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POVZETEK 

Spanje predstavlja zelo pomemben del življenja, saj zagotavlja, da se telo obnavlja in s tem 

človeku omogoča obstoj. Še posebej pri otrocih je pomembno, da jim zagotovimo počitek, ki 

ga potrebujejo za zdrav razvoj in rast. Količina spanja, ki jo potrebujemo, je odvisna od 

vsakega posameznika, spreminja pa se tudi s starostjo. Ritem spanja in budnosti se pri 

dojenčkih izmenjuje na nekaj ur. Ta obdobja se s starostjo daljšajo, od posameznega otroka pa 

je odvisno, kdaj opusti spanje čez dan in spi samo še ponoči.  

V preteklosti je bilo spanje v vrtcu obvezno za vse otroke in časovno zelo togo določeno. S 

Kurikulumom za vrtce (1999) naj bi se čas počitka v vrtcu prilagodil otrokovim individualnim 

potrebam in željam. Novejše raziskave na tem področju kažejo, da morajo otroci, tudi tisti, ki 

spanja čez dan ne potrebujejo več, v večini vrtcev med počitkom še vedno vsaj nekaj časa 

ležati na ležalnikih. 

V raziskavi, ki sem jo opravila z otroki iz najstarejših oddelkov vrtca, prvošolci in starši, me 

je zanimalo, kako poteka počitek v vrtcu danes in kako na ta del dnevne rutine gledajo otroci 

in njihovi starši. Ugotovila sem, da tako otrokom v vrtcu kot tudi prvošolcem ni všeč, da 

morajo ležati na ležalnikih, če ne zaspijo, in da si namesto tega želijo več igre. Največ 

anketiranih staršev pa je zadovoljnih z organizacijo počitka v vrtcu, kljub temu da njihovi 

otroci ne spijo vedno. Rezultati raziskave so pokazali, da si bo potrebno na tem področju še 

prizadevati za počitek po meri otroka. 

 

KLJUČNE BESEDE 

predšolski otroci, starši, prvošolci, počitek in spanje 



ABSTRACT 

Sleep is a very important part of life, as it ensures that the body is renewed and thus enables 

human existence. Especially in children, it is important to give them rest, which is needed for 

healthy development and growth. Quantity of sleep that we need depends on each person; 

however, it also varies with age. The rhythm of sleep and wakefulness in infants exchanges on 

a few hours. Those periods are getting longer with age, however, it depends on individual 

child, when he/she will cancel sleeping during the day and sleep at night only.  

In the past, sleeping in kindergarten was mandatory for all children and the time for rest was 

very strictly specified. The Curriculum for kindergartens (1999) suggests the rest time in 

kindergarten should be based on child's individual needs and wishes. Recent researches in this 

area show that the children, even those who no longer need the sleep during the day, in most 

kindergartens, still have to lie on the carry-cots at least for some of the time during the rest. 

In a study, which I made with children from oldest departments of kindergarten, first grade 

pupils and parents, I was interested in how the rest in kindergarten is organized today, and 

how this part of the daily routine is viewed by children and their parents. I found that both, 

children in kindergartens as well as first grade pupils do not like the fact that they must lie on 

carry-cots, even if not falling asleep, and that, instead, they want more games. Most parents 

surveyed were satisfied with the organization of rest in kindergarten, despite the fact that their 

children do not always sleep. The results of the research have shown that this area still needs 

improvement to adjust the rest time to children's needs. 
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1. UVOD 

O spanju je med ljudmi znanega le malo. Mnogim se ta del dneva ne zdi tako pomemben, saj 

se zdi samoumevno, da vsako noč zaspimo in se zjutraj zbudimo spočiti in pripravljeni za 

delo (Langen, 1984, str. 7). Morda je tudi to razlog, da nekateri spanju in počitku v vrtcu 

posvečajo manj pozornosti kot ostalim delom dneva. 

V času študijske prakse sem bila v vrtcih velikokrat prisotna tudi v času počitka. Imela sem 

priložnost videti različna ravnanja vzgojiteljic pri tem delu dnevne rutine. Opazila sem, da so 

nekatere vzgojiteljice dale otrokom možnost, da počitek preživijo tako, kot si to sami želijo, in 

ne le na ležalniku. Bila pa sem priča tudi ravnanju nekaterih, ki niso bile tako 'prizanesljive'. 

Takšna ravnanja so me zmotila, saj nisem pričakovala, da se dandanes še lahko zgodi, da 

otroke silijo na ležalnik ali celo, da morajo biti pokriti z odejo in ležati tako, kot jim določijo. 

Verjamem, da je takih primerov danes veliko manj kot pred leti, vendar se prav gotovo še 

najde kdo, ki vztraja pri starih načelih in prepričanjih. Svoje ravnanje nekateri opravičujejo s 

tem, da je spanje potrebno za telesno zdravje otrok, pozabijo pa na škodo, ki jim jo lahko 

povzročijo na čustvenem področju.  

O tem, kako doživljajo spanje in počitek v vrtcu, sem povprašala otroke iz najstarejših 

starostnih skupin v vrtcu in prvošolce, ki so mi povedali, kako se spominjajo tega dela dneva 

v vrtcu. Pomembno vlogo igrajo tudi starši, saj je spanje ena od osnovnih fizioloških potreb 

vsakega človeka in je pretežno povezana z življenjem doma. Ker je od tega, koliko in kakšen 

počitek potrebujejo otroci v vrtcu, odvisno tudi to, kakšne navade imajo in koliko počivajo 

doma, sem vprašanja zastavila tudi staršem otrok, in sicer v obliki pisnih anket. Starši najbolje 

poznajo svojega otroka, zato lahko s svojimi izkušnjami in predlogi pomagajo vzgojitelju najti 

pravo pot pri načrtovanju počitka v vrtcu, ki bo po meri otrok. Menim, da dobro sodelovanje 

med strokovnimi delavci vrtca in starši prispeva tudi k boljšemu počutju otrok v vrtcu, kar pa 

je bistvenega pomena za uspešno delo. 

Poleg tega lahko tudi otroci s svojimi idejami popestrijo dogajanje v času počitka v vrtcu, 

predvsem pa soodločajo o tem delu dneva, da bi jim bil bolj všeč. V okviru svoje raziskave 

sem želela ugotoviti prav to, kaj je otrokom v vrtcu pri počitku najbolj všeč in kaj bi morda 

raje spremenili. Prav tako me je zanimalo mnenje prvošolcev, ki imajo na vrtec še zelo 'žive' 

spomine, kaj pogrešajo in kaj jim morda ni bilo všeč. Zanimalo pa me je tudi mnenje staršev o 

počitku in spanju v vrtcu, zlasti kakšne izkušnje in predloge imajo. Menim namreč, da je čas 
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počitka in spanja v vrtcu področje, ki bi mu lahko posvetili še več pozornosti in s tem 

otrokom polepšali bivanje v vrtcu. 
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2. POMEN SPANJA IN SPANJE V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Spanje je del človekovega življenja, ki je nujno potreben za njegov obstoj. Pojavlja se pri vseh 

živih bitjih. Podobno spanje definirajo tudi različni avtorji. Tyrer (1988) navaja, da je spanje 

naravno stanje, ki ga lahko opazimo pri vseh živih bitjih (prav tam, str. 10). Tudi Mathieu 

(1999) navaja, da vsa živa bitja, celo rastline, poznajo obdobja budnosti in obdobja spanja 

(prav tam, str. 15). 

Spanje je normalno obdobje počitka duha in telesa, pri katerem ljudje delno ali povsem 

odložimo zavedanje in hotenje. Pojavlja se ritmično kot tudi druge fiziološke potrebe. Je 

pomembnejše od hrane, saj ljudje obdobja brez hrane prenašamo lažje, kot pa obdobja brez 

spanja. Spijo celo rastline, in sicer tako, da upognejo liste ali zaprejo cvetove (Luban-Plozza 

in Pozzi, 1994, str. 58). Spanje je ena od najpomembnejših človekovih potreb, saj preprečuje, 

da bi prišlo do okvar človeškega organizma, ki bi nastale zaradi prekomerne utrujenosti. Med 

spanjem se namreč uskladišči nova energija, ki jo telo potrebuje za prihajajoči dan. Ljudje v 

spanju preživimo približno tretjino svojega življenja (Luban-Plozza in Pozzi, 1994, str. 31). 

Ima vlogo obnavljanja. Sestavljeno je iz mirnega in aktivnega spanja, ki sta enako pomembna 

za normalno delovanje organizma, zato ljudje potrebujemo obe vrsti spanja. V mirnem delu 

spanja se v kri izloča rastni hormon, ki je bistvenega pomena za rast otrok. Pomanjkanje 

spanja in s tem rastnega hormona pri otrocih lahko upočasni telesno rast. Rastni hormon pa je 

pomemben tudi pri odraslih, saj pomaga pri vzdrževanju celic in pospešuje tvorbo novih. 

Poleg tega tudi krepi kosti ter izgrajuje mišičje in podporna tkiva (Tyrer, 1988, str. 20 in 21). 

Langen (1984) pravi, da se spanja lahko naučimo, prav tako kot tudi budnosti. Še posebej je to 

pomembno za tiste, ki imajo težave z nespečnostjo, in poklice, ki jih ljudje opravljajo ponoči. 

Spanje opisuje kot nagonski pojav, ki se ponavlja in periodično menjuje. Ljudje ga, v 

nasprotju z živalmi, lahko pod vplivom okolja z učenjem nadzorujemo, tako kot ostale nagone 

(Langen, 1984, str. 8 in 9). 

Luban-Plozza in Pozzi (1994) govorita o dveh vrstah spanja, in sicer o notranjem in zunanjem 

spanju. Notranje spanje nastopi zaradi utrujenosti, ki se pojavi po gibanju. Z drugimi 

besedami ga imenujemo nočno spanje, to pa se pojavlja periodično ritmično. Pri zunanji vrsti 

spanja pa gre le za trenutno in začasno obnovitev zaradi utrujenosti. Kot primer takega spanja 

navajata priložnostni počitek podnevi (Luban-Plozza in Pozzi, 1994, str. 70). 
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Znanstveniki spanje sistematično raziskujejo razmeroma kratek čas. Langen (1984, str. 11) 

navaja, da so naprave, ki takšne raziskave omogočajo, nastale šele po drugi svetovni vojni. 

Spanje preučujejo s pomočjo merilcev možganskih tokov. Možganski valovi spečega in 

budnega človeka se razlikujejo. Med spanjem ponoči se možganski valovi ponavljajo vsaki 

dve uri. Skladno s tem se periodično, vsaki dve uri, spreminja tudi trdnost spanja. Mirnemu 

(ortodoksnemu spancu) sledi paradoksni spanec, za katerega je značilno hitro premikanje 

očesnih zrkel za zaprtimi očmi. Znanstveniki to fazo imenujejo tudi stopnja REM (rapid eye 

movements oz. hitri očesni gibi). V fazi REM ljudje tudi spreminjajo svoje spalne položaje in 

sanjajo (prav tam, str. 12 in 13). 

Med spanjem se upočasni delovanje celotnega metabolizma. Prekinejo se znaki zavesti in 

življenja, kot ga živimo ljudje podnevi, saj nadzor prevzame vegetativno živčevje. Zmanjša se 

tudi prostornina možganov, v katere med spanjem pride manj krvi kot v budnem stanju, ko je 

človek izpostavljen večji količini dražljajev. Dihanje je počasnejše in globlje kot v budnem 

stanju, upočasnita se tudi prebava in srčni utrip (Mathieu, 1999, str. 69 in 70). 

Tako pri odraslih kot pri otrocih se pojavljajo individualne razlike v količini in globini spanja 

ter v ritmu spanja in budnosti, ki se spreminjajo glede na starost, odvisne pa so tudi od 

posameznikovega počutja in zunanjih dejavnikov. Nekateri za spanje potrebujejo popolno 

tišino in jih zbudi že rahel zvok, spet drugi pa spijo globlje in jih hrup ne zmoti. Ritem spanja 

otroci postopno osvajajo. Dojenčki spijo večkrat na dan, obdobja spanja in budnosti pa 

postopno podaljšujejo. Po prvem letu otroci navadno podnevi spijo le še enkrat, kasneje pa 

opuščajo tudi spanje podnevi. Kako hitro osvojijo stalen ritem spanja in budnosti, je odvisno 

od vsakega posameznika (Batistič in Matičetov, 1987, str. 2). 

Dnevni ritem spanja in budnosti ali biološka ura se pri ljudeh ne sklada popolnoma z dnevom. 

Ta se menjuje vsakih štiriindvajset ur, med tem ko se biološki ritem spanja in budnosti 

menjuje vsakih petindvajset ur (Pantley, 2003, str. 52). 

Dnevni ritem spanja in budnosti vpliva na to, v katerem delu dneva so ljudje budni in kdaj 

postanejo utrujeni. Zaradi tega so nekateri ljudje budni že zgodaj zjutraj in zvečer kmalu 

postanejo utrujeni, drugi pa vstajajo bolj pozno, popoldne in zvečer pa so budni in aktivni. 

Ritem vpliva tudi na to, da v nekaterih kulturah z vročimi popoldnevi prakticirajo popoldanski 

počitek ali siesto. Vzorci človekove biološke ure se pri ljudeh razlikujejo in spreminjajo s  

starostjo (prav tam). 
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2.1  Spanje otrok v zgodnjem otroštvu 

V raznih priročnikih za starše lahko najdemo veliko nasvetov, kako ravnati z majhnim 

otrokom, da bi se hitreje navadil spati vso noč brez umestnega prebujanja.  

Estivill (2006) pavi, da je spanje navada, ki se je naučimo. Starši svojemu otroku privzgojijo, 

da se nauči zaspati sam že v najzgodnejšem obdobju. Zelo pomembno je, da se otrok nauči 

pravilno spati, saj so posledice utrujenosti in nenaspanosti razdražljivost, slaba volja, jokavost 

in pretirana odvisnost od staršev. Prav tako pa to vpliva na starše, ki zaradi utrujenosti lahko 

postanejo negotovi ali imajo občutek krivde, nemoči in nesposobnosti, pojavi se tudi 

agresivnost (prav tam, str. 18 in 19). Otrok zazna, kadar so starši slabe volje in razvije 

posebne oblike bojazni, zaradi katerih še težje zaspi in se pogosteje prebuja. Praper (1999, str. 

8) navaja, da se pri takih otrocih razvije separacijska bojazen, oziroma strah pred prekinitvijo 

odnosa, ki ga predstavlja spanje. 

Pri dojenčkih so obdobja spanja in budnosti kratka in se nenehno menjujejo, neodvisno od 

dela dneva. Spijo zelo plitvo, da se lahko v primeru neugodja ali nevarnosti takoj prebudijo. 

Zelo majhni otroci ne razlikujejo dneva od noči, zato se pogosto zbujajo tudi ponoči, kar 

staršem velikokrat povzroča težave. Šele s časom se ta obdobja podaljšujejo in ustalijo, ter 

tako postanejo podobna dnevnemu ritmu odraslih. (Pantley, 2003, str. 52 in 53). 

Nekateri starši poskušajo otroka, v upanju, da bo prespal celo noč, čez dan obdržati brez 

spanja. Ker pa otrokov ritem temu še ni dozorel, se pogosto zgodi, da zaradi preutrujenosti 

ponoči spi še slabše. Zato je za otrokov razvoj potrebno tudi spanje čez dan. Ko pa otrok 

dozori do te mere, da čez dan spanja ne potrebuje več, je bolje, da se namesto tega zamoti z 

mirnejšimi dejavnostmi, kot pa da ga silimo spati (Milčinski, 1999, str. 11). 

2.2  Potrebe po spanju 

Količina spanja, ki jo potrebujemo, da lahko normalno opravljamo vsakodnevne dejavnosti, je 

odvisna od vsakega posameznika in njegovega načina življenja, spreminja pa se tudi s 

starostjo. Ljudje se med seboj zelo razlikujemo, zato je težko določiti optimalno količino 

spanja za določeno skupino ljudi. Otroci navadno potrebujejo več spanja kot odrasli, starejši 

ljudje pa naj bi spali nekoliko manj. »Številne raziskave pri starostnikih so pokazale, da se na 

splošno celotna dolžina spanja zmanjšuje z naraščanjem starosti« (Luban-Ploza in Pozzi, 
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1994, str. 47). Mathieu (1999, str. 51) navaja, da poleg starosti na potrebe po spanju vplivajo 

tudi temperament, anatomija telesa in celo spol posameznika. 

Med ljudmi je uveljavljeno mnenje, da naj bi povprečen odrasel človek spal sedem do osem 

ur na dan (Mathieu, 1999, str. 34). Vendar pa se fiziološke potrebe odraslih gibljejo od pet pa 

vse do deset ur spanja na dan (prav tam, str. 52). Manjša količina spanja prinaša negativne 

posledice za človeški organizem, še posebej pri otrocih. Njim morajo starši zagotoviti spanje, 

ki ga potrebujejo za nemoten razvoj (prav tam, str. 34). Zadostna količina spanja zagotavlja 

tudi boljše delovanje živčnega sistema, ki tako ostane dalj časa zdrav in učinkovit, kar je 

pomembno še posebej pri starejših ljudeh, saj jim omogoča boljše življenje (Luban-Plozza in 

Pozzi, 1994, str. 34). 

Količina spanja, ki ga potrebuje posameznik, se spreminja glede na to, v katerem življenjskem 

obdobju se nahaja. Kako dolgo spimo in kako globok je spanec, je odvisno tako od notranjih 

procesov v organizmu kot tudi od zunanjih vplivov okolja. Za nemoteno delovanje telesnih in 

duševnih funkcij posameznika skrbi biološki ritem, ki ga sestavljajo obdobja spanja in 

budnosti (Žmuc-Tomori, 1983, str. 51). 

Mathieu (1999, str. 52 in 53) je fiziološke potrebe po spanju glede na starost okvirno 

predstavil v urah. Razvidno je, da se povprečno število ur zmanjšuje z naraščanjem starosti 

človeka. Tudi Tyrer (1988, str. 23) navaja, da je spanje povezano s starostjo človeka. 

Dojenčki stari do dveh mesecev potrebujejo povprečno osemnajst ur spanja na dan, otroci do 

treh let pa trinajst ur. Odrasli spijo povprečno osem ur na dan, pri starejših ljudeh pa so 

fiziološke potrebe po spanju še od ure do dveh manjše. 

Tako kot odrasli, so si tudi otroci med seboj različni, kar se kaže tudi v količini spanja, ki jo 

potrebuje vsak posameznik. Na to, koliko časa otrok prespi ponoči, vpliva med drugim tudi 

njegov značaj, naravni telesni ritem in stopnja razvoja. Otroci se razlikujejo tudi po tem, 

koliko in kakšno dnevno spanje oziroma počitek potrebujejo (Wiltshire, 2010, str. 120). 

Weissbluth (v Milčinski, 1999, str. 11) je predstavil spremembe v potrebah po dnevnem 

spanju otrok glede na njihovo starost. Dnevno spanje otrok starih od treh mesecev dalje traja 

od deset minut do treh ur, saj še nima pravega reda in je prilagojeno hranjenju. Od šestega 

meseca dalje otroci spijo približno eno uro med deveto in enajsto uro in uro do dve med 

dvanajsto in tretjo uro. Od osemnajstega meseca dalje otroci potrebujejo le še nekaj spanja 
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med dvanajsto in drugo popoldne, po tretjem letu starosti pa polovica otrok spanja podnevi ne 

potrebuje več. 

Potrebe po spanju torej niso odvisne le od starosti posameznika, pač pa imajo pomembno 

vlogo tudi ostali dejavniki. Kot bomo lahko videli v nadaljevanju diplomskega dela, so tudi 

nekateri starši pri vprašanju o potrebah njihovih otrok po spanju pojasnili, da je odvisno od 

dejavnosti, ki tisti dan potekajo v vrtcu, kako utrujen je otrok in koliko časa v vrtcu spi 

oziroma počiva. 

2.3 Spanje in počitek otrok v vrtcu 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da počitek v vrtcu ne sme biti obvezen ali časovno 

strogo določen. Prilagojen naj bi bil dnevnim aktivnostim, ki potekajo v času bivanja otrok v 

vrtcu. Bolj kot od starosti otrok, naj bi bil počitek odvisen od individualnih potreb 

posameznika in od tega, kako otroci preživijo dan. Če so bolj aktivni, gredo na sprehod ali 

obiščejo razne institucije, bodo zagotovo bolj utrujeni, kot pa, če dan preživijo v vrtcu. Temu 

morajo vzgojitelji prilagoditi tudi organizacijo počitka (prav tam, str. 21). 

V vrtcu je potrebno upoštevati individualne razlike med otroki, ki se kažejo tudi pri počitku. 

Otrokom moramo v času počitka nuditi možnost, da izbirajo med spanjem in alternativnimi 

dejavnostmi, ki jih vzgojitelj pripravi za otroke, ki spanja v vrtcu ne potrebujejo ali iz katerih 

drugih razlogov ne spijo. Pogoji v vrtcu ne dopuščajo vedno optimalnih možnosti za to, da bi 

vsem otrokom zagotovili, da ta čas preživijo, kakor jim najbolj ustreza, kljub temu pa lahko v 

okviru danih možnosti čim bolj prilagodimo počitek potrebam in željam otrok (Batistič in 

Matičetov, 1987, str. 2). 

Počitek v vrtcu bi morali otrokom približati tako, da bi jim postal všeč. Nekaj predlogov za to 

navajata E. Bahovec in Kodelja (1996). Predlagata, da bi igralnice preuredili tako, da bi bilo v 

njih več kotičkov, med njimi tudi takšen, ki bi otrokom v katerem koli delu dneva nudil umik 

v zasebnost in sprostitev, lahko tudi počitek ali spanje. Poleg tega bi otroci tam lahko tudi 

brali knjige ali se igrali s svojo igračo. Ti kotički naj bi bili nekoliko odmaknjeni, pregrajeni 

in opremljeni z mehkimi blazinami in preprogami, da bi zagotavljali mir in sprostitev, ko bi 

otrok to potreboval (prav tam, str. 133). 

Počitek v vrtcu pa ni samo počivanje na ležalniku ali blazini, temveč je lahko tudi mirna igra. 

V. Štemberger in Krpač (2006) pravita, da je za starejše otroke v vrtcu in v osnovni šoli 
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počitek lahko tudi športna dejavnost. Otroci za zdrav razvoj in rast porabijo veliko več 

energije kot pa odrasli, zato jo morajo nadomestiti z zadostno količino hrane in počitka. Za 

obnovo energije otrok je pomemben tako pasiven kot tudi aktiven počitek. Ko so otroci dalj 

časa obremenjeni z enostransko dejavnostjo, se povečuje njihova utrujenost. Zato je 

pomembno, da otrokom po telesni aktivnosti nudimo počitek, pri katerem bo njihovo telo 

počivalo, miselno pa so lahko aktivni. Prav tako pa otrok potrebuje gibanje, ki ima vlogo 

počitka po dejavnosti, kjer je otrok pretežno razmišljal (prav tam, str. 167). 

3. POČITEK IN SPANJE V VRTCU PRED UVEDBO KURIKULUMA 

ZA VRTCE 

Spanje je ena izmed osnovnih potreb, ki bolj sodi v družino kot pa v javne ustanove. Pri 

celodnevnem bivanju otrok v vrtcu pa je za tiste, ki to potrebujejo tudi čez dan, neizogibno. 

M. Batistič Zorec (2007) navaja, da so spanju in počitku v vrtcu posvečali pozornost že  

konec osemdesetih let, vendar kljub temu ponekod ni bilo bistvenih sprememb v ustaljeni 

praksi. V preteklosti so bili v Sloveniji v nasprotju z zahodnimi državami uveljavljeni  samo 

celodnevni programi predšolske vzgoje. Ti so s sabo prinesli tudi obvezno spanje, ki ga 

drugod v tistem času ne najdemo (prav tam, 2007).  Ta del dnevne rutine je bil podvržen 

stereotipom in vzgojno neustreznemu ravnanju vzgojiteljev, ki so menili, da je počitek v vrtcu 

stvar varstva in ne vzgoje. Spanje je bilo med otroki pogosto nepriljubljeno, saj je imelo na 

splošno negativen predznak, nekatere vzgojiteljice pa so ga uporabljale celo za kaznovanje. 

Tudi zahteve vzgojiteljic, da morajo imeti vsi otroci na ležalnikih zaprte oči ali roke pod 

glavo ter da morajo vsi na enkrat vstati, ni prispevalo k večji priljubljenosti počitka v vrtcu. 

Čas za počitek v vrtcu je bil namreč precej togo določen, in sicer od dvanajste do štirinajste 

ure, in ga niso spreminjali, četudi se je spreminjal prihod otrok v vrtec. V tem času naj bi spali 

vsi otroci enako dolgo, s čimer niso upoštevali individualnih potreb posameznika (Batistič in 

Matičetov, 1987, str. 2). 

V raziskavi, ki je bila leta 1990 opravljena na vzorcu slovenskih vrtcev, sta bila le dva vrtca, 

kjer otrokom po kosilu ni bilo treba spat. V večini teh vrtcev v času počitka in spanja ni bilo 

organiziranih alternativnih dejavnosti za otroke, ki niso spali, pač pa so se otroci lahko 

zamotili le po svoje, najpogosteje z gledanjem slikanic ali risanjem. Tako vzgojiteljice kot 

tudi njihove pomočnice so vztrajale, da otroci v času počitka mirno ležijo na ležalnikih, pri 

tem pa so jih glasno opozarjale, da naj bodo tiho, zaradi česar so otroci, ki so bili na 
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ležalnikih, še težje zaspali. V mnogih vrtcih niso upoštevali individualnih potreb otrok, ki so 

se iz dneva v dan spreminjale. Otroci, ki so hodili običajno spat, so morali spati vedno, in niso 

imeli možnosti, da bi čas počitka v vrtcu preživeli kako drugače. Včasih pa so se vzgojitelji 

kar sami odločili, kdaj bodo šli otroci spat in kdaj ne. Na njihovo odločitev so pogosto 

vplivali zunanji dejavniki, kot je na primer vreme (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 84-87). 

Vzgojiteljice otrok pred spanjem niso spraševale, kdo želi spati in kdo ne, saj so bile 

prepričane, da potem nihče od otrok ne bi hotel spati. Vsi otroci so morali zato na ležalnike, 

čez čas pa so lahko vstali tisti, ki niso mogli zaspati. Veliko vzgojiteljic je bilo namreč 

prepričanih, da vsi otroci v vrtcu potrebujejo vsaj nekaj počitka, čeprav so se zavedale 

negativnih posledic, ki jih lahko prinaša prisilno ležanje v času počitka (prav tam, str. 84–90). 

Otroci so v vrtec načeloma lahko nosili svoje igrače za spanje, ponekod so imeli za to določen 

samo en dan v tednu, v nekaterih vrtcih pa igrače od doma niso bile zaželene niti v času 

počitka. Tudi postavitev ležalnikov pogosto ni bila po željah otrok, ponekod so bili ležalniki 

postavljeni tako, da so bili otroci med spanjem skupaj po načelu glava – noge, vzgojiteljice pa 

so svoje ravnanje upravičevale z zdravstvenimi razlogi (prav tam, str. 90). V nadaljevanju 

bomo lahko videli, da so tako postavitev omenili tudi otroci iz raziskave, ki sem jo opravila 

sama v okviru tega diplomskega dela.  

V starem Vzgojnem programu iz leta 1979 je počitek po kosilu zelo natančno določen. »Vsak 

otrok mora po kosilu počivati.« Utemeljitev tega določila je bila, da otroci spanje naravno 

potrebujejo, ker v vrtec prihajajo zelo zgodaj. Upoštevali so izključno dejstvo, da se potreba 

otrok po spanju zmanjšuje s starostjo, ne pa tudi individualnih potreb in želja vsakega 

posameznika. »Tri do štiri letni otroci spijo do dve uri dnevno, pet do sedem letni otroci 

počivajo dnevno do ene in pol ure« (Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 

1979, str. 13). V nadaljevanju pa je zapisano: »Tri do štiri letni otroci potrebujejo v 24 urah 

12 ur spanja. Zato spijo po kosilu najmanj dve uri, posamezni pa po potrebi tudi dopoldne« 

(prav tam, str. 58). Iz navedenega namreč ni jasno, ali sta dve uri spanja za otroke te starosti 

časovni minimum ali maksimum. Že samo dejstvo, da je bilo spanje obvezno in brez izjem 

natančno določeno, daje slab občutek. 

Kljub temu pa je bil za drugo starostno skupino predviden počitek, ki ni izključno spanje, kot 

je to določeno za prvo starostno skupino. V toplejšem delu leta so namreč za starejše otroke 

predlagane tudi dejavnosti na prostem (prav tam, str. 13).  
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Glede na vse to ne preseneča, da so otroci na vprašanje, kaj jim je v vrtcu najbolj všeč,  

najpogosteje odgovorili, da jim je všeč, kadar jim ni treba spati, oziroma si želijo, da v vrtcu 

spanja ne bi bilo (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 84). 

4. POČITEK IN SPANJE V VRTCU DANES 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je spanje opredeljeno precej splošno. Predvsem je poudarjeno, 

da mora biti počitek v vrtcu prilagojen otrokovim individualnim potrebam in željam. Prehod  

od kosila k počitku naj bi bil čim bolj miren in brez nepotrebnega čakanja ter hitenja (prav 

tam, 1999, str. 21). Vzgojitelji pa morajo tako kot pri ostalih dejavnostih tudi tu upoštevati 

splošna načela, kot so načelo demokratičnosti, upoštevanja različnosti med otroki, 

omogočanja izbire in drugačnosti, spoštovanja zasebnosti in intimnosti, sodelovanja s starši 

(prav tam, str. 11–15). 

Ob uvedbi Kurikuluma za vrtce (1999) so veliko pozornosti posvečali tudi reorganizaciji časa 

v vrtcih. Prizadevali so si, da bi bil usklajen z dejanskimi potrebami staršev in dnevnim 

ritmom otrok. Pri počitku so želeli odpraviti stare stereotipne pristope in skupinsko rutino, ki 

otrokom do takrat ni omogočala počitka po njihovih željah in potrebah (Batistič Zorec, 2007). 

M. Batistič Zorec (2007) navaja, da se je v veliko vrtcih organizacija spanja in počitka 

povsem spremenila. Vzgojiteljice se zavedajo, da vsi otroci ne potrebujejo spanja in tudi tisti, 

ki spijo, ne spijo enako dolgo. Našle so načine, kako otrokom prilagoditi in polepšati ta del 

dneva v vrtcu. Še vedno pa obstajajo tudi vrtci, kjer ni vidnih bistvenih sprememb na bolje. 

Otroci morajo ležati na ležalnikih, čeprav ne spijo, vzgojiteljice pa ne upoštevajo njihovih ali 

želja staršev. Nekatere vzgojiteljice so namreč še vedno prepričane, da morajo vsi otroci v 

vrtcu spati, in jih zato silijo k počitku na ležalniku ne glede na to, kako utrujeni so (Batistič 

Zorec, 2007). 

Danes je dnevni ritem družin in s tem tudi otrok precej drugačen, kot je bil v preteklosti. 

Veliko staršev na delo ne odhaja več tako zgodaj kot nekoč ter pozneje prihajajo po otroke v 

vrtec. V vrtcih pa je kljub temu čas namenjen za kosilo od enajste do dvanajste ure, temu pa 

sledi počitek. Mnogo otrok se je prilagodilo temu ritmu in so se navadili, da v vrtcu počivajo 

na ležalniku ali celo zaspijo, kljub temu da spanja sicer ne potrebujejo (prav tam). M. Batistič 

Zorec (prav tam) meni, da bi bilo potrebno dnevni ritem vrtca bolj prilagoditi današnjemu 

načinu življenja in otrokom nuditi počitek takrat, ko to potrebujejo. 
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V zadnjih letih je na področju predšolske vzgoje veliko pozornosti namenjeno participaciji 

otrok pri dejavnostih in življenju v vrtcu. Strokovni delavci se zavedajo pomena vključevanja 

in soodločanja otrok, vendar pa, kot kažejo raziskave, vzgojitelji v vrtcih pogosto ne ravnajo v 

skladu s svojim prepričanjem. Veliko je primerov, kjer otroci odločajo le o igri in materialih 

ter sredstvih za igro, pri drugih dejavnostih in življenju v vrtcu pa imajo le malo vpliva 

(Batistič Zorec, 2010, str. 67 in 69). 

Otroci v vrtcu imajo najpogosteje možnost izbire med danimi alternativami, manj pa izražanja 

svojih želja. N. Turnšek (v Batistič Zorec, 2010, str. 75) ugotavlja, da si otroci želijo, da bi se 

v vrtcu več igrali. Podobno lahko v zvezi s počitkom v vrtcu zasledimo v raziskavah M. 

Meglič (2013) in T. Šiško (2012). M. Batistič Zorec (2010, str. 75) iz tega ugotavlja, da se 

dejavnosti v vrtcu še vedno delijo na obvezno delo in prosto igro. 

Iz raziskave, ki je bila opravljena v letu 2009 je razvidno, da le desetina vzgojiteljev upošteva 

želje otrok pri počitku v vrtcu, saj otrokom omogočajo, da sami povedo, ali želijo spati ali ne  

(prav tam, str. 81). M. Meglič (2013) navaja, da skoraj polovica vzgojiteljev vključenih v 

raziskavo otrokom ne omogoča, da bi sami izbrali, ali želijo počivati (prav tam, str. 26). Še 

vedno je precej velik (14,8 %) delež otrok, ki morajo v vrtcu ležati na ležalnikih ne glede na 

to, ali spijo ali ne, ponekod celo brez igrač ali knjig. Največ (36,1 %) vzgojiteljev, vključenih 

v raziskavo, zahteva, da v času počitka vsi otroci uležejo na ležalnike, kdor pa ne zaspi, lahko 

po določenem času vstane in se igra. Takšno ravnanje je v nasprotju s Kurikulumom za vrtce 

(1999), poleg tega pa vzgojitelji tudi kršijo pravice otrok (Batistič Zorec, 2010, str. 81 in 82).  

Tudi T. Šiško (2012) ugotavlja, da morajo vsi otroci v drugi starostni skupini v času počitka 

na ležalnike, šele po pol ure pa lahko vstanejo tisti, ki ne morejo zaspati. Ti se lahko potem 

mirno igrajo (prav tam, str. 42). Podobne odgovore lahko zasledimo tudi v raziskavi M. 

Meglič (2013). Le polovica otrok v njeni raziskavi ima organizirane dejavnosti, če v času 

počitka ne spijo (prav tam, str. 30). 

Otroci so povedali, da jim ni všeč, da morajo v času počitka ležati na ležalnikih, čeprav so 

nekateri izmed njih rekli, da radi počivajo. Med počitkom imajo lahko igrače, vendar svoje 

lahko prinesejo le na določen dan. Tisti, ki ne morejo spati, se na ležalnikih dolgočasijo, zato 

ne preseneča, da se poskušajo zamotiti na različne načine, da bi jim čas hitreje minil (Šiško, 

2012, str. 42 in 43).  
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5. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

V diplomskem delu sem raziskala, kako poteka počitek v vrtcu. Na to temo je bilo pri nas 

opravljenih že kar nekaj raziskav. 

Nekoliko starejše raziskave kažejo, da je bilo spanje med otroki vedno najbolj nepriljubljen 

del dneva v vrtcu. M. Batistič in D. Matičetov (1987) v svojem članku navajata, da je bilo 

prav spanje tisto, česar so se učenci nižjih razredov osnovne šole spominjali kot najbolj 

nezaželenega v vrtcu. Leta 1990 ja bila izvedena raziskava, ki je temeljila na neposrednem 

opazovanju vsakdanjega življenja v vrtcih. Rezultati te empirične raziskave so pokazali, da je 

v delu vrtcev še vedno prevladoval prikriti kurikulum in discipliniranje telesa, drugje pa so si 

že pred uvedbo Kurikuluma za vrtce (1999) prizadevali, da bi bilo tega čim manj (Bahovec in 

Kodelja, 1996, str. 73–75).  

S sprejetjem Kurikuluma za vrtce (1999) naj bi prišlo do sprememb tudi na področju  

organiziranja spanja in počitka v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce (1999) je namreč poudarjeno, 

da morajo vzgojitelji pri načrtovanju počitka spoštovati otrokove pravice, predvsem pravico 

do izbire med alternativnimi možnostmi počitka, ki jim jih ponudijo. Pri tem morajo 

upoštevati tudi individualne potrebe otrok. 

Iz novejših raziskav, ki so bile opravljene v okviru diplomskih nalog, je razvidno, da je 

počitek v vrtcih še vedno obvezen, kar je v nasprotju s Kurikulumom za vrtce (1999). T. Šiško 

(2012) navaja, da otrokom ni všeč, da morajo ves čas počitka ležati na ležalnikih, čeprav radi 

počivajo. Tudi M. Meglič (2013) ugotavlja, da večina vzgojiteljev še vedno meni, da je 

počitek v vrtcu obvezen. V svoji raziskavi ugotavlja, da vzgojitelji otrokom ne dajejo 

možnosti izbire, ali želijo počivati ali ne in kaj želijo namesto tega početi. 

Omenjene študije so vključevale predvsem vprašalnike za vzgojitelje in neposredno 

opazovanje v vrtcu, redkeje pa intervjuje z otroki, zato sem sama v raziskavi poudarila vidik 

otrok in staršev. Ugotoviti želim, kako na počitek in spanje gledajo otroci v vrtcu in njihovi 

starši ter kako se ga spominjajo otroci prvega razreda osnovne šole. 

6.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Kakšne so izkušnje in predlogi otrok v vrtcu o spanju in počitku? 

2. Kako se počitka in spanja spominjajo otroci v prvem razredu osnovne šole? 
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3. Kakšne izkušnje, predloge in pričakovanja glede počitka in spanja v vrtcu imajo 

starši?  

7.  RAZISKOVALNA METODA 

7.1 Vzorec 

V vzorec sem vključila 10 otrok iz treh oddelkov, v katerih so bili od štiri do pet in od pet do 

šest letni otroci iz vrtca, in 10 otrok iz dveh oddelkov prvega razreda osnovne šole.  

V raziskavo sem vključila 21 staršev otrok iz oddelkov druge starostne skupine.  

7.2 Pripomočki 

Pri otrocih sem uporabila tehniko intervjuja, pri katerem sem si rezultate sproti zapisovala. 

Intervju za otroke iz vrtca je vseboval devet, za otroke iz prvega razreda osnovne šole pa 

sedem vprašanj. 

Za starše otrok sem uporabila anketo, ki sem jo sama pripravila. Anketa je vsebovala sedem 

vprašanj, od tega je bilo pet vprašanj zaprtega, dve pa sta bili odprtega tipa. 

 7.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

Podatke sem zbirala v vrtcu Škratek Svit Vodice in v Osnovni šoli Vodice v aprilu in maju 

2014. Z otroki v vrtcu sem intervjuje izvajala v mirnejših kotičkih igralnic, in sicer z vsakim 

otrokom posebej. Otroke sem iz skupine izbrala naključno. Vsakemu otroku posebej sem 

zastavila vprašanja; če otrok vprašanja ni razumel ali ni takoj vedel, kaj bi povedal, sem mu 

pomagala s podvprašanji. Odgovore otrok sem si sproti zapisovala.  

V šoli sem izvajala intervjuje z otroki, katerih starši so mi oddali podpisano in izpolnjeno 

soglasje, da njihov otrok lahko sodeluje v raziskavi, ki sem jo izvedla. Soglasja za starše sem 

sama predhodno pripravila in razdelila razredničarkama prvih razredov, ki sta jih potem 

posredovali otrokom, ti pa svojim staršem. Od razdeljenih 40 (100 %) soglasij, sem dobila 16 

(40 %) podpisanih, od tega je eden od staršev zapisal, da njegov otrok ni obiskoval vrtca. 

Izmed teh sem naključno izbrala 10 otrok, s katerimi sem izvedla intervju. Intervju z otroki 
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sem izvajala v avli pred razredom, in sicer z vsakim otrokom posebej. Uporabila sem enak 

način spraševanja in beleženja podatkov kot z otroki v vrtcu. 

Anketa, ki sem jo pripravila za starše, je bila anonimna in ni vsebovala osebnih podatkov. 

Starši so v njej sodelovali prostovoljno. Vse odgovore staršev sem uporabila izključno za 

diplomsko delo. Ravnateljici vrtca sem predala 70 (100 %) anketnih vprašalnikov s 

priloženimi kuvertami, s čimer sem zagotovila anonimnost staršev. Ravnateljica jih je potem 

razdelila staršem treh oddelkov najstarejših otrok v vrtcu. Imeli so en teden časa, da so 

vprašalnike v zaprtih kuvertah vrnili v zato namenjene škatle pred igralnicami. Kuverte z 

vprašalniki sem nato osebno prevzela pri ravnateljici. Vrnjenih je bilo 22 anketnih 

vprašalnikov, od tega en neizpolnjen. Odziv staršev je bil torej 30-odstoten. Za obdelavo in 

interpretacijo podatkov sem uporabila 21 izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja numerus 

anketiranih staršev. 

Dobljene podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultate zaprtih 

vprašanj sem prikazala v obliki grafov. Odgovore iz intervjujev in proste odgovore na odprta 

vprašanja iz ankete pa sem razvrstila v kategorije in jih predstavila v tabelah. Vse podatke 

sem analizirala na ravni deskriptivne statistike in s pomočjo kvalitativne analize. 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1  Izkušnje in mnenja staršev  

Starši predstavljajo pomemben dejavnik uspešnega dela in dobrega počutja otrok v vrtcu. 

Dobro sodelovaje med strokovnimi delavci vrtca in starši pripomore k temu, da vzgojitelji 

izvejo čim več o otrocih in jim kar se da prilagodijo dejavnosti in potek dneva v vrtcu. Še 

posebej pri počitku v vrtcu je pomembno, da starši povedo vzgojitelju, kakšne navade imajo 

otroci od doma in koliko spanja oziroma počitka potrebujejo čez dan. 

Na vprašanje, ali bi morali vsi otroci v vrtcu vsaj nekaj časa počivati na ležalniku, je več kot 

polovica (61,90 %) staršev odgovorilo, da bi morali vsi otroci v vrtcu vsaj nekaj časa počivati 

na ležalniku. Le šest (28,57 %) staršev se s tem ne strinja. Dva (9,52 %) od staršev pa sta pri 

tem vprašanju podala svoje odgovore. Strinjata se, da bi moral biti počitek na ležalniku 

obvezen za vse otroke z izjemo najstarejše starostne skupine. Sama nisem pričakovala, da 

bodo starši takega mnenja, še posebej, ker gre za najstarejše otroke v vrtcu, vendar podobno 
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ugotavlja tudi M. Batistič Zorec (2007), da je še vedno veliko staršev, ki se strinjajo z 

obveznim spanjem. Nekateri se sprijaznijo in temu niti ne posvečajo posebne pozornosti, 

drugi pa res tako mislijo. Manjše je število staršev, ki si prizadevajo, da bi imeli njihovi otroci 

alternativne možnosti v času počitka, vendar kot ugotavlja avtorica, ti velikokrat nimajo 

podpore ostalih staršev. 

Pri vprašanju, ali je spanje v vrtcu, ki ga obiskuje otrok, obvezno, je z DA odgovorilo trinajst, 

kar je nekaj več kot polovica (57,14 %) staršev. Od tega je eden od staršev pojasnil, da morajo 

otroci vsaj ležati v tišini. Pet (23,81 %) staršev je odgovorilo, da spanje v oddelku, ki ga 

obiskuje njihov otrok, ni obvezno. Tudi pri tem odgovoru so trije (14,29 %) napisali, da 

spanje sicer ni obvezno, mora pa otrok tiho ležati na ležalniku, oziroma je to odvisno od 

starosti otroka. Z »Drugo« je odgovoril le eden od staršev, in sicer da spanje ni obvezno, 

obvezen pa je počitek, od otroka pa je odvisno, ali zaspi ali le počiva. Iz odgovorov sklepam, 

da morajo v večini primerov otroci v času počitka ležati na ležalnikih, ne glede na to, ali spijo 

ali ne. 

Tabela 1: Zadovoljstvo staršev z organizacijo počitka in spanja v vrtcu 

Odgovori  Število  Odstotki  

Se strinjam.  12 57,14 % 

Želeli bi, da otrokom, ki ne želijo spati, tega ne bi bilo treba, 

vsaj v višjih starostnih skupinah.  

4 19,05 % 

Se strinjam, da mora otrok vsaj ležati in biti tiho.   3  14,29 % 

V redu je, da imajo otroci počitek, čeprav ne spijo vsi otroci. 

Ta čas se lahko umirjeno igrajo.   

1 4,76 % 

Želeli bi, da bi imeli otroci, ki ne zaspijo, možnost »branja« 

knjige na ležalniku.   

1 4,76 % 

Skupaj  21 100 % 

 

Dobre tri četrtine staršev (76,19 %) (v tabeli prva, tretja in četrta kategorija odgovorov) se 

strinja z organizacijo počitka v vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok, oziroma so z njo zadovoljni. 

Od tega se trije (14,29 %) strinjajo s tem, da mora njihov otrok v času počitka vsaj ležati in 

biti tiho, eden pa je odgovoril, da se strinja s tem, da nekateri otroci počivajo in se tisti, ki ne 

spijo, lahko ta čas igrajo. Iz odgovora ostalih (57,14 %) staršev, ki se strinjajo z načinom 
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organizacije počitka, ki ga imajo v vrtcu, ne morem ugotoviti, kakšen je počitek in kako 

poteka. Kljub temu pa je nekaj manj kot četrtina (23,81 %) staršev odgovorilo, da se ne 

strinjajo popolnoma z organizacijo počitka, oziroma si želijo, da bi ta potekal drugače. Med 

odgovori me je nekoliko presenetil ta, da si starši želijo, da bi lahko imeli otroci, ki ne morejo 

zaspati, na ležalniku vsaj knjigo, s katero bi si krajšali čas počitka, ki očitno obvezno poteka 

na ležalniku. Otroci, katerih starši so bili vključeni v raziskavo, so v  najstarejših skupinah v 

vrtcu. Tudi zato sem pričakovala, da so vsaj knjige na ležalnikih dovoljene.  

Podobno navaja M. Batistič Zorec (2007), da se nekateri starši s tem načinom dela ne 

strinjajo, pa se ne želijo izpostavljati in se večinoma sprijaznijo ali prilagodijo temu, da njihov 

otrok v vrtcu buden leži na ležalniku. Avtorica dodaja, da so včasih zadovoljni, da stanje ni še 

slabše (Batistič Zorec, 2007). 

Zanimalo me je, kako pogosto otrok v vrtcu spi, podatki so v Grafu 1. 

 

Graf 1: Pogostost spanja v vrtcu 

 

Iz odgovorov ugotavljam, da večina otrok (85,72%) v vrtcu skoraj vedno ali vsaj občasno spi. 

Le trije starši so odgovorili, da njihovi otroci v vrtcu vedno spijo, medtem ko dva otroka 

nikoli ne spita. Glede na prejšnje odgovore staršev, da je počitek na ležalniku večinoma 

obvezen za vse otroke, sklepam, da je veliko otrok, ki se med tem, ko naj bi spali, dolgočasijo 

na ležalniku, še posebej tisti, ki na ležalniku ne smejo imeti niti knjige.  
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Na vprašanje, ali njihov otrok še potrebuje spanje v vrtcu, je slabi dve tretjini (61,90 %) 

staršev odgovorili pritrdilno, dobra tretjina (38,10 %) pa meni, da njihov otrok spanja v vrtcu 

čez dan ne potrebuje več. Večina (80,95 %) anketirancev je svoj odgovor tudi utemeljila. 

Njihove utemeljitve odgovora sem smiselno razdelila v kategorije, ki so predstavljene v 

Tabeli 2.  

 

Tabela 2: Utemeljitve odgovorov, zakaj otrok spanje potrebuje oz. ga ne potrebuje. 

Odgovor  Utemeljitev  Število  Odstotki  

DA Spanje v vrtcu potrebuje, ker hodi pozno spat in mu 

samo spanje ponoči ne zadostuje. 

4 

 

19,05 % 

 

Otrok spanje v vrtcu čez dan še potrebuje, saj vedno 

zaspi in si tako odpočije. 

3 14,29 % 

Odvisno od dejavnosti v vrtcu, včasih so bolj utrujeni, 

včasih manj.  

2 9,52 % 

V vrtcu še spi, ker spijo tudi ostali otroci in mu je 

počitek v vrtcu postal del rutine, ki se ji ne upira.   

1 4,76 % 

Brez odgovora 3 14,29 % 

NE Doma podnevi ne hodi spat, kadar v vrtcu spi, zvečer 

ne more zaspati.  

4 19,05 % 

Odvisno od utrujenosti, včasih samo počiva.  2 9,52 % 

Otrok ne kaže več potreb po spanju čez dan. 1 4,76 % 

Brez odgovora  1 4,76 % 

Skupaj  21 100 % 

 

Starši, ki so odgovorili z DA, so najpogosteje (19,05 %) navajali, da njihov otrok hodi pozno 

spat ali mu primanjkuje spanja ponoči, zato ga potrebuje podnevi. Trije starši pa to sklepajo 

na podlagi tega, da njihov otrok v vrtcu še vedno spi. Kar trije od staršev, ki menijo, da 

njihovi otroci v vrtcu potrebujejo spanje, niso navedli utemeljitve svojega odgovora. Pri 

odgovoru, da otrok ne potrebuje spanja v vrtcu, so starši največkrat svoj odgovor utemeljili s 

tem, da njihov otrok tudi doma ne hodi spat podnevi, kadar pa v vrtcu spi, zvečer ne more 
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zaspati. V tem primeru otrok spanja čez dan res ne potrebuje več, saj zvečer sicer ni dovolj 

utrujen, da bi lahko zaspal. Dva sta navedla, da otrok včasih samo počiva, spanja pa ne 

potrebuje, saj mu počitek zadošča, da si dovolj odpočije. 

Za primerjavo me je zanimalo, kako pogosto otroci spijo doma. 

 

Graf 2: Pogostost spanja čez dan doma 

 

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da največ otrok (61,90 %) podnevi doma nikoli ali skoraj 

nikoli ne hodi več spat. Če ta podatek primerjam z odgovori staršev, da v vrtcu kljub temu 

med počitkom ležijo na ležalnikih, lahko ugotovim, da je nekaj otrok na ležalnikih prav 

gotovo budnih, saj spanja čez dan ne potrebujejo. Štirje (19,05 %) otroci doma občasno hodijo 

spat podnevi, prav toliko pa jih vedno ali skoraj vedno tudi doma še spi čez dan. 

Staršem sem na koncu zastavila odprto vprašanje o njihovih pričakovanjih glede počitka v 

vrtcu. Njihove odgovore sem združila v pomensko podobna pričakovanja, prikazana v Tabeli 

3. 

Tabela 3: Pričakovanja staršev glede počitka v vrtcu 

Odgovori  Število  Odstotki  

Da otrok v vrtcu počiva, tudi če ne zaspi. Takrat naj ne bi bilo 

aktivnosti, da si otroci odpočijejo.  

13 
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Da otrok ne silijo v ležanje ali spanje, če otrok počitka ne 

potrebuje. Tisti, ki ne želijo spati, naj se umirjeno igrajo. 

4 19,05 % 

Da se otrok umiri tudi, če ne zaspi, ter da se zna prilagoditi urniku, 

ki velja v skupini.  

 

2 9,52 % 

Da ob počitku gledajo knjige oz. jim vzgojiteljica bere.  1 4,76 % 

Ni odgovora  1 4,76 % 

Skupaj  21 100 % 

 

Večini (61,90 %) staršev je pomembno le, da si njihov otrok v vrtcu odpočije. Pričakujejo, da 

ta čas ne bodo potekale aktivnosti, da se otrok umiri, je neaktiven in je popoldan zato bolj 

spočit. Petina staršev (19,05 %) pričakuje, da njihovih otrok v vrtcu ne bodo silili k ležanju. 

Želijo si, da bi se otroci, ki v času počitka ne spijo, lahko ta čas mirno igrali. To je v nekaterih 

oddelkih povsem običajno, ponekod, predvsem v mlajših skupinah, pa morajo otroci ves čas 

ležati. Zapisali so tudi, da pričakujejo, da bodo imeli otroci v času počitka možnost vsaj 

gledati knjige in da bi jim vzgojiteljica ta čas kaj prebrala. Mislim, da bi bile pravljice in 

knjige lahko povsod prisotne v času počitka, saj je tudi to ena od dejavnosti, pri kateri se otrok 

umiri in spočije. Kot bomo videli v nadaljevanju, so otroci v intervjujih prav poslušanje 

pravljic uvrstili med dejavnosti, ki so jim pri počitku najbolj všeč. 

8.2  Odgovori in predlogi otrok v vrtcu 

Pri vprašanju, ali lahko otroci sami izbirajo, kaj bodo počeli v času počitka, so prav vsi 

anketirani otroci iz vrtca odgovorili, da ne morejo sami izbrati, kaj bi počeli v času počitka, 

ampak to določi vzgojiteljica. 

Na vprašanje, ali morajo v času počitka vsi ležati na ležalnikih, je večina (90 %) otrok 

odgovorila, da morajo v času počitka vsi ležati na ležalnikih, tudi če niso utrujeni. Le eden od 

otrok je povedal, da lahko kasneje vstanejo tisti, ki ne morejo zaspati.  

Dva otroka sta odgovorila, da se na ležalniku ne smejo igrati in da otroci, ki ne ležijo, dobijo 

kazen. Ta kazen je po pripovedovanju otroka takšna: »Če imaš kazen, moraš iti spat zraven 

mize od vzgojiteljice.« Iz odgovora ni razvidno, ali se otroci potem lažje umirijo, morda celo 

zaspijo ali ne. En otrok je povedal, da lahko kasneje vstanejo tisti, ki ne morejo zaspati, 
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vendar šele, ko to dovoli vzgojiteljica. Eden pa je rekel, da tistim, ki gredo takoj po kosilu 

domov, ni treba iti na ležalnik, ampak lahko na starše počakajo tudi za mizo in ta čas gledajo 

knjige ali rišejo. Podoben odgovor so od otrok dobili tudi raziskovalci v raziskavi iz leta 1990, 

kjer so otroci prav tako povedali, da gredo vsi otroci spat, razen tisti, ki gredo domov. 

Nekateri otroci v vrtcu namreč spanja niso marali do te mere, da so morali starši ponje takoj 

po kosilu (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 84).  

Luban - Plozza in Pozzi (1994, str. 54) v svoji knjigi navajata, da je za dobro spanje najbolj 

pomembno, da gremo v posteljo takrat, kadar čutimo utrujenost in imamo občutek, da bi 

lahko zaspali. Veliko ljudi ima po njunem mnenju namreč napačne predstave o tem, kaj je 

zdravo, kadar sodijo o količini spanja (Luban - Plozza in Pozzi, 1994, str. 54). Vzgojiteljica bi 

torej morala upoštevati, da nekateri otroci ne morejo zaspati, ker niso utrujeni. Raziskava 

kaže, da nobena vzgojiteljica anketiranih otrok ne upošteva individualnih potreb posameznega 

otroka, ampak ravnajo po principu »za vse enako«. 

Največ (70 %) otrok je na vprašanje, kako se počutijo, če morajo biti na ležalniku, tudi če ne 

želijo spati, odgovorilo, da kljub temu, da ne zaspijo, radi počivajo na ležalniku. Le en otrok 

je rekel, da se slabo počuti, če mora samo ležati na ležalniku, ne da bi spal. Dva otroka sta 

povedala, da sta vedno utrujena in zato tudi vedno zaspita v vrtcu.  

Glede na odgovore iz ankete za starše, kjer je največ staršev odgovorilo, da otroci doma čez 

dan ne spijo več, sklepam, da otroci spanja čez dan sicer ne potrebujejo, vendar so se navadili 

na to, da v vrtcu v času počitka kljub temu ležijo. Tudi v raziskavi iz leta 1990 avtorji 

ugotavljajo, da so se otroci navadili na spanje v vrtcu, saj je zanje postalo del dnevne rutine, 

ki je vedo enaka, se ji ne upirajo in niti niso seznanjeni z možnimi alternativami (Bahovec in 

Kodelja, 1996, str. 86). Podobno ugotavlja tudi M. Batistič Zorec (2007), da veliko otrok, ki 

doma ni hodilo spat čez dan, v vrtcu vseeno spi ali leži na ležalniku, saj so se s tem sprijaznili 

oz. so se navadili in se temu večinoma ne upirajo. Avtorica meni, da dnevni red v vrtcu ni 

dobro usklajen z bioritmom otrok in njihovih družin, zato ima veliko otrok težave s spanjem v 

vrtcu. 

Iz dobljenih rezultatov intervjuja je razvidno, da se otroci, ko ne morejo zaspati, zamotijo s 

tem, kar jim je dovoljeno. Kar štirje otroci so odgovorili, da ta čas preživijo tako, da gledajo 

igrače okrog sebe, copate in druge predmete, ali opazujejo vzgojiteljice, ki ta čas pripravljajo 

material za dejavnosti. Dva otroka sta odgovorila, da se na ležalniku ne smejo igrati z 

igračami, zato se igrata z rokami ali s prsti na rokah. En otrok mi je zaupal, da se, kadar ne 
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more zaspati, pogovarja sam s sabo, vendar šepeta in se pokrije z odejo čez glavo, da ga 

vzgojiteljica ne bi slišala. Do zanimivih odgovorov je prišla tudi T. Šiško (2012), in sicer so ji 

otroci priznali, da se pogovarjajo med sabo ali pa si nagajajo oziroma kako drugače krajšajo 

čas na ležalniku, kadar ne morejo zaspati. 

Iz odgovorov otrok na vprašanje, ali lahko sami izbirajo, kje bodo počivali in poleg koga bodo 

imeli ležalnik, sklepam, da jim v vrtcu ni dovoljeno, da bi si sami izbrali prostor za počitek 

oz. spanje, ki bi jim najbolj ustrezal. Otroci so na to vprašanje namreč v večini (90 %) 

odgovorili z NE, le en otrok je rekel, da si je prostor za počitek izbral sam. Otroci so v svojih 

odgovorih izrazili željo, da bi počivali poleg nekoga, s katerim se dobro razumejo, saj bi se 

tako bolje počutili, vendar jim tega vzgojiteljice ne dovolijo. Kot bo razvidno v nadaljevanju, 

sem podobne odgovore dobila tudi pri intervjujih z otroki iz prvega razreda osnovne šole. 

Otrokom veliko pomeni, kje imajo svoj ležalnik, zato je zelo pomembno, da jim vzgojitelji, 

kolikor je prostorsko mogoče, pustijo, da si sami izberejo, kje in poleg koga bodo počivali. 

Največ (70 %) otrok je odgovorilo, da imajo med počitkom lahko pri sebi plišasto igračo, ki 

jo prinesejo od doma, ne smejo pa imeti knjig. Od tega so trije otroci povedali, da v vrtec ne 

nosijo več igrač za spanje. Trije otroci, vsi so bili iz istega oddelka, so odgovorili, da igrač na 

ležalniku v času počitka ne smejo imeti. Njihova vzgojiteljica mi je pojasnila, da so igrače 

prej lahko nosili, vendar so jih začeli nositi preveč, med njimi tudi trde igrače, ki pa, kot je 

pojasnila, niso primerne za spanje. Zato so v skupini določili, da od takrat naprej nihče več ne 

bo nosil nobene igrače za spanje. Kljub temu, da so otroci nosili v vrtec več igrač za spanje, 

kot se je zdelo vzgojiteljici primerno, menim, da nenadna ukinitev igrač za spanje ni dobra 

rešitev. S tem ne upoštevajo niti postopnosti niti potreb posameznega otroka. Iz odgovorov 

otrok nisem mogla ugotoviti, ali so vsi otroci nosili več igrač in trde igrače ali le nekateri.  

Otroci so odgovarjali tudi na vprašanje, ali imajo možnost počivati na ležalniku, kadarkoli so 

utrujeni in če so kdaj utrujeni že dopoldne. Pri tem vprašanju so bili odgovori precej deljeni. 

Šest otrok je odgovorilo, da imajo možnost počitka, kadarkoli so utrujeni, ostali štirje pa so 

rekli, da gredo lahko počivat samo po kosilu. V drugem delu odgovora je polovica otrok 

povedala, da niso dopoldne nikoli utrujeni, ostali pa so povedali, da so bili kdaj utrujeni tudi 

dopoldne. Nekateri so šli takrat počivat na blazino ali na kavč, en otrok je rekel, da je zaspal 

kar za mizo. Iz odgovorov otrok povečini ni razvidno, kdaj otroci prihajajo v vrtec, kar je 

pomemben faktor utrujenosti v dopoldanskem času. M. Meglič (2013, str. 25) ugotavlja, da 
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največ vzgojiteljev, vključenih v raziskavo, otrokom, ki so utrujeni, nudi možnost počitka tudi 

v dopoldanskem času. 

Več kot polovica (60 %) otrok je na vprašanje, ali jim je takšen počitek, kot ga imajo sedaj v 

vrtcu, všeč, odgovorilo z DA, čeprav je iz prejšnjih odgovorov otrok razvidno, da morajo tudi 

nespeči ležati na ležalnikih. Podobne odgovore otrok je dobila tudi T. Šiško (2012) v  

raziskavi za diplomsko nalogo. Navaja, da so trije od petih intervjuvanih otrok rekli, da radi 

počivajo, kljub temu da jim ni všeč ves čas počitka ležati na ležalnikih. 

Otroci so se tega očitno navadili ali pa jim je všeč, da lahko nekaj časa počivajo in se umirijo 

ob mirni glasbi ali poslušanju pravljice. Štirje otroci so odgovorili, da jim tak počitek ni 

preveč všeč in da si želijo, da bi potekal drugače.  

Pri naslednjem vprašanju so otroci povedali, kako bi izgledal počitek v vrtcu, ki bi jim bil 

všeč. Prevladujejo (60 %) odgovori, da bi otroci v času počitka in spanja v vrtcu radi kaj 

počeli, kadar ne zaspijo. Štirje otroci pa si želijo le mirno počivati ali spati. Možno je, da ti 

otroci spanje res še potrebujejo, so se nanj navadili, ali pa jim je všeč, da se lahko za nekaj 

časa sprostijo in samo počivajo. Opazila sem, da so tako odgovorili vsi trije otroci iz starostne 

skupine od štiri do pet let. V tej skupini gredo po kosilu vsi otroci na ležalnike in po 

pripovedovanju vzgojiteljice po večini tudi zaspijo. Sklepam, da tako ravnajo, ker skupina ni 

najstarejša, saj sodeč po nekaterih odgovorih staršev počitek na ležalniku v vrtcu le za 

najstarejšo skupino v vrtcu ni več obvezen.  

Od otrok, ki bi bili v času počitka budni, se jih največ (40 %) želi igrati. Otroci so povedali, 

da bi se igrali tako, da ne bi motili tistih otrok, ki bi spali. Eden od otrok je dejal: »Igral bi se s 

stvarmi, ki so v kotičku, pa sestavljanke in igrico, pri kateri premikaš stvari, samo da nimaš 

kocke, ker kocka ropota.« Otroci, ki bi se v času počitka v igralnici zamotili z mirnimi 

dejavnostmi oziroma igrami, bi lahko bili v istem prostoru z otroki, ki spijo. Kot navajata M. 

Batistič in D. Matičetov (1987), znajo biti že zelo majhni otroci obzirni do tistih, ki spijo, 

čeprav vzgojiteljice mislijo, da bo buden otrok zbudil ostale, ki spijo, če ne bo ležal na 

ležalniku. Morda pa so vzgojiteljice – in ne speči otroci – tiste, ki želijo imeti mir in tišino. 

8.3  Spomini otrok iz prvega razreda osnovne šole na počitek v vrtcu 

Otroci v prvem razredu osnovne šole so imeli na čas počitka v vrtcu večinoma lepe spomine. 

Največ (80 %) jih je namreč odgovorilo, da jim je bil počitek v vrtcu všeč. Otroci so navajali, 
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da jim je bilo všeč, da so se v času počitka lahko igrali, če niso mogli zaspati. Všeč pa jim je 

bilo tudi, da so lahko zaspali, če so to hoteli. Dva otroka sta povedala, da jima spanje v vrtcu 

ni bilo preveč všeč, kot razlog pa sta navedla, da nista mogla zaspati in sta zato samo ležala na 

ležalniku ali se pogovarjala s prijateljem. Predvidevam, da njuna vzgojiteljica ni nudila 

alternativne dejavnosti otrokom, ki niso spali. Starejše raziskave (Bahovec in Kodelja, 1996, 

str. 84) kažejo, da so imeli otroci takrat veliko manj radi počitek, kot so se ga spominjali 

otroci v moji raziskavi. Po pripovedovanju nekaterih otrok je bila to edina stvar, ki jim v vrtcu 

ni bila všeč, oziroma jim je bilo najbolj všeč, da niso hodili spat.  

Odgovor, ki se je pri otrocih najpogosteje pojavljal, je bil, da jim je bilo najmanj všeč, da so 

morali med počitkom vsi mirno ležati na ležalnikih, tudi če niso spali. Otroci so povedali, da 

so jih v primeru, da so dvignili glavo, vzgojiteljice takoj opozorile. Otrokom je težko ležati 

ves čas počitka pri miru, če ne spijo in ne čutijo utrujenosti. Zanima jih, kaj se ta čas dogaja 

okrog njih, zato ne preseneča, da so hoteli vstati ali vsaj dvigniti glavo in pogledati okrog 

sebe. Prisilno ležanje bi lahko uvrstila med neustrezna vzgojna ravnanja, ki jih navajata M. 

Batistič in D. Matičetov (1987). Ponekod so takrat zahtevali tudi, da imajo vsi zaprte oči ali 

roke pod glavo. 

Drugi najbolj pogosto zastopan odgovor (40 %), ki so ga navedli otroci, je bil, podobno kot 

pri otrocih v vrtcu, da jim ni bilo všeč, da jim je vzgojiteljica določila mesto, kjer so morali 

počivati.  Nekateri se tam namreč niso dobro počutili. Izrazili so tudi željo, da bi si mesto 

počitka izbrali sami. Povedali so mi, da bi se bolje počutili, če bi lahko počivali poleg svojega 

prijatelja. Tako bi se verjetno lažje sprostili, si odpočili in nekateri tudi zaspali. 

Dva prvošolca sta dejala, da so morali spati po pravilu glava – noge. Sklepam, da so 

vzgojiteljice s tem načinom želele preprečiti pogovarjanje otrok med počitkom. Otrokom taka 

postavitev ležalnikov ni všeč, poleg tega pa je po pripovedovanju enega od otrok lahko tudi 

nevarna in ne prispeva k boljšemu počutju otrok v času počitka. Mislim, da bi jo v vrtcih 

lahko opustili in namesto tega otrokom omogočili, da si sami izberejo svoj kotiček v igralnici, 

ki ni nujno neposredno poleg ležalnika drugega otroka. V igralnicah pogosto ni veliko 

prostora, zato je težko omogočiti vsakemu otroku najprimernejši prostor za počitek. Nekatere 

vzgojiteljice si pomagajo z omarami, policami ali blazinami, ki jih lahko prestavijo. Eden od 

načinov, s katerim lahko otrokom zagotovimo nekoliko bolj intimne kotičke za spanje, ki ga 

navajata M. Batistič in D. Matičetov (1987), je tudi, da med skupinami ležalnikov postavimo 



24 
 

španske stene. Pomembno je, kje v igralnici ima otrok ležalnik, nekaterim tudi to, da imajo 

ležalnik vedno na istem mestu, ki so ga navajeni in jim predstavlja varnost. 

Nekaj (40 %) otrok je povedalo, da jim je bilo pri počitku najbolj všeč, da so poslušali pesmi 

in pravljice, ki jim jih je brala vzgojiteljica, ali pa so jih poslušali na radiu. Tak način 

uspavanja otrok je dober, saj se otroci ob tem lahko umirijo in ob poslušanju zgodbe pozabijo 

na svoje težave. Tudi otrokom iz vrtca je najbolj všeč, kadar lahko poslušajo pravljice, poleg 

tega pa so tudi starši izrazili željo, da bi otroci v vrtcu večkrat poslušali pravljice. 

Vzgojiteljice bi jih lahko pogosteje brale, saj pravljice otrokom predstavljajo pomemben del 

življenja, z njimi razvijajo svojo domišljijo in spoznavajo svet na njim primeren način. 

S pripovedovanjem zgodbe ali petjem pesmi lahko sprostimo otroke pred spanjem. Bolj kot 

vsebina pravljice, otroke pomirja človeška bližina. Tyrer (1988) pravi, da prav zato tega ne 

moremo nadomestiti s posnetkom pravljice ali uspavanke na radiu. 

Dva od otrok sta povedala, da sta v času počitka najraje risala ali se igrala, en pa je dejal, da 

mu je bilo najbolj všeč, da je lahko spal s svojo igračo za spanje. Igrače, ki jih imajo otroci za 

spanje, po navadi prinesejo od doma. Najbolje je, da otrok dobi igračo za spanje od tistega, ki 

ga je prej uspaval, saj s tem lažje razširi območje odnosa na igračo, ki zamenjuje njegovo 

mamo. Igračo uporablja za projekcijo svojih sposobnosti, da se umiri (Tyrer, 1988). 

Na vprašanje, ali so morali v času počitka v vrtcu vsi ležati na ležalnikih, je več kot polovica 

otrok (60 %) odgovorilo, da so morali iti na ležalnike vsi, tisti, ki pa niso mogli zaspati, pa so 

lahko po določenem času vstali in se mirno igrali. Preostali štirje otroci pa so odgovorili, da je 

bil počitek na ležalnikih obvezen za vse ves čas počitka, ne glede na to, ali so spali ali ne. 

Eden od njih je povedal, da samo tistim, ki so šli po kosilu domov, ni bilo potrebno na 

ležalnik, »razen če je dolgo trajalo, da so prišli starši«. Eden je rekel, da so morali sicer vsi 

počivati na ležalnikih, razen če so bili »pridni«, so šli lahko na igrišče, in sicer samo v 

najstarejši skupini. Otrokom v tem primeru za nagrado ni bilo treba spati. M. Batistič in D. 

Matičetov (1987) v svojem članku opozarjata, da je ravno kaznovanje otrok s spanjem ali 

nagrajevanje »pridnih« otrok s tem, da jim ni treba spati, eden od vzrokov za nepriljubljenost 

spanja med otroki v vrtcu. 

Ko sem otroke vprašala, kako so se počutili, kadar niso mogli zaspati, pa so morali kljub temu 

ležati na ležalnikih, mi je največ otrok (60 %) odgovorilo, da jim to ni bilo všeč. Trije od njih 

so svoj odgovor utemeljili s tem, da so se na ležalniku dolgočasili in so se slabo počutili. 
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Nekateri so se zamotili z igračami, ki so jih imeli na ležalniku, ali z opazovanjem stvari in 

dogajanja okrog sebe. En otrok je rekel, da je razmišljal, kaj bo počel po počitku. Ostalim 

štirim otrokom je bilo ležanje na ležalniku všeč, kljub temu, da niso spali. Dva sta pojasnila, 

da jima je bilo všeč, da so se med počitkom na ležalniku lahko igrali. 

Največ (70 %) otrok je odgovorilo, da si niso mogli sami izbrati, kaj bi počeli v času počitka, 

ampak so morali iti vsi na ležalnike. Od tega sta dva povedala, da so lahko po določenem času 

vstali tisti, ki niso mogli zaspati in so se lahko igrali. En otrok je povedal, da so si lahko 

izbrali samo mesto, kjer bodo imeli ležalnik, ne pa tudi, kaj bi počeli namesto običajnega 

počitka na ležalnikih. Ostali trije otroci so rekli, da si niso mogli sami izbrati, kaj bi počeli, 

pač pa je bil počitek na ležalniku obvezen za vse. 

Otroke sem vprašala tudi, kaj so najraje počeli v času počitka v vrtcu. Kar polovica otrok mi 

je odgovorila, da so se v času počitka in spanja v vrtcu najraje igrali. Podobne rezultate navaja 

tudi M. Meglič (2013) v raziskavi, ki jo je izvedla v okviru svoje diplomske naloge. Iz 

intervjujev z otroki namreč ugotavlja, da bi se namesto spanja med počitkom otroci najraje 

igrali. 

Dva otroka sta mi povedala, da jima je bil najbolj všeč čas počitka, ki sta ga z ostalimi otroki 

lahko preživela zunaj na igrišču. To je prav tako lahko oblika sprostitve in počitka, saj, kot 

navajata V. Štemberger in Krpač (2006), je tudi gibanje lahko počitek. Zlasti po miselni 

aktivnosti, ko so otroci utrujeni predvsem psihično, se z gibanjem bolj sprostijo kot pa z 

ležanjem na ležalnikih. Luban – Ploza in Pozzi (1994, str. 25) poudarjata, da ni tako 

pomembno, kakšen je počitek in kako dolgo traja, temveč da je najboljši počitek tak, da se od 

počivanja ne utrudimo, pač pa si naberemo novih moči. 

Zanimivo je, da je pri tem vprašanju le en otrok dejal, da je v času počitka v vrtcu najraje 

ležal. Iz tega sklepam, da je večina otrok sicer počivala na ležalnikih ne da bi se temu upirala, 

vendar pa so ta del dneva dojemali zgolj kot rutino, ki so se ji prilagodili in v njej niso videli 

posebej zanimivega dogodka. 

Otroci v šoli nimajo časa, namenjenega izključno počitku, tako kot v vrtcu, pač pa so 

krajšemu počitku oziroma oddihu namenjeni odmori med šolskimi urami. Kljub temu, da v 

prvem razredu organiziran pouk v šoli po navadi traja štiri šolske ure, večina otrok v šoli 

preživi več časa, saj po pouku ostajajo še v organiziranem podaljšanem bivanju. To naj bi bilo 

sicer manj strukturirano kot pouk, vendar se oboje skupaj po trajanju lahko primerja s časom, 
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ki ga otroci preživijo v vrtcu. Zanimalo me je, ali so otroci v šoli kdaj utrujeni, glede na to, da 

imajo v primerjavi z vrtcem več obveznosti, ali gredo kdaj počivat, če so utrujeni, in ali imajo 

v razredu morda blazine oziroma prostor namenjen temu. 

Le trije otroci so mi odgovorili, da počitka v šoli ne pogrešajo. Od tega je en otrok povedal, da 

je v šoli včasih sicer malo utrujen, vendar kljub temu ne bi šel počivat. Največ (70 %) otrok 

torej počitek v šoli pogreša. Povedali so, da so v šoli večkrat utrujeni, nekateri gredo tudi 

počivat na blazine. En otrok je izrazil željo, da bi imeli tudi v šoli ležalnike, dva pa sta rekla, 

da imajo v razredu blazine, na katere gredo lahko počivat, če so utrujeni. Eden od otrok mi je 

povedal, da je utrujen, ko pride iz šole, saj obiskuje veliko krožkov. Iz tega sklepam, da 

utrujenost otrok v prvem razredu osnovne šole izvira iz dejstva, da so otroci bolj obremenjeni, 

kot so bili v vrtcu, in potrebujejo dalj časa, da se navadijo na šolski ritem, nekateri tudi na  

dodatne obveznosti. Mislim, da bi bil del podaljšanega bivanja otrok v prvem razredu osnovne 

šole lahko namenjen tudi počitku za tiste, ki bi izrazili to željo. 
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9. ZAKLJUČEK 

Pred pisanjem diplomskega dela in izvedbo raziskave sem si zastavila nekaj raziskovalnih 

vprašanj, na katera sem poskušala v diplomskem delu odgovoriti s pomočjo rezultatov 

raziskave. Ugotovila sem, da je počitek na ležalnikih za veliko otrok v vrtcu še vedno obvezen 

vsaj za del temu namenjenega časa ter da otroci nimajo veliko možnosti odločanja, kje in na 

kakšen način bodo počivali. Presenetilo me je, da so se otroci na to navadili in da jim je v več 

kot polovici primerov počitek všeč. Ugotovila sem tudi, da počitek na ležalniku ni ena izmed 

dejavnosti, ki bi si jo otroci najraje izbrali, če bi lahko sami odločali, kaj bi počeli, in tudi ni 

ena od stvari, ki jim je bila pri počitku najbolj všeč. Kot sem predvidevala, je večina otrok 

povedala, da bi se ta čas raje igrali ali se zaposlili s kakšnimi drugimi dejavnostmi. Ne 

preseneča, da si čas, ki ga preživijo na ležalnikih, poskušajo krajšati vsak po svoje: če imajo 

možnost, z igračo, sicer pa se skrivaj pogovarjajo, si nagajajo ali pa le opazujejo dogajanje. 

Rezultati raziskave se v mnogih vidikih skladajo z ugotovitvami T. Šiško (2012) in M. Meglič 

(2013).  

Prvošolci so se spominjali tako lepih trenutkov, ko so na primer poslušali pravljice ali se 

igrali, kot tudi neprijetnih, ko so morali ležati tako, kot so jim to določile vzgojiteljice, in so 

se dolgočasili. Največ jih je povedalo, da pogrešajo počitek, česar nisem pričakovala. 

Povedali so mi, da so v šoli bolj obremenjeni, kot so bili v vrtcu, zato bi bilo dobro nekaj 

pozornosti posvetiti tudi počitku v šoli. Presenetilo me je, da več kot polovica staršev meni, 

da bi moral biti počitek v vrtcu še vedno obvezen. Menijo, da morajo njihovi otroci vsaj nekaj 

časa počivati na ležalnikih, le nekaj jih je izrazilo željo, da bi otroci med počitkom počeli kaj 

drugega. 

Pisanje diplomskega dela mi je dalo veliko novega znanja o pomembnosti spanja. Z 

raziskovanjem počitka in spanja v vrtcu in šoli sem prišla do odgovorov, kako na ta del dneva 

v vrtcu gledajo otroci. Rezultati raziskave so mi pokazali, da si bo potrebno na področju 

počitka in spanja v vrtcu še bolj prizadevati, da bi slišali in upoštevali vsakega otroka. 

Njihove želje in potrebe nam morajo biti najpomembnejše, ko načrtujemo dan v vrtcu. Prav 

tako je pomembno sodelovanje s starši in upoštevanje njihovih želja in predlogov, ki lahko 

prispevajo k boljši kakovosti počitka v vrtcu, s svojimi izkušnjami pa pomagajo vzgojitelju, 

da bolje spozna otroke in jim prilagodi počitek. Tako jim lahko omogočimo počitek, zaradi 

katerega bodo imeli tudi v šoli in kasneje v življenju lepe spomine na vrtec. 
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PRILOGE 

Priloga 1: ODGOVORI OTROK IZ VRTCA 

 

1. Ali lahko sami izbirate, kaj boste počeli v času počitka? 

- Ne moremo si sami izbrati, tako je, kot določi vzgojiteljica. 

 

2. Ali morate v času počitka vsi ležati na ležalnikih?  

- Po kosilu gremo vsi na ležalnike, potem pa lahko vstanejo tisti, ki ne morejo zaspati. 

- Lahko gledaš ali počivaš mirno na ležalniku, ne smeš se igrati. 

- Če ne ležiš, imaš kazen. Samo če greš po kosilu domov, ni treba spat. 

- Ja. Tudi, če nisi utrujen. 

- Ja, vsi gremo počivati. 

- Ja, vsi gremo počivati, vedno zaspim. 

- Vsi gremo spat. 

- Vsi moramo na ležalnik. Ne zaspim vedno. 

- Ja, vsi gremo počivat. 

- Vsi moramo počivati. Vedno zaspim. 

 

3. Kako se počutiš, če moraš na ležalnik, tudi če ne želiš spati? 

- V redu. 

- Dobro. Vseeno mi je všeč. 

- V redu je, nikoli nisem imel kazni. 

- Všeč mi je. 

- V redu, tudi če ne morem zaspati. Všeč mi je ležati. 

- Vedno sem utrujen in spim. 

- V redu. 

- Vedno sem utrujena, ne zaspim vedno. Dobro se počutim. 

- Če ne morem spati, se slabo počutim. 

- Vedno zaspim. 
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4. Kaj po navadi počneš v času počitka, če ne moreš zaspati? 

- Copate gledam, igram se na ležalniku in gledam okrog. 

- Z rokami maham, pa se malo igram z rokami, ne z igračami. 

- Gledam igrače. 

- Šepetam sam s sabo, čez glavo se pokrijem, da ne bi vzgojiteljica slišala, da govorim. 

- Gledam vzgojiteljici, kaj delata, nekaj s čopiči barvata. 

- Vedno zaspim. 

- Se igram na ležalniku s prstki, gledam okrog. 

- Ležim in sem tiho. 

- Malo opazujem, kaj se dogaja. 

- Vedno zaspim. 

 

5. Ali lahko sam izbiraš, kje boš počival in poleg koga bo tvoj ležalnik? 

- Ne. Ves čas je enako. Ne moreš izbrati. Raje bi bila zraven prijateljice. 

- Ne, boljše bi bilo zraven prijatelja. 

- Ne. Razen če to dovoli vzgojiteljica. Vzgojiteljica je določila, kje bo kdo ležal. Če 

imaš kazen, moraš iti spat zraven mize od vzgojiteljice. 

- Ne, to vzgojiteljici povesta. Ne moreš si izbrati. Drugače bi si izbral, da bi zraven 

Denisa počival, to bi mi bilo bolj všeč. 

- Ne. Vzgojiteljica pove. 

- Vzgojiteljica je povedala, nisem si sam izbral. 

- Ne. Vzgojiteljica pove. 

- Ja. Počivam zraven prijateljice. Všeč mi je, da sem lahko zraven prijateljice. 

- Ne. Vedno na istem mestu. Vzgojiteljica je povedala, kje naj bom. 

- Ne moreš si izbrati, kje boš počival. Vzgojiteljica pove, kje bom počival. 

 

6. Ali imaš lahko na ležalniku svojo igračo? 

- Ja. Jaz je nimam, drugi otroci pa jo imajo. 

- Ja. Pliškota od doma. Včasih ga imam. 

- Lahko prinesemo plišasto igračo od doma, knjige pa ne. Jaz je ne nosim več, ker sem 

se je naveličal. Prej sem imel plišastega leva. 
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- Če jo prineseš od doma, jo imaš lahko, drugače pa ne. Knjig ne smemo imeti. Ne smeš 

se igrati na ležalniku. 

- Ne, nihče nima igrače. 

- Ne smem prinesti igrače, nihče je ne prinese, prej smo jih pa vsi.  

- Prej smo jih lahko imeli, zdaj pa ne več. Imela sem plišasto mucko in lunico. 

- Tisto, kar prineseš od doma, imaš lahko na ležalniku. Jaz imam plišastega kužka ali 

zajčka. 

- Trde igrače ne smemo imeti, če je mehka, pa jo imamo lahko. Včasih prinesem kakšno 

mehko igračo od doma. 

- Lahko jo imamo, jaz je nimam. 

 

7. Ali greš lahko počivat na ležalnik, kadarkoli si utrujen? Se ti je kdaj  zgodilo, da 

si počival že dopoldan? 

- Po kosilu in kdaj, ko smo utrujeni, popoldne ali ko se igramo. Ne, nikoli nisem bil 

utrujen dopoldne. 

- Samo po kosilu. Še nikoli nisem bila utrujena zjutraj. 

- Samo po kosilu gremo počivat, ne moreš iti počivat zjutraj. Jaz dopoldne nikoli nisem 

utrujen. Včasih pridem zgodaj, včasih pa ne. 

- Ne moreš iti zjutraj počivati. Zgodilo se mi je, da sem bil utrujen že zjutraj. 

- Samo po kosilu. Zjutraj pridem, ko si grejo umit roke, takrat nisem nikoli utrujena. 

- Ja, lahko. Na kavč sem šel počivati, pa sem zaspal.  

- Ja, lahko gremo počivat, ko smo utrujeni. Ja, počivat sem šla zjutraj na ležalnik. 

- Lahko gremo počivat na ležalnik, če smo utrujeni. Jaz nisem bila nikoli dopoldne 

utrujena. 

- Lahko gremo počivat dopoldne. Ja, enkrat sem spal na stolu, enkrat pa sem šel počivat 

na blazino. 

- Ja, lahko gremo kadarkoli. Jaz grem počivat samo po kosilu. 

 

8. Ali ti je všeč takšen počitek v vrtcu, kakršnega imate sedaj? 

- Ja, mi je všeč. 

- Ni mi všeč, da spim. Nisem utrujena, samo gledam toliko časa, da vzgojiteljica reče, 

da lahko vstanemo. 
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- Ja, všeč mi je. 

- Ne. Jaz bi to spremenil, da bi se lahko igral. 

- Ja, všeč mi je. 

- Ne. Spremenil bi. 

- Ja. 

- Ja, všeč mi je. Nič ne bi spremenila. 

- Ni mi všeč, spremenil bi, da bi imel lahko trde igrače na ležalniku. 

- Ja. Nič ne bi spreminjal. 

 

9. Kako si zamišljaš čas počitka, ki bi ti bil všeč? Kaj bi rad počel v tem času, če bi 

imel možnost izbire?  

- Risala in barvala. 

- S kuharsko igračko se igram. Igra. 

- Knjigo bi gledal. 

- Igral bi se s stvarmi, ki so v kotičku, pa sestavljanke, igrico, pri kateri premikaš stvari, 

samo da nimaš kocke, ker kocka ropota. 

- Samo počivala bi. 

- Spal bi, utrujen bi bil. 

- Počivala bi. 

- Samo ležala bi. 

- Igral bi se, bral bi knjige, v kotičku bi se igral tiho, pa risal in barval. 

- Tiho bi se igral z avtomobilčki. 
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Priloga 2: ODGOVORI OTROK IZ PRVEGA RAZREDA OŠ 

1. Kako se spominjaš počitka v vrtcu? 

- V redu. Samo napol mi je bilo všeč, ker nisem hotel iti spat, nikoli nisem spal, sem 

samo ležal. 

- V redu. Delali smo palačinke in kolačke, šli ven, na kosilo in spat. V vrtcu sem spal. 

- Če je imel kdo bralno značko, smo prebrali. Nekateri so spali, nekateri ne. Jaz sem 

kdaj spal, kdaj pa ne. Nekateri so pomagali vzgojiteljici. Všeč mi je bilo, da sem lahko 

zaspal. 

- Ko sem bila v vrtcu, nisem rada spala. Nisem hotela zaspati, pa sem se pogovarjala z 

Nežo in Patricijo. Ja, všeč mi je bilo, ker smo imeli blazino in smo jo dali gor in smo 

naredili šotor. 

- Po kosilu smo šli spat. Eni so spali, če nismo hoteli spat, smo risali v tišini, ustvarjali, 

včasih sem zaspala, včasih pa nisem mogla. 

- Lahko smo vzeli igrače, risali smo, lahko smo se igrali. Vsi smo mogli biti na 

ležalnikih. Na ležalnikih smo se igrali. Bilo je v redu. 

- Super. 

- Bilo mi je všeč. Utrujena sem bila in sem spala. 

- Igrali smo se in šli na ležalnike in na blazine. Všeč mi je bilo. 

- Po kosilu smo šli spat, prinesli smo škatlo z igračami za spanje, da vsak vzame svojo 

igračo in gre na svoj ležalnik. Dobro je bilo. 

 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč pri počitku v vrtcu in kaj najmanj? 

Ni mi bilo všeč Bilo mi je všeč 

Ker sem moral ležati in se nisem smel 

pogovarjati. Če si se malo dvignil, so ti 

rekli, da moraš ležati. 

Da sem lahko vstal in se igral, ko nisem 

mogel spati. 

Vse mi je bilo všeč.  Moj najljubši medvedek. Vedno sem spal s 

tem medvedkom. 

Ker sem se včasih dolgočasil, ko nisem  

spal. 

Ena zelo dobra pravljica na radiu in ena 

glasba. 

Ni mi bila všeč ena huda vzgojiteljica, bila Da smo lahko sami odločali, kje bomo spali. 
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je prestroga. Vsi smo morali ležati, nismo 

smeli imeti skupaj glave. 

Ker sem morala spati zraven sošolca, ki mi 

je nagajal. Ker smo imeli glave in noge 

skupaj, me je enkrat sošolec brcnil v zob in 

se mi je majal. 

Da je bilo temno, ko smo poslušali pesmice 

in pravljice. Ker so bile vzgojiteljice 

prijazne. 

Da je predolgo trajal. Da smo se lahko igrali, risali in sestavljali 

mirno. 

Vse mi je bilo všeč. Igrali smo se z igračami, eni so spali, drugi 

pa so se igrali. 

Vse mi je bilo všeč.  Všeč mi je bilo, da sem lahko spala, ko sem 

bila utrujena. 

Ni mi bilo všeč, da sem moral spati v kotu. 

Vzgojiteljica je to določila. Bolj všeč bi mi 

bilo zraven prijatelja.  

Všeč mi je bilo, da smo kdaj poslušali 

pravljico. Rad sem počival. Nisem mogel 

spati, samo ležal sem in odprte oči sem imel.  

Dolg počitek. Ker nisem bila utrujena, se mi 

ni dalo spati, sem samo ležala. Kdaj sem 

zaprla oči. Ni mi bilo všeč, ker smo morali 

ves čas ležati. Če si dal samo enkrat glavo 

gor, so te že opozorili. 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo poslušali ali 

prebrali pravljico. 

 

3. Ali ste morali v vrtcu v času počitka vsi ležati na ležalnikih? 

- Ja. Tisti, ki so počivali, so že prej vstali in se igrali. Ampak smo morali počakati, da je 

vzgojiteljica rekla, da si lahko vstal. 

- Vsi smo morali ležati. 

- Ja. Samo tisti, ki so šli po kosilu domov, so sedeli, razen če je dolgo trajalo. 

- Ja, samo če smo bili pridni, smo šli ven, samo v zadnji skupini. 

- Ne. Tisti, ki niso mogli zaspati, so lahko risali in ustvarjali v tišini. 

- Ja. 

- Ja. Če nisi mogel spati, si samo ležal na ležalniku, tisti, ki niso mogli spati, so vstali. 

- Ja. Če nisi mogel spati, si lahko vstal in se igral. Sem prinesla igračko s sabo, konja z 

rogom. 
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- Samo tisti, ki smo šli na angleščino, smo vstali. Ko smo prišli nazaj, so bili že vsi 

budni. 

- Tisti, ki ne morejo zaspati, lahko vzamejo knjige in jih gledajo na ležalniku. 

 

4. Kako si se počutil, če si moral ležati na ležalniku, tudi če nisi spal? 

- V redu. Ni mi bilo všeč, ker se nisem smel igrati s svojim prijateljem. Delal sem se, 

kot da se pogovarjam, tiho.  

- Igral sem se s svojim medvedkom na skrivaj pod odejo. Vseeno mi je bilo všeč. 

- Imel sem odprte oči in se dolgočasil. Gledal sem na uro, poslušal pogovor. 

- Ja. Sem poskusila zaspati, pa ni šlo. Ni mi bilo všeč. 

- Sem šla risat, ko nisem mogla spati. Bilo mi je všeč. 

- Všeč mi je bilo, igrali smo se na ležalniku ali samo ležali. 

- Dolgočasno, igrala sem se s prsti, pela sem potiho. 

- Ko nisem mogla spati, sem sanjala o zombijih. Zbudila sem se in sem sedela. Strah me 

je bilo in sem se tresla. 

- Ja. Sam s sabo sem se pogovarjal, razmišljal sem kaj bom po počitku naredil, poslušal 

sem pravljico. 

- Žalostno, dolgočasila sem se, ovčke sem štela. Vedno sem stisnila plišasto igračko. 

 

5. Ali si lahko sam izbiral, kaj boš počel v času počitka? 

- Ne. 

- Ne. Vsi smo mogli ležati. 

- Vsi so morali ležati na ležalniku in biti tiho.  

- Ne. 

- Ne. Tisti, ki niso mogli zaspati, so lahko risali in ustvarjali v tišini. 

- Ne, vsi smo morali biti na ležalnikih. S sabo smo lahko vzeli igrače in risali. 

- Ja. Lahko smo se igrali, če nismo mogli zaspati. 

- Ja. Igrali smo se. 

- Ja, lahko smo šli na ležalnike ali se igrali. 

- Mesto smo si lahko izbrali, samo tistim, ki so šli po kosilu domov, jim ni bilo treba iti 

na ležalnik. 
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6. Kaj si najraje počel v času počitka v vrtcu? 

- Najbolj všeč mi je bilo, ko sva se z mojim najboljšim prijateljem skrila nekam, kjer 

vzgojiteljice niso vedele. 

- Igral sem se s svojim medvedkom. 

- Ko smo delali maske za kurenta. 

- Ko smo šli ven. 

- Risala sem in v tišini sem se igrala, s prijatelji smo risali. Če se je kdo zbudil, sem mu 

pomagala pospraviti blazino in odejo in sva šla potem risat in ustvarjat. 

- S prijatelji sem se igral. 

- Igrala sem se. 

- Najraje sem se igrala s svojim samorogom in pela. 

- Všeč mi je bilo, da smo kdaj poslušali pravljico, rad sem počival. 

- Ko smo šli ven. 

 

7. Ali pogrešaš počitek v šoli? 

- Ne. Včasih sem malo utrujen. 

- Ja. 

- Ja, v šoli bi rad imel ležalnike. 

- Ja. Imamo blazine, da gremo lahko ležat. 

- Ja, ko pridem domov sem utrujena, ker imam veliko krožkov. 

- Ne. 

- Ja. Včasih grem počivat na blazine, ker sem utrujena. 

- Ja. Utrujena sem pri malici. 

- Ne. Nisem utrujen, raje sem zunaj, kot da spim. 

- Ja. Večkrat sem utrujena. 
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Priloga 3: ANKETA ZA STARŠE OTROK IZ VRTCA 

Spoštovani! 

Sem Mija Rozman, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Pišem diplomsko delo s področja počitka in spanja otrok v vrtcu. Zanima me vaše 

mnenje o tem delu dnevne rutine v vrtcu, zato vas prosim, da odgovorite na nekaj vprašanj. 

Anketa, ki je del diplomskega dela, je anonimna, sodelovanje pri izpolnjevanju ankete pa 

prostovoljno. Rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne namene. 

Prosim vas, da izpolnjeno anketo v priloženi zaprti kuverti oddate v za to namenjeno škatlo 

pred igralnico do 14. 5. 2014. 

 

Starost vašega otroka:________ 

 

1. Ali bi morali po vašem mnenju vsi otroci v vrtcu vsaj nekaj časa počivati na 

ležalniku? 

a) DA 

b) NE 

c) Drugo:__________________________________________________________ 

 

2. Ali je spanje v vrtcu oz. oddelku, ki ga obiskuje vaš otrok, obvezno? 

a) DA 

b) NE 

c) Drugo: _________________________________________________________ 

 

3. Kako ste zadovoljni z organizacijo počitka v vrtcu? Se s tem strinjate ali bi 

želeli, da bi bilo drugače? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. Ali vaš otrok v vrtcu spi? 

a) vedno 

b) skoraj vedno 

c) občasno 

d) skoraj nikoli 

e) nikoli 

5. Ali vaš otrok po vašem mnenju spanje v vrtcu čez dan še potrebuje? Prosim, 

da svoj odgovor utemeljite. 

 

a) DA 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) NE 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ali doma še zaspi čez dan? 

a) vedno 

b) skoraj vedno 

c) občasno 

d) skoraj nikoli 

e) nikoli 

 

7. Kaj pričakujete od počitka v vrtcu? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vrnjeno anketo. 
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Priloga 4: SOGLASJE STARŠEV 

 

Spoštovani! 

Sem Mija Rozman, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Pišem diplomsko delo s področja počitka in spanja otrok v vrtcu. Zanima me, kako se 

otroci 1. razredov osnovne šole spominjajo tega dela dnevne rutine v vrtcu. O tem nameravam 

izvesti intervjuje z otroki, med njimi tudi z vašim. 

Intervju, ki je del diplomskega dela, obsega sedem vprašanj in je anonimen. Rezultate bom 

uporabila izključno v raziskovalne namene. 

 

Spodaj podpisani/a ___________________________ (ime in priimek enega od staršev) 

soglašam, da moj otrok ___________________________ (ime in priimek otroka) sodeluje v 

navedeni raziskavi. 

Podpis staršev: _____________________ 

 

Prosim, da izpolnjeno in podpisano soglasje vrnete razredničarki do 15. 5. 2014.  

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 


