACIJA 7. NASTOPA (21. 12. 2012) 

Študentke so nastop začele s prelistavanjem Knjige želja , kjer se je študentka P. G. ustavila 

pri treh risbah. Najprej se je želja izpolnila dečku Juretu, zaželel si je, da bi podrl vrtec. 

Vzgojiteljica mi je kasneje povedala, da o podiranju vrtca Jure že dalj časa govori, saj mu ni 

všeč, da imajo tako majhno igrišče (atrij – po dve igralnici skupaj). Torej mu ni všeč sama 

razporeditev vrtca in bi želel zgraditi tak vrtec, ki bi imel veliko igrišče.  

Nato se je želja izpolnila deklici Luciji, ki si je zaželela, da bi bila Sneguljčica s čarobno 

palico, fantje pa bi bili Spidermani in bi se v telovadnici lovili. Tretja želja pa se je izpolnila 

dečku Davidu, ki si je zaželel, da bi se igral Lisička, kaj rada ješ. 

Otroci so se razdelili v tri skupine s pomočjo igre s karticami – predmeti, ki pripadajo škratu. 

Najprej so izpolnjevali dejavnost – podiranje vrtca dečka Jureta. Eno skupino je v garderobi 

vodila študentka V. I., dve pa sta bili v igralnici, ena pod vodstvom P. J., druga pa P. G.  

Ko so se na podlagi sličic razvrstili v skupine, so začeli pogovor o tem, kakšen vrtec bodo 

zgradili. Študentke so jih opozorile, da bo Jure vrtec, ko bo zgrajen, podrl, saj je bila to 

njegova želja. Študentka P. J. je svojo skupino vprašala, kaj bo vrtec imel. Otroci so naštevali: 

»Okna, vrata, streho.« Vsaka skupina je gradila en vrtec, vendar pa je vsak otrok začel na 

svojem koncu. Na razpolago so imeli različne velikosti in oblike škatel, ki so jih lepili na 

označeno mesto (na tla so nalepile karton – 1,5 m x 1,5 m). Študentke so jih z različnimi 

vprašanji spodbujale, da med seboj sodelujejo in da si pomagajo.  

Opazila sem, da pojem vrtec otrokom predstavlja neko stavbo, ki ima okna, vrata in streho. 

Študentke so spodbudile otroke, da razmišljajo še o nadstropjih (koliko jih bo imel), o sobah 

(igralnicah) in drugih prostorih (kuhinja, garderobe, stranišča) v vrtcu, en otrok je poudaril, da 

bo naredil še varnostni sistem. Vrtce so naredili zelo hitro, uporabili so samo škatle, kar se mi 

je zdelo premalo ponujenega materiala. To željo bi sicer lahko razvili v dalj časa trajajoč 

projekt, vendar je študentke preganjal čas in na koncu jih je deček Jure podrl. 
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Ko so vse tri skupine zgradile vrtec, so se zbrali v igralnici. Iz vsake skupine so otroci 

predstavili svoj vrtec, nato pa je Jure dobil bager, s katerim je podrl makete vrtcev. Ko je 

držal bager v rokah, je kar malo okleval, gledal je druge otroke, nato pa je en deček rekel: 

»Zdaj ga pa s tem bagrom podri.« Deček je sprva podiral zelo previdno in gledal, kako se 

ostali otroci, študentke in vzgojiteljica 

odzivajo, nato pa so ga otroci začeli 

spodbujati: »Daj celega podri! Noter, noter, 

čez celega! Šeee! Dajmo, Jure!« Potem ni 

imel več zadržkov in je podrl celega. Tako 

je podrl še druga dva, vendar pri njiju ni 

omahoval, takoj ju je začel podirati. 

Vzgojiteljica ga je vprašala, kako se počuti, 

ko jih je podrl, on pa je odgovoril: »V 

redu.« 

 

V igralnici so se pogovorili, da bodo izpolnili še 

dve želji, in sicer Lucijino in Davidovo. Odšli so 

v telovadnico, kjer je najprej David povedal, kaj 

si je zaželel in kakšna so pravila. Deček je bil 

zadržan, zato so ga študentke spodbudile s 

podvprašanji. Ker je bila to njegova želja, je bil 

on lisica, ostali pa piščančki. On je odšel na eno 

stran telovadnice, na drugi pa so bili ostali otroci. 

Piščančki so spraševali lisico: »Lisica, kaj rada 

ješ?«, lisica pa je naštevala hrano in ostale stvari. 

Piščančki so se vedno bolj pomikali proti lisici, in 

ko je rekla: »Piščančke!«, so morali zbežati nazaj 

k steni, kjer so začeli, lisica pa jih je morala ujeti. 

Tisti, ki so bili ujeti, so se pridružili lisici. David 

je užival ob izpolnjevanju želje, vendar pa ga je 

sčasoma preglasil drugi deček, ki se sicer rad izpostavlja v skupini, vendar se mi je zdelo, da 

Davida to ni motilo.  

Slika 29: Jure ni prepričan, ali res lahko podre vrtec. 

Slika 30: »Lisička, kaj rada ješ?« 
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Še zadnjo željo so izpolnili Luciji, ki se je oblekla v kostum Sneguljčice, dobila pa je tudi 

čarobno paličico. Fantje so dobili velik znak 

(papirnat krožnik), na katerem je bil narisan 

Spiderman. Študentke so dečkom Spidermane 

zavezale okoli pasu. Najprej je Lucija ob spodbudi 

študentk razložila pravila, saj si je igro izmislila 

sama. Razložila je takole: »Fantje so Spidermani, 

punce pa princeske in čarobna palca. Šli bi se pa 

tako, da se ne smemo tepsti in ne smemo teči. Lahko 

pa tečemo počasi. Jaz bom lovila in potem ga reši 

ena punca tako, da ga poboža.« Med igro je 

študentka P. G. dejavnost ustavila in vprašala 

Lucijo, ali bi želela, da še katera deklica lovi z njo. 

Tako je bila igra bolj napeta in otroci so zelo 

uživali. Kasneje smo se vsi skupaj zbrali v krogu in 

študentke so otrokom povedale, da pridejo še 

naslednji dan, ko bodo izpolnile željo še enemu otroku, kateremu, pa bodo izvedeli jutri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Lucija je Sneguljčica! 

Slika 32: Dečki so se spremenili v Spidermane! 
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- IZVEDBA IN EVALVACIJA 8. NASTOPA (22. 12. 2012) 

Zadnji nastop so zopet začele z izpolnitvijo želje dečka Tiana, ki pa je imel ravno ta dan 

rojstni dan. Najprej so mu zapeli pesem Vse najboljše, nato pa je potresel prah na svojo risbo. 

Razložil nam je, da si je zaželel, da bi »nabijal muziko« in da bi razmetali telovadnico tako, 

da bi naredilo »bum« in bi se razpršili papirčki.  

Študentka Polona jim je razložila, da so v kroglah, ki jih vidijo viseti v telovadnici, majhna 

presenečenja. Otroci so bili navdušeni in so postali nestrpni. Z igro so se razdelili v dve 

skupini. Vsakemu je na uho zašepetala eno žival (živali so se ponavljale) in otroci so 

oblikovali skupini na podlagi tega, kako se določena žival oglaša.  

P. J. je najprej razložila pravila glede varnosti, vsi morajo sedeti na blazini, saj je vsak 

posamezno udarjal s palico po krogli (najprej z zavezanimi očmi z mehko »palico« – spužva v 

obliki palice), nato se je igra stopnjevala. Kasneje so otroci po piñati udarjali s plastično 

palico, vendar niso imeli več preveze za oči. Pravilo je bilo, da so po krogli udarili trikrat, 

nato pa so se zamenjali. Ker so željo izpolnjevali Tianu, jo je ta tudi razbil, udarjal je, dokler 

se ni strgala in so se po tleh vsuli bomboni. Otroci so se jih zapodili pobirat. Drugo piñato pa 

je razbilo/strgalo več otrok.  

Ko so pobrali vse bombone, so pospravili še dele piñate, ki so bili po celi telovadnici. Otroci 

so sami pometli in vrgli vse ostanke v koš. Nato smo se zbrali zopet v krogu in Tiana je 

študentka P. vprašala, kako si je zamislil »nabijanje muzike«. Rekel je: »imel bi radio in bi 

'nabijal'.« Otroci so spraševali, ali bo škrat z njimi, P.J. pa je razložila, da je škrat poslal 

svojega pomočnika, ki bo namesto njega »nabijal muziko«. 

Slika 33: Tian poskuša razbiti piñato. Slika 34: Dobrote že padajo na tla! 
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Odšli so v igralnico, kjer je bila na mizi otrokom neznana elektronska naprava – mešalna 

miza, ki jo uporabljajo DJ- ji, z velikimi zvočniki. Zraven pa je stal pravi DJ, ki je drugače 

prijatelj ene od nastopajočih študentk. Študentka je otrokom in Tianu pokazala vse te naprave 

in Tiana povabila k  DJ-ju, da mu pokaže, kako se mešalna miza uporablja. Tian je bil zelo 

ponosen in sprva zadržan, pritiskal je na gumbe, ki mu jih je pokazal DJ. Predvajale so se 

otroške pesmi: Če si srečen, Robotek, 

Žabica ipd. Ostali otroci so plesali in 

peli ob vodenju študentk, kasneje pa so 

se nam pridružili še otroci iz sosednje 

igralnice.  

Za konec so pospravili igralnico in se 

usedli v krog, kjer so študentke vsakega 

otroka, ki smo jim izpolnjevali željo, 

vprašale, ali so zadovoljni, kako so se 

počutili ob sami igri in pa ali so se jim 

želje izpolnile na način, ki so si ga 

zamislili. Vsi so rekli, da so se jim želje uresničile in da so zadovoljni. Ker je ostalo še nekaj 

neizpolnjenih želja v čarobni knjigi želja, je N. M. razložila, da bodo te izpolnili v mesecu 

januarju skupaj z vzgojiteljicama, saj gremo študentke še v druge vrtce.  

 

- MOJA OPAŽANJA 7. IN 8. NASTOPA 

Visoka mera participacija – Zagotovile so jim visoko mero participacije, spodbujale so jih z 

vprašanji (npr.: Kaj ima še vaš vrtec, koliko nadstropij bo imel …). Vendar bi jim pri gradnji 

vrtca lahko ponudile več materiala in pripomočkov. Otrokom so pustile prosto pot. Deček, ki 

si je zaželel, da bi »nabijal muziko«, je imel veliko možnosti za participacijo/soodločanje – 

sam je poskušal upravljati z mešalno mizo. Pri piñatah pa so sodelovali vsi, razbil pa jo je 

ravno deček, ki si jo je zaželel. Na koncu so mu vsi pomagali pri pospravljanju.  

Otroci pomembni členi pri soustvarjanju – To je bilo opaziti predvsem pri otroku, ki si je 

zaželel, da bi »zrušil« vrtec. Bil je vodja in je sam podrl vse tri vrtce (makete). Sprva je 

omahoval, ali bi jih res porušil, študentke in ostali otroci so ga spodbujali in potem ni imel več 

zadržkov. Pri dečku Tianu je bilo opaziti že po drži telesa in nasmešku, kako se počuti 

Slika 35: Slavljenec Tian v vlogi DJ-ja 
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pomembnega, na neki način gre njemu zasluga za tako dobre dejavnosti, saj so bile zelo 

nenavadne za vrtec in so navdušile tudi ostale otroke. 

Odzivi otrok – Otroci so v igrah uživali, seveda pa ni šlo brez spodbude ostalih otrok in 

študentk. DJ (v vrtcu) je bil otrokom še posebno zanimiv, zanimiva pa jim je bila tudi vsa 

elektronika oz. tehnika, ki jo je prinesel s seboj. Zanimiv mi je bil odziv otroka, ki je podiral 

vrtce, saj je sprva okleval, zdelo se mi je, da ni želel uničiti truda, vloženega v gradnjo vrtca. 

Dovolj priložnosti za participacijo otrok – Bilo je dovolj priložnosti za participacijo. Pri 

gradnji in podiranju vrtca so prispevali vsak svoje ideje. Pri piñatah je vsak prispeval k temu, 

da ju skupaj razbijejo, na koncu pa so skupaj počistili igralnico, saj so bile sladkarije in deli 

piñate po celi telovadnici. Če bi bil to dalj časa trajajoč projekt, bi piñate lahko otroci izdelali 

sami. Dečku, ki si je zaželel DJ-ja, so študentke omogočile dovolj priložnosti.   

- EVALVACIJA 7. IN 8. NASTOPA – INTERVJU Z 

IZVAJALKAMI 

Še zadnji skupini študentk sem postavila enaki vprašanji kot prejšnjim trem. Izvedeti sem 

želela, kako se jim je zdel njihov nastop (visoka mera ter cilji participacije). Spodaj so njihovi 

odgovori oz. izjave.  

I. Ali si vnesla dovolj visoko mero participacije (mogoče več možnosti za 

soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

7. NASTOP:  

Prva je poudarila, kako so otrokom zagotovile čim več sodelovanja in odločanja: 

»Menim, da smo v čisto vsako dejavnost vnesle največji možni delež 

participacije, saj je že sam nastop temeljil na participaciji otrok. V 

vsako dejavnost smo vključile kar se da največ sodelovanja, 

spodbujanja in uresničevanja njihovih idej in pravil. Ponudile smo jim 

različne škatle in možnost, kako izdelati oz. se igrati.«  

Druga pa je na splošno odgovorila s samo razlago, kaj je participacija in pa kako je ona videla 

visoko mero participacije: 
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»Menim, da je že sam nastop temeljil na otroški participaciji, saj je 

izhajal iz otroških želja in idej. Me smo k nastopu prispevale le tako, 

da je bilo v skupini še več sodelovanja, spodbujanja in soustvarjanja. 

To smo podkrepile z materiali, ki smo jih prinesle in otrokom 

omogočile možnost soodločanja, soustvarjanja ter sodelovanja v 

skupini.« 

8. NASTOP:  

Edina študentka, ki mi je odgovorila, je poudarila, da so bili vsi otroci vključeni v dejavnost, 

čeprav so bile želje od posameznih otrok: 

»Vsi otroci so bili zadovoljni, čeprav je bila želja od posameznika, 

organizirale smo jih tako, da so bili vsi otroci soudeleženi. Dobro je, 

da smo stopnjevale pri piñati (palice, preveze). Tisti otroci, ki so 

vedno v ospredju, so potrpežljivo čakali, da bodo na vrsti, in tako dali 

možnost sodelovanja že drugim otrokom.« 

II. Ali vam je uspelo uresničiti cilje participacije? Da/ne in na kakšen način? 

7. NASTOP: 

Prva je opisala, kako so izpolnile željo dečku, ki se je sprva zdela neuresničljiva: 

»Da. Upoštevale smo želje otrok in jih popolnoma uresničile. Prva 

želja otroka je bila, da z buldožerjem podre vrtec, zato smo v treh 

skupinah naredili vrtec iz odpadnih škatel, ki jih je nato deček podrl. 

Mislim, da je bilo dečku sprva neprijetno, ampak je bil odziv ostalih 

otrok v skupini zelo spodbuden zanj, zato je bil na koncu vesel, da smo 

mu željo izpolnili.« 

Druga je na kratko napisala, kakšne želje so izpolnili dvema otrokoma: 

»Izpolnili smo želje: Lisička, kaj rada ješ in da so se lovili princeske 

pa Spidermane. Otroci so se ob tem zabavali. Pri lisički so vsi 
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sodelovali, pri lovljenju pa je bila deklica še posebej vesela, ker je 

imela obleko za princeske.« 

8. NASTOP:  

Prva je opisala, kaj si je zaželel deček, ki je ravno ta dan praznoval rojstni dan, verjetno na 

najbolj nenavaden način: 

»Da. Dečku Tianu smo izpolnili dve želji. Zaželel si je piñato in 

'nabijanje muzike' z DJ-jem. Menim, da smo dečku popolnoma izpolnile 

željo in ideje, ki jih je imel. Pika na i pa je bilo to, da je ravno on imel 

rojstni dan.« 

Druga je poudarila, da je organizacija pomembna in da je v vrtcu mogoče izpolniti tudi 

najbolj nenavadno željo: 

»Da, uspelo nam je uresničiti. Dobro smo se organizirale in izvedle 

nastop, kot smo ga načrtovale. Čeprav so bile nekatere želje 

nenavadne, smo jih izpolnile, tako da smo jih prilagodile (podiranje 

vrtca – maketa).« 

- EVALVACIJA VZGOJITELJICE SKUPINE OTROK 

Z vzgojiteljico sva se pogovarjali, kaj je opazila pri zadnjih dveh nastopih. Poudarila je, da je 

zadnja skupina študentk dodobra spoznala otroke in jim je bilo s tem veliko lažje. Bile so 

organizirane in nastopa so izpeljale zelo dobro.  

Pri izpolnjevanju želje, kjer so delali vrtec, ki ga je na koncu deček podrl, je izpostavila, da bi 

bil lahko to projekt, ki bi trajal daljše časovno obdobje, zato otroci niso naredili ravno svojega 

vrtca, ampak so jih »gradili« po svojih željah, idejah.  

Dečku, ki so izpolnjevale željo »nabijanje muzike« in piñato, se je videlo po nasmešku, da je 

zelo vesel, da so ravno njemu izpolnjevali željo ta dan, ko je imel rojstni dan. Ob razbitju 

piñat so otroci doživeli veliko presenečenje, ko so po tleh popadali bomboni. Izpostavila pa je, 

da v vrtcu naj ne bi bilo komercialnih pesmi, vendar je bila to želja otroka. 
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Vzgojiteljici sem postavila enaki vprašanji kot študentkam, ki so nastopale. Odgovorila pa je 

tako: 

I. Ali menite, da so študentke vnesle dovolj visoko mero participacije 

(mogoče več možnosti za soudeležbo, soustvarjanje, soodločanje itd.)? 

7. NASTOP: 

Vzgojiteljica je zapisala: 

»Knjiga želja – motivacija za dejavnost. Študentka je dobro vodila 

dejavnost. Izdelovanje makete iz škatel: študentke so pripravile, 

ponudile dovolj škatel različnih velikosti ter dodale dobra, jasna 

navodila. Poudarek je bil na skupinskem delu – izdelovanju. S 

primernimi vprašanji, soustvarjanjem so spodbujale dejavnost (»Kaj 

še lahko naredimo?Kaj je še v kuhinji vrtca?«). Igra Lisička, kaj rada 

ješ je potekala po pravilih. Sredstva za tretjo izpolnitev želje so 

dodatno spodbudila otroke.« 

8. NASTOP:  

Poudarila je motivacijska sredstva in pa stopnjevanje zahtevnosti: 

 »Ustrezno so pripravile prostor za razbijanje piñate: s stopnjevanjem 

zahtevnosti so študentke dodatno ustvarile primerno vzdušje, 

pričakovanje. Vloga DJ-ja: primerna motivacija, soustvarjanje 

študentk (prijetno, zabavno vzdušje za zaključek).« 

II. Ali je študentkam uspelo uresničiti cilje participacije (upoštevanje idej, 

želja, interesov otrok)? Da/ne in na kakšen način – primer? 

7. NASTOP: 

Vzgojiteljica je poudarila interese, želje in ideje otrok: 
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»Da. Upoštevale so želje, ideje, interese otrok pri izdelovanju maket, 

primerno so vodile k skupinskemu izdelku. Upoštevale so želje, 

interese, ideje otrok, ki so jim izpolnjevale želje.« 

8. NASTOP:  

Izpostavila je dejavnost, ki je otroke zelo navdušila: 

»Da. Pri igri razbijanja piñate je imel vsak otrok dovolj možnosti za 

sodelovanje. Otroci so izražali zadovoljstvo, veselje pri izpolnjevanju 

želja.« 
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5. ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi sem želela odgovoriti na štiri raziskovalna vprašanja tako v teoretičnem 

kot tudi v empiričnem delu. V teoretičnem delu sem podrobneje opisala odprti tip 

raziskovanja otrok v projektu, v empiričnem pa smo študentke z otroki poskušale ta tip 

raziskovanja tudi udejanjiti na podlagi njihovih želja v prednovoletnem času. Pričakovala 

sem, da se bodo želje pretežno nanašale na dejanja oz. stvari, ki jih delamo oz. vidimo v času 

božično-novoletnih praznikov, zato sem bila na koncu presenečena, da si je le en otrok zaželel 

nekaj na to temo – izdelavo in okrasitev smrečice, ki bi bila v igralnici, če ne štejem dveh 

želja, ki sta bili vezani na vreme (sneg). Želje so se nanašale na njihove »skrite želje«, ki 

sprva delujejo neizvedljivo – podiranje vrtca; na same igre, ki si jih želijo igrati; na igro vlog 

in pa izdelavo različnih stvari/izdelkov.  

Otroke smo k čim bolj izvirnim željam oz. željam, ki so za vrtec mogoče nenavadne, 

motivirale tako, da so študentke, ki so projekt začele, uresničile najprej vsaka svojo željo in 

tako otrokom pokazale, da »meja« skorajda ni. Še posebej me je zanimala reakcija dečka, ki si 

je zaželel, da bi podrl vrtec, ko so se študentke ob prelistavanju knjige želja ustavile pri 

njegovi risbi, kar je pomenilo, da se mu bo želja uresničila. Vzgojiteljico skupine sem 

vprašala, ali morda ve, zakaj si ta deček tako zelo želi, da bi podrl svoj vrtec, in presenečena 

sem bila nad odgovorom, saj je dečka zelo motil atrij, ki so ga imele po tri igralnice skupaj, 

saj je bil zelo majhen in otroci so bili pri igri dokaj omejeni (nekaj gugalnikov, peskovnik ter 

drevo). Želel si je vrtca, ki bi imel eno veliko skupno igrišče. Želja se mu je na neki način 

izpolnila kar trikrat, saj so bili otroci razdeljeni v tri skupine in so naredili tri različne vrtce iz 

kartonskih škatel, ki jih je na koncu lahko podrl z bagrom (igračo). Izpostavila bi tudi to, da 

sem opazila demokratičnost otrok, saj jih sprva ni želel podreti, bal se je reakcije otrok, ki so 

vsi aktivno gradili vrtce, on pa naj bi jim sedaj uničil izdelek. Drugi otroci so opazili njegovo 

omahovanje, zato so ga začeli spodbujati in tako so mu omogočili, da je svojo željo uresničil. 

Ravno pri tem primeru sem opazila visoko mero otroške participacije, saj so »problem« rešili 

skupaj, torej lahko rečem, da smo študentke uresničile cilj, ki je, zagotoviti demokratičnost in 

visoko mero participacije otrok.  

Zagotovo lahko rečem, da smo skozi celoten projekt zagotavljale visoko mero motiviranosti z 

raznimi spodbudami, motivacijskimi sredstvi in materialom. Vsak otrok je bil ustvarjalen, pri 

nekaterih dejavnostih bolj, pri drugih manj. Projekt mi je omogočil pogled na dogajanje skozi 

otroške oči, saj so si npr. izdelavo travnika predstavljali tako, da so živali najpomembnejše, 
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sledile so cvetlice, odrasli pa si travnik predstavljamo kot veliko zeleno površino, na živali pa 

bi sama pomislila mogoče šele ob končanem izdelku. Pri tej dejavnosti so bile tudi študentke 

otrokom v veliko pomoč, saj če pomislimo, je travnik nekaj velikega, z različnimi vprašanji so 

jih spodbujale, saj na samo travo skoraj nihče od otrok ni pomislil (kako jo izdelati). Da pa bi 

iz izdelkov razvili dejavnost, smo bile študentke kreativne (izdelale smo razne rekvizite, ki 

predstavljajo gozd in travnik) in tako smo naslednji dan otrokom pripravile vodeno 

interpretacijo, v katero smo vključile še več želja. Pri tej dejavnosti smo tudi same soodločale 

in tako je nastal dvodnevni »mini projekt«, ki je zajemal celoten postopek odprtega tipa 

raziskovanja oz. reševanje problemov. Tudi ta cilj smo izpolnile. Ob tem smo »dvignile« 

raven participacije na višjo raven in otrokom omogočile spoznanje, da so vse ideje 

enakovredne.  

Projekt mi je »pokazal«, da otrokom izdelek, ki ga naredijo sami, predstavlja večjo vrednost. 

Bolj ga cenijo in pazijo, da se ne uniči. Ob tem razmišljajo, kaj bi še lahko dodali, izdelali, da 

bi bil izdelek še lepši, boljši (izdelava brloga). Kot mi je kasneje povedala vzgojiteljica, so se 

s samim gozdom in travnikom igrali še dolgo in to potrjuje, da so izdelki, ki jih sami naredijo, 

še zanimivejši. 

Izpostavila bi še, da sta v skupini dva otroka s posebnimi potrebami, ki se po navadi v 

dejavnosti nista vključevala, le redko sta govorila, drugi otroci pa so ju nenehno 

 izključevali. Ob koncu projekta sem po pogovoru z vzgojiteljico skupine izvedela za velik 

napredek teh dveh otrok, da zdaj z veseljem sodelujeta in prispevata pri vsakodnevnih 

dejavnostih, zelo veliko govorita in otroci so se z njima začeli več igrati. To dokazuje, česa je 

»sposobna« sama participacija otrok, da je pomembna v vsakodnevnem življenju in delu v 

institucijah, saj moramo odrasli otrokom omogočiti, da se učijo, razvijajo, so aktivni, 

raziskujejo in so ustvarjalni, hkrati pa se tudi odrasli od otrok lahko marsikaj naučimo.  
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7. PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje staršev za uporabo slik in videoposnetkov otrok  

Priloga 2: Zgoščenka z videoposnetki 

 

Priloga 1 

Spoštovani starši! 

Sem Tijana Ralević, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. V okviru predmeta Otrok v družbi smo skupina dvajsetih 

študentk izvajale projekt PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU: ŠKRAT 

ŽELJKO IZPOLNJUJE ŽELJE OTROK. Sama bom projekt uporabila za 

diplomsko nalogo, zato vas prosim za dovoljenje uporabe slik in 

videoposnetkov, ki jih bom uporabila izključno in samo za ta namen.  

Tijana Ralević 

 

SOGLASJE  

Spodaj podpisan/-a dovoljujem uporabo slik in videoposnetkov, mojega otroka 

__________________________________, v diplomski nalogi. Seznanjen/-a 

sem, da se bo gradivo uporabilo izključno za ta namen.  

Podpis: _________________________________  


