
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

KLEMENTINA LEDINSKI 

 

 

»MOJ DAN V VRTCU« – PARTICIPACIJA OTROK 

 SKOZI REŠEVANJE PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

KLEMENTINA LEDINSKI 

 

MENTORICA: DOC. DR. NADICA TURNŠEK 

 

 

»MOJ DAN V VRTCU« – PARTICIPACIJA OTROK SKOZI  

 

REŠEVANJE PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



   
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem  se mentorici dr. Nadici Turnšek za potrpežljivost, posvečeni 

čas, za vse napotke in usmerjanje pri izdelavi diplomskega dela.  

 Iskrena zahvala gre vsem mojim bližnjim, predvsem pa moji družini. 

Mami in ati, hvala vama, ker sta mi vedno stala ob strani, me 

spodbujala,  podpirala ter mi na moji poti do cilja finančno zelo 

pomagala.  

Hvala tudi Vrtcu Sonček Semič, ki deluje v okviru Osnovne šole 

Belokranjskega odreda Semič, otrokom skupine Krtki in sodelavkam, s 

katerimi smo izvedli projekt.  

.  

 



   
 

 



 

 

POVZETEK 

Za tradicionalno razvojno paradigmo je otroštvo pojmovano kot stanje nekompetentnosti, 

nedoraslosti in nesposobnosti otroka za razumevanje sveta ter sprejemanja odločitev. Ta 

predpostavka je bila samoumevna vse dokler se niso začeli konec 20. stoletja v strokovni 

literaturi pojavljati novi pogledi na otroka. Koncepti, kot so aktivno državljanstvo, 

pedagogika poslušanja, participacija, so začeli poudarjati otrokove sposobnosti in potenciale, 

vzpostavljanje dialoga med odraslimi in otroki. Otroci so lahko že v obdobju otroštva 

sogovorniki odraslih, ki želijo ter zmorejo soustvarjati življenje in hkrati sodelovati z drugimi 

(Turnšek, 2009). 

  

Zaradi seznanjanja z načini omogočanja in spodbujanja participacije predšolskih otrok v vrtcu 

je nastalo to diplomsko delo, ki je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem 

delu je najprej predstavljen pomen participacije. Ker je pomemben pogoj za uresničevanje 

participacije otrok spoštovanje otrok s strani odraslih, sledita predstavitev Konvencije o 

otrokovih pravicah in pa pravica do participacije v Kurikulumu za vrtce. Predstavljeni so tudi 

pedagoški koncepti, ki omogočajo uresničevanje participacije, vključenih je več raziskav v 

slovenskih vrtcih in predstavljeno, katere so slabe strani participacije. Ob koncu prvega dela 

je predstavljen ključni pedagoški pristop, s katerim je participacija najbolj povezana, in sicer 

pristop Reggio Emilia, zatem je opisano projektno delo, vključno s posameznimi deli 

reševanja problemov odprtega tipa. V teoretičnem delu so tako predstavljena mnenja različnih 

strokovnjakov o njihovih pogledih in razumevanju podobe ter vloge otroka in predšolske 

vzgoje, kakor tudi o samostojnosti in sposobnosti otrok. V empiričnem delu je predstavljen 

projekt »Moj dan v vrtcu«, ki je bil izvajan v enoti vrtca Osnovne šole Belokranjskega odreda 

Semič, v skupini Krtki. Sodelovalo je 24 otrok, starih od 4 do 5 let. Projekt je trajal približno 

dva meseca - vsak petek. Načrtovali, izvajali in uresničevali smo želje otrok.  

 

Namen diplomskega dela je bil, da se s participacijo otrok in uporabo odprtega tipa reševanja 

problemov odmaknemo od oblikovanja vsakdanjika v vrtcu s strani vzgojiteljev ter 

omogočimo otrokom, da sami pridejo do novega znanja in novih idej, s čimer lahko razvijamo 

njihovo samostojnost, inovativnost, kompetentnost, odgovornost ter aktivno učenje. Iz 

navedenih evalvacij je bilo mogoče zaključiti, da je otrokom vredno prisluhniti in upoštevati 

njihove želje ter ideje, ker so jih sposobni načrtovati in izpeljati. Čeprav so bile njihove ideje 

na začetku skromne in ponavljajoče, so potrebovali le nekaj usmeritev pri dogovarjanju ter 



   
 

 

zaupanje vzgojiteljev, da so sposobni odločati o stvareh, ki se nanašajo na njihovo življenje v 

vrtcu in v njegovem okolju.  

 

Ključne besede: participacija otrok, vrtec, projektno učenje, pedagogika poslušanja, 

reševanje problemov odprtega tipa.   

  



 

 

ABSTRACT 

The traditional evolutional paradigm perceives childhood as the state of incompetence, 

immaturity and inability of children to understand the world and make decisions. This 

presumption had been self-evident until the new views on children began appearing in 

technical literature at the end of 20
th

 century. The concepts such as the active citizenship, the 

pedagogics of listening, participation, started emphasizing children’s abilities and potentials 

as well as establishing the dialogue between adults and children. From their early childhood 

children can be partners in conversation of the adults who want and are able to jointly create 

life and cooperate with others at the same time (Turnšek, 2009). 

 

The aim of this thesis, which is divided into the theoretical and the empirical part, is to 

introduce and encourage the participation of preschool children in kindergartens. In the 

theoretical part the meaning of participation is presented first. As the adults’ respect is an 

important condition in realizing the children’s participation, the Convention on the Rights of 

the Child is next presented as well as the right to participate in the kindergarten curriculum. 

There are also presented some pedagogical concepts which enable the realization of 

participation, some researches in the Slovenian kindergartens and some disadvantages of the 

participation as well. The first part finally presents the main pedagogical concept which 

participation is most related to and that is Reggio Emilia and it also describes the project work 

including some individual stages in problem solving of an open type. The theoretical part thus 

presents various experts’ opinions on their views and understandings of the image and the role 

of children and preschool education as well as on the children’s independence and abilities. 

The empirical part introduces the project “My Day in a Kindergarten” which was carried out 

at the kindergarten in Semič, in the group called “Krtki” (Little Moles). 24 children aged from 

4 to 5 took part in this project which lasted about 2 months – every Friday. Children’s wishes 

were planned, executed and realized. 

 

The aim of this thesis was to point out that with the participation of children and the use of the 

problem solving of an open type we can enable children to acquire new knowledge and new 

ideas by themselves instead of teachers creating the kindergarten routine. By doing this we 

will develop their independence, innovativeness, competence, responsibility and active 

learning. The listed evaluations prove that it is worth listening to children and consider their 



   
 

 

wishes and ideas as they are capable of planning and carrying them out. Although their ideas 

were poor and repeated at first, they only needed some guidance at discussing them and the 

teachers’ thrust that there are capable of deciding about things which were part of their life at 

kindergarten and around it. 

 

Key words: participation of children, kindergarten, project learning, pedagogics of listening,  

open-ended problem solving.   
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UVOD 

S konceptom participacije predšolskih otrok v vrtcu sem se prvič srečala med študijem na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od teorije smo prešli k izvajanju projektov na temo 

participacije, skozi katere sem spoznala, kako koristna in uspešna je uporaba metode odprtega 

tipa reševanja problemov za uresničevanje aktivnega učenja otrok ter omogočanje njihovega 

soustvarjanja in soodločanja v vrtcu. Kljub temu je participacija otrok v nekaterih vrtcih bolj 

predmet razprav med teoretiki in strokovnimi delavci ter med zaposlenimi, kaj sploh je 

participacija in kakšna je njena dejanska uporaba v praksi. V nekaterih vrtcih oz. v praksi 

participacija otrok še vedno ni dovolj dobro udejanjena, prav tako ne ideja aktivnega učenja 

otrok. Težava je v tem, da nekateri vzgojitelji ne vedo in ne razumejo, kaj dejansko pomeni 

uveljavljanje participacije otrok v predšolskem obdobju. Ne vedo, kako se lotiti participiranja 

otrok na ustrezen način, tako, da bodo otroci sami prišli do novega znanja, idej, domišljije in 

ustvarjanja. Za diplomsko delo z naslovom Participacija otrok skozi reševanje problemov 

odprtega tipa sem se odločila, ker sem želela prenesti pridobljeno znanje o participaciji otrok 

v vrtec, med otroke in vzgojitelje, z izvajanjem lastnega projekta, ki bo temeljil na odprtem 

tipu reševanja problemov. Moj prvi namen je bil usmeriti tako vzgojiteljico kot tudi otroke k 

upoštevanju njihovih pobud, in sicer z izbiro svojega dne v vrtcu ter uresničevanjem in 

izpolnjevanjem tistih želja oz. dejavnosti, ki otroke najbolj veselijo. Poleg tega sem želela s 

participacijo spodbuditi ustvarjalno mišljenje otrok, ki je, po mojem mnenju, v dosedanji 

pedagoški praksi bolj malo znano.  

V diplomskem dela je poudarek na projektnem delu, ki se vse pogosteje izvaja v vrtcih in je 

značilno predvsem za pedagoški koncept Reggio Emilia. Participacijo otrok sem vpeljala v 

vrtec, v katerem sem predstavila izvedbo in evalvacijo projekta »Moj dan v vrtcu«. 

Uporabljen je metodični pristop reševanja problemov odprtega tipa, saj so se skozi ta proces 

uresničevale želje, ideje in pobude otrok. S pomočjo idej in predlogov otrok smo prišli do 

rešitev problema, kako bi želje otrok uresničili in jih nato tudi izvedli. Ker v vrtcih s 

pristopom Reggio Emilia spodbujajo uporabo grafičnih jezikov, kot so risbe in slikanje, so 

otroci svoje ideje oz. želje, kaj bi na izbrani dan v vrtcu počeli, izrazili skozi risbe, ki so bile 

dobro sredstvo za spodbujanje pogovora in diskusije. S tem pristopom - odprtim tipom 

reševanja problemov - sem povečala vpliv otrok na odločitve, jim omogočila večje 

sodelovanje v vsakodnevnem življenju v vrtcu in boljšo vključenost v aktivno učenje. V 

zaključku naloge nadalje pridemo do rezultatov o tem, ali projektni pristop v vrtcu spodbuja 
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inovativnost otrok pri reševanju problemov odprtega tipa in katere so prednosti ter 

pomanjkljivosti omogočanja participacije otrok v vrtcu.  

Teoretični del diplomskega dela predstavlja podlago za izvajanje participacije predšolskih 

otrok v praksi. Osredotočila sem se na pomen participacije, kakor tudi na participacijo v 

povezavi s pravicami otrok, v Kurikulumu za vrtce, s samostojnostjo otrok, s pedagoškim 

konceptom Reggio Emilia in s projektnim delom. Hkrati menim, da bo projekt »Moj dan v 

vrtcu« omogočil,da bodo prišle v ospredje ideje ter želje otrok, s čimer se bo vneslo otrokovo 

soustvarjanje življenja v pogosto v celoti vnaprej strukturirane in 'programirane' dneve v 

instituciji vrtca. 
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1 PARTICIPACIJA  
 

1.1 Opredelitev participacije 

Koncept participacije, ki se v zadnjih letih uspešno uveljavlja v vseh evropskih državah in 

tudi vse bolj v slovenskih vrtcih, omogoča aktivno udeležbo otrok tako pri načrtovanju kot 

tudi pri izvajanju dejavnosti in življenja v vrtcu nasploh. Pomen participacije je, da je otrok 

aktiven soustvarjalec svojega življenja in ni nemočno bitje, ki ni sposobno soustvarjati 

svojega lastnega življenja. Že predšolski otrok ima sposobnosti uspešnega odločanja in 

sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve. Ustvariti je treba le situacije, 

primerne njihovi starosti in njihovim zmožnostim ter jim zaupati.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 821) je beseda participacija definirana kot 

udeležba, sodelovanje, npr. participacija delavcev pri odločanju, participacija in udejstvovanje 

ljudi v prostem času.  

1.2 Pomen participacije pri različnih avtorjih 

Razlaganje pomena participacije sega že v čase poljskega humanističnega pedagoga 

Korczaka, ki je bil prepričan, da je otrokova pravica do participacije eden izmed vidikov 

demokracije. Otroke je primerjal z drugimi zatiranimi družbenimi skupinami (kmetje, ženske 

...) in poudarjal pravico otrok, da so spoštovani ter ljubljeni. Prepričan je bil, da sta otrok in 

otroštvo vrednota sama po sebi. 

Dewey (1999) je trdil, da ravno skozi izobraževanje otroci postanejo udeleženci v socialnem 

razvoju. Otrokom je treba zagotoviti njihove lastne izkušnje participacije, komunikacije med 

enakopravnimi in iskanje skupnega razumevanja (Turnšek, Hodnik Čadež, & Krnel, 2009).  

Bruner (1996) meni, da je učenje najuspešnejše, če je otrok pri tem aktiven, torej sodeluje pri 

ustvarjanju ciljev, je v tem procesu soudeležen in ima možnost spoznavati smisel učenja ter ne 

le osvajati znanje (Batistič Zorec, 2003). Še posebej pomembno je ravno to, da se pedagoški 

delavci zavedajo, da otrokovo učenje ne bo uspešno, če bo znanje le osvajal, ampak ga mora 

sam graditi, z lastno aktivnostjo skozi vsa leta svojega izobraževanja.  
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Tudi Vigotski pravi, da je otrokova aktivnost vodilna v njegovem izobraževanju (Sutherland, 

1992; povzeto po: Batistič Zorec, 2003).  

Zaradi prepričanj različnih pedagoških mislecev, da je za otrokov razvoj potrebna njegova 

aktivnost v procesu učenja, s čimer pridobiva nova znanja in izkušnje, je v akademskem 

raziskovanju otroštva prišlo do sprememb. Zvišal se je interes za raziskovanje otrok in 

njihovo aktivno participiranje. Nič več ni pomembno, kaj bodo otroci postali v prihodnosti, 

ampak samo otroštvo tukaj in zdaj, in sicer otrokove ideje, odnosi z drugimi, njihove 

sposobnosti ter njihova samostojnost. Včasih je bila aktivna udeležba otrok v vzgojno-

izobraževalnem procesu omejena na alternativne pedagoške pristope, v zadnjih desetletjih pa 

je pravica do participacije zapisana v številnih nacionalnih kurikulih (Batistič Zorec, 2010).  

Turnšek (2009) navede del intervjuja, v katerem Malaguzi pravi, da je treba opozoriti na 

otrokovo participacijo oz. na otrokovo sposobnost avtonomnega ustvarjanja pomena, 

osmišljati vsakodnevne življenjske izkušnje z mentalno aktivnostjo, planiranjem, 

abstrahiranjem itn. Pri tem je glavna vloga odraslih posredno aktivirati otrokove sposobnosti 

ustvarjanja smisla kot osnovo procesa učenja, poiskati morajo le pravi trenutek in pristop, da 

bi dosegli dialog med svojimi ter otrokovimi interpretacijami in pomeni.  

Najpomembnejše je tisto, kar izhaja iz otroka, okolje pa naj omogoči, da to lahko pride do 

izraza. Kajti le okolje z obilo možnosti za otrokov razvoj, spodbujanje otroka pri njegovi 

dejavnosti in različnih interesih, pohvale ter priznanja ob napredku omogočajo razvoj 

otrokovih dispozicij kot latentnih možnosti za razvoj sposobnosti in spretnosti (Toličič, 1983).  

Potemtakem je treba otroka že od rojstva razumeti kot kompetentno bitje, ki se oblikuje, gradi 

svojo identiteto in oblikuje svoje vrednote z aktivno soudeležbo pri vsem, kar se nanaša na 

njegovo življenje. Starši in pedagoški delavci ne smejo otroku svoje pridobljeno znanje le 

posredovati, ampak mu morajo skozi partnerski odnos omogočiti pridobivanje izkušenj in 

novega znanja s participiranjem pri različnih opravilih ter dejavnostih.  

1.3 Participacija in otrokove pravice 

Participacija je tesno povezana s pravicami otrok, ker so njena izhodišča utemeljena ravno s 

Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo bom predstavila nekoliko kasneje. Participacija je 
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pravica vseh otrok, s čimer se uresničuje demokratičnost družbe. Ko je v Sloveniji leta 1995 

izšla prva Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, je participacija postala pomembna za 

demokratični proces vzgoje in izobraževanja. Poudariti pa je treba, da se izraz »otrokove 

pravice« pogosto uporablja preširoko in neustrezno.  

Obstaja nevarnost, da bi lahko beseda »pravice« začela delovati kot formula, ki utemeljuje in 

zapolnjuje prazen prostor tam, kjer manjkata konkretna opredelitev ter vsebina. Druga 

nevarnost pa izhaja iz dokaj realne možnosti, in sicer, da bi pravice postale novi jezik, v 

katerem lahko postopoma prevedemo temeljne sestavine določene vede in namesto o 

psihičnih potrebah govorimo o pravicah, ali pa nasprotno, da namesto o enakih možnostih za 

razvoj in vzgojo razpravljamo o otrocih s posebnimi potrebami. Veliko se razpravlja o 

pravicah otrok, vendar nismo dovolj pozorni na vsebino tega pojma v okviru mednarodnih 

pravnih dokumentov, teorije pravic in njihovega konkretnega uresničevanja v vsakdanjem 

življenju v vrtcu (Bahovec, & Kodelja, 1996).  

1.4 Participacija v konvenciji o otrokovih pravicah  

Če se osredotočimo na pravice otrok v Konvenciji o otrokovih pravicah, je pomembno vedeti, 

da je konvencijo sprejela Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo, dne 20. 

novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra 1990.  

To je prvi dokument, ki eksplicitno izpostavi otrokove pravice, opredeljuje pa ga več členov, s 

čimer se status otroka razume kot subjekt pravic. To so zlasti 5. člen, 9. člen, 13. člen, 15. 

člen, 17. člen in 29. člen. Konvencija prinaša v ospredje spoštovanje dostojanstva otrok, da 

začnejo odrasli tesneje sodelovati z otroki, z namenom, da jim pomagajo artikulirati svoje 

življenjske cilje, razvijati načine za doseganje sprememb in uveljavljati svoje pravice 

(Turnšek, 2009).  

Za participacijo otrok sta v Konvenciji o otrokovih pravicah pomembna predvsem 12. in 13. 

člen, in sicer 12. člen določa jamčenje otroku, da bo sposoben izoblikovati lastna mnenja, 

imel pravico do sodobnega izražanja le teh v vsem, kar je povezano z njim, o tehtnosti 

izraženih mnenj se presoja v skladu z otrokovo zrelostjo in starostjo, 13. člen pa določa, da 

ima otrok pravico do svobode izražanja, sprejemanja, iskanja, širjenja različnih informacij in 
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idej, ne glede na meje, v ustni, tiskani, pisni ali umetniški obliki oz. na katerikoli drugi način 

po otrokovi izbiri (Žnidaršič, & Beguš, 2013).  

Člena izpostavljata participacijo otrok kot njihovo vidnost v socialnem prostoru, kar pomeni 

radikalno spremembo položaja otrok v večini družb, predvsem pa v odnosih odrasli - otroci, 

skupaj z uresničevanjem drugih državljanskih pravic. Otrokom moramo prisluhniti, ko nam 

imajo kaj za povedati in to je treba vzeti zelo resno. Zahteva se tudi premislek, kakšna je 

odgovornost odraslih do otrok. Na primer, etika participacije zavezuje strokovnjake, da 

nehajo dvomiti v sposobnosti otroka, da izrazi, kaj misli in da začnejo kreirati priložnosti ter 

načine, ki omogočajo izražanje življenjskih ciljev, idej, želja in pričakovanj, in sicer predvsem 

otrokom s prilagojenim, na njihov specifični način izražanja (Turnšek, 2009).  

Konvencija o otrokovih pravicah je obvezujoč dokument, vendar menim, da ga lahko ravno 

zaradi tega odrasli razumejo kot svojo dolžnost, da otroka dojemajo kot bitje, ki potrebuje 

nenehno zaščito in oskrbo brez njegove aktivne vpetosti v svet, v katerem živi. Ljudje si 

pravice otrok različno razlagajo, zato je tudi načelo participativnosti pod velikim dvomom.  

Lansdown (2001), na primer, poudarja pomen zavedanja, da 12. člen pravzaprav ne daje 

otrokom pravice do avtonomije, nadzora nad vsemi odločitvami in jim ne daje pravice 

neupoštevanja pravic staršev, ampak uveljavlja radikalno spremembo tradicionalnih odnosov, 

ki pravijo, da moramo otroka videti, vendar ne slišati. Nadalje 12. člen Konvencije o 

otrokovih pravicah ne vsiljuje dolžnosti participacije, temveč jo le zagotavlja kot človekovo 

pravico in ne gre za obveznost, ampak za možnost in priložnost (Lansdown, 2001; povzeto 

po: Rutar, 2012). 

1.4.1 Socialni kontekst pravic v konvenciji 

Kompetence otrok se ne razvijajo uniformirano skladno z rigidnimi razvojnimi stopnjami. 

Pomembno je zavedanje socialnega konteksta, življenjske izkušnje otrok in narave odločitev. 

To vpliva na zmožnost otrok glede razumevanja problemov, na katere se nanašajo. Vsebine, o 

katerih naj bi otroci odločali, procedure in načine odločanja določa ravno socialni kontekst 

(Lansdown, 2001; povzeto po: Rutar, 2012).  
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Pri preobratu diskurzivne prakse odnosa z otrokom je pomembna predvsem Konvencija o 

otrokovih pravicah, kjer je diskurz otrokovih potreb nadomestil diskurz pravic. Diskurz 

otrokovih potreb postavlja otroka v položaj nemočnega, potrebnega pomoči, za katerega skrbi 

nekdo, ki ve, kaj nemočni potrebujejo. Res je, da otroci potrebujejo zaščito in oskrbo, vendar 

je interpretacija diskurza otrokovih potreb kulturno in socialno zamejena. V odnosu do otroka 

se zato vzdržuje paternalistična pozicija (Rutar, 2012).  

Pomen konvencije na ravni otrokove participacije je (Lansdown, 2001): 

 Vsi otroci so zmožni izražati svoje poglede. Glede participacije ne obstajajo več starostne 

meje. Vključeni so vsi otroci, ki imajo svoje mnenje o stvareh in se nanašajo na njega 

samega. 

 Pravica do svobodnega izražanja svojega pogleda. Otroci zmorejo izražati svoje poglede 

in mnenja. Odrasli morajo za to vzpostavljati primerne priložnosti. Tudi 12. člen obvezuje 

strokovno javnost in politike k zagotavljanju priložnosti ter opogumljanju otrok, da 

izražajo poglede glede vseh pomembnih stvari. Kar pa ne pomeni, da morajo izražati 

svojega mnenja, če to ne želijo.  

 Pravica biti slišan v vseh stvareh, ki se nanašajo na otroke, v vseh situacijah in odločitvah, 

v šoli, družini, lokalni skupnosti. Tudi mnoga področja javne zakonodaje vplivajo na 

življenje otrok, in sicer prevozi, bivanje, okolje, izobraževanje ter javno zdravstvo. 

 Pravica resnega odnosa do otrokovega mnenja, saj ni dovolj, da ima otrok samo pravico 

biti slišan, pač pa je pomembno, da imamo resen odnos do tega, kar izraža.  

 V skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Pri podajanju otrokovega mnenja je pomembna 

stopnja razumevanja problema, o katerem otrok izraža stališča. Že majhni otroci so 

zmožni podajati premišljena mnenja, če so k izražanju spodbujeni.  

1.5 Participacija v kurikulumu za vrtce 

»Ključno vprašanje predšolske vzgoje v zgodnjem otroštvu je namreč iskanje učinkovitega 

ujemanja med kurikulum in otrokovimi značilnostmi« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 10). 

Odgovori na vprašanja, kot so: ali vidimo otroka kot aktivnega in kompetentnega v rasti, 

razvoju in učenju, ali v kurikulu prepoznamo otroka, na kaj opreti poznavanje otrokovega 

razvoja in podobna, so zelo pomembna strokovnjakom, ki se ukvarjajo s pripravo kurikula za 
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predšolske otroke. Zato je poznavanje otrokovega razvoja pomemben okvir za oblikovanje 

koncepta predšolske vzgoje v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999).  

V teoretični sklop dela v vrtcih spadajo predvsem usmeritve, ki odločajo o vsebinah, ciljih in 

metodah ter so povezane z različnimi družbenimi vrednotami in ideologijami. Lahko bi rekli, 

da ima teorija vzgoje večji vpliv na cilje, organizacijo kurikula in vsebino kot pa na metode, 

ki so v rabi. Predšolska vzgoja je zato področje ostrih polemik glede vprašanj o primernosti 

preveč formalnega učenja za predšolske otroke, o pomenu igre ter postavljanju akademskih 

ciljev nasproti razvojnim, emocionalnim in socialnim (Bahovec, & Kodelja, 1996). 

Res je, da so v Kurikulumu za vrtce, ki je nacionalni dokument, najprej prepoznavna temeljna 

načela in cilji predšolske vzgoje, vendar pa so prepoznavna tudi spoznanja, da otrok razume 

in dojema svet celostno, da se v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem 

razvija ter uči in da razvija lastno družbenost ter individualnost v vrtcu, in sicer v interakciji z 

vrstniki ter odraslimi (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Menim, da Kurikulum za vrtce, takšen kot je, postavlja v ospredje vsakega področja 

dejavnosti igro, kot temeljno otrokovo potrebo. Otrok sam je iznajditelj oz. ustvarjalec svoje 

igre. Ne potrebuje pomoči odraslega, ampak je sposoben z lastnim umom igro načrtovati, 

izbrati materiale, jo prilagoditi trenutni situaciji, vključiti v igro druge otroke in podobno. S 

tem dokazuje, da lahko svoje sposobnosti prenaša na odločanje o vseh stvareh, povezanih z 

življenjem v vrtcu. Vendar pa je treba omeniti še to, da ni le kurikulum tisti, ki vpliva na 

vzgojo otrok v vrtcu in njihovo stopnjo aktivne vpetosti pri procesu učenja.  

Mnenje nekaterih avtorjev in avtoric je, da bolj kot formalni kurikulum na vsebino in 

kakovost izkušenj, ki jih otrok v vrtcu dobi, vplivajo izobraževanje vzgojiteljic, njihovo 

razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje formalnega kurikuluma, krajevni 

pogoji in kultura. Subjektivne teorije vzgojiteljev potemtakem pomembno vplivajo na vzgojo 

(Batistič Zorec, 2009).  

Kurikulum se nanaša na različne izkušnje, učenje, interakcije in dejavnosti, ki jih je otrok 

deležen v vrtcu ter zajema zagotavljanje dejavnosti celotne skupine, v majhnih skupinah ali pa 

individualno. Dejavnosti so časovno in prostorsko primerno razporejene z različnimi 
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ponujenimi spodbudami, kot so materiali, pripomočki, didaktične, spontane igre, strukturirane 

naloge in podobno (Bahovec, & Kodelja, 1996).  

Pomembno je optimalno razmerje med količino in vrsto materialov ter sredstev, ki so na voljo 

doma in v vrtcih. To razmerje v mnogih javnih vrtcih dosegajo s kombiniranjem različnih 

usmeritev, metod in pristopov, ki se razlikujejo predvsem v organizacijskih oblikah oz. gre za 

prepletanje različnih teoretičnih in praktičnih pristopov. Pri tem sta imela pomembno vlogo 

pedagoški koncept Reggio Emilia kot tudi Montessorjeva. Montessorjeva (2011) in s tem 

pedagogika Montessori pravi, da je med drugim pomemben tudi otrokov srkajoči um, zaradi 

katerega z lahkoto vpije vse, kar se dogaja v njegovem okolju ter je trajnejši v njegovih 

mislih, kot tisto, kar se kasneje uči zavestno. 

Kljub ustvarjanju ugodnega okolja v vrtcu, v katerem se otrok skozi kurikularna področja uči 

in pridobiva izkušnje, obstajajo številni pogoji, ki omogočajo uresničevanje zapisanega 

kurikuluma, številne ovire, ki ga onemogočajo ter velik delež tako imenovanega prekritega 

kurikuluma.  

Prikriti kurikulum, ki ima velik vpliv ne samo na vzgojne vsebine, ampak tudi na organizacijo 

vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu, je na nek način tesno povezan z 

osnovnim vrtčevskim kurikulom, na drug način pa mu je tudi pravo nasprotje. Prikriti 

kurikulum se nanaša na tisto, kar je v vrtcu prisotno vsakodnevno oz. je samoumevno in pri 

čemer otroci nimajo izbire. To so: potek hranjenja in spanja, dnevni red, način organiziranja 

in izbira dejavnosti ter podobno. Ravno s tem so ovirane različne spremembe, kot tudi 

možnost participacije otrok, na kar se nanašata uveljavljanje otrokovih pravic in 

demokratizacija vzgojnih institucij (Bahovec, & Kodelja, 1996).  

1.5.1 Pravica do izbire v kurikulumu za vrtce 

V Kurikulumu za vrtce so nekateri cilji kurikula za vrtce in načela uresničevanja ciljev 

kurikula za vrtce »usmerjeni« proti participaciji ter s tem proti pravici do izbire otrok. Čeprav 

nobeden od njih dobesedno ne navaja pravice do participacije, dobiva ta pomembno vlogo v 

novem Kurikulumu za vrtce, ki vse bolj postavlja v ospredje demokratizacijo predšolske 

vzgoje.  
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Cilji, ki napeljujejo k pravici otrok do izbire, so:  

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. 

Načela, pomembna za pravico do izbire, so: 

 načelo demokratičnosti in pluralizma (različni programi, različne metode in načini dela s 

predšolskimi otroki v vrtcu, čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti ...); 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki (omogočanje enakovrednih 

pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanje individualnih razlik v razvoju in 

učenju, upoštevanje načela različnosti na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki 

naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta ...); 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti (omogočanje otrokom izbiro med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interes, razpoloženje, izbira staršev pri 

programih za predšolske otroke ...); 

 načelo uravnoteženosti (dopolnjuje se z načelom izbire in drugačnosti, zagotovljena mora 

biti aktivnost z vseh področij dejavnosti, spodbujati je treba vse vidike otrokovega 

razvoja, potrebno je aktivno spodbujati in odpirati pravice do izbire in drugačnosti ter 

možnost za poglobljen razvoj določenega področja); 

 načelo aktivnega učenja (skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje 

spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz vzgojiteljevega usmerjanja, kakor tudi iz 

otrokovih samoiniciativnih pobud, spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij 

in pripomočkov pri iskanju odgovorov ...).  

Iz navedenih načel lahko razberemo, da v našem Kurikulumu za vrtce participacija ni 

neposredno omenjena, vendar pa jo podpirajo načela, kot so demokratičnost in pluralizem, 

odprtost kurikula, omogočanje izbire in drugačnosti ter aktivno učenje (Batistič Zorec, 2010).  

Kljub podpiranju participacije oz. pravice do izbire otrok nam načelo omogočanje izbire in 

drugačnosti jasno pove, da gre med različnimi dejavnostmi ter vsebinami za izbiro med 

alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo ter neaktivnostjo, usmerjeno v zaposlitev ter prosto igro. Iz tega 

je razvidna razlika med našim kurikulom in »kurikulum« v pedagoškem pristopu RE, kjer je 

ta rezultat nenehnega procesa dogovarjanja med otroki in vzgojitelji in med vzgojitelji. V 

Sloveniji se za takšen pristop niso odločili, ker lahko povsem nesktrukturiran kurikulum 
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povečuje nevarnost za nekonsistentno, slabo premišljeno in načrtovano vzgojno prakso. 

Čeprav Kurikulum za vrtce sledi načelu odprtosti, da morajo biti omogočene dopolnitve z 

dejavnostmi in vsebinami po lastni presoji, pa so zapisani cilji okvir, znotraj katerega so 

vsebine ter dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem (Hočevar, & Kovač Šebart, 2010).  

Pravico do izbire v Kurikulumu za vrtce ne zasledimo le v ciljih in načelih, ampak tudi pri 

drugih dejavnostih, kot npr. pri področju družbe.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je pod področje »Družba« zapisano, da morajo otroci v vrtcu 

dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel 

ter upoštevanje otroka kot individua. Otroci morajo usvojiti osnovna pravila vedenja in 

komunikacije, ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode 

drugih. Ima veliko možnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne 

presoje. V vrtcu je treba ustvariti demokratično vzdušje, kjer so dejavnosti, ki otroke 

spodbujajo k sodelovanju, kar pa ne vodi v prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti 

individua. Otroci se morajo navaditi na možnost izbire in sodelovanja pri načrtovanju, 

oblikovanju ter sprejemanju odločitev in pri delitvi odgovornosti za skupno sprejete odločitve.  

1.6 Pedagoški koncepti uresničevanja participacije otrok 

Za pravico otrok do soodločanja in odločanja o organizaciji življenja v vrtcu ter načrtovanja 

vsakodnevnih dejavnosti sta pomembna naslednja dva koncepta: državljanska vzgoja in 

aktivno učenje. Pravica otroka do participacije v vrtcu se uresničuje skozi koncept 

državljanske vzgoje in koncept aktivnega učenja. Gre za pravico otroka do participacije v 

procesu učenja - aktivno učenje in pravica otroka, da sodeluje aktivno kot član vrtca - 

državljanska vzgoja (npr. v projektih participacije, kako bi si uredili igralnico, izberimo si 

svoj dan v vrtcu idr.).  

1.6.1 Državljanska vzgoja 

Turnškova (2009) pravi, da državljansko vzgojo predšolskih otrok razumemo primarno kot 

udejanjanje vloge otroka, udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih institucij, člana lokalne 

skupnosti, ki lahko s svojim delovanjem vpliva na podobo tega sveta. Pomembno je torej, da 

otroka razumemo kot neodvisno bitje, ki je po svojih zmožnostih sposoben spreminjati svet. 
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Treba mu je ne le prisluhniti, ampak ga slišati in ga doživljati kot partnerja pri soodločanju o 

stvareh, ki se dogajajo ter izvajajo v vrtcu.  

Osrednje mesto v zasnovi državljanske vzgoje ima demokratična participacija otrok v 

življenju vrtca, zasnovana na ideji kompetentnega otroka, na pravici, da izrazi svoje mnenje, 

da ga odrasli slišijo in upoštevajo, na krepitvi njegove moči, da uravnava svoje življenje. V 

državljanski vzgoji so pomembne predvsem akcijska kompetenca, sposobnost dejavnega, 

samostojnega učenja, medkulturna kompetenca in socialno-emocionalna kompetenca 

(Turnšek, 2009).  

Smiselno se je vprašati, ali je vrtec resnično otroški prostor, koliko omogoča uresničevanje 

otrokovih pričakovanj, potreb, soodločanja in sodelovanja v ustvarjanju institucionalnega 

življenja. Otroci v vrtcu preživijo velik del dneva, zato etika odločanja in perspektiva moči 

zavezujeta strokovnjake ter pedagoge k ustvarjanju novih priložnosti za sodelovanje, 

soustvarjanje in soodgovornost. Naloga vzgojitelja je, da mobilizira moč osebe, in sicer 

sposobnosti, znanja ter talente. Namen je podpreti prizadevanja otroka za doseganje 

življenjskih ciljev, ki si jih določa sam (prav tam).  

V zadnjih letih se v vrtcih vse več izvajajo t.i. projekti, ki zagotavljajo participacijo otrok s 

pomočjo reševanja problemov odprtega tipa, npr. projekti kako bi izdelali svoj časopis, kako 

bi preuredili svojo igralnico, izpolnjujemo želje otrok, moj novi vrtec, moj zabavni dan v 

vrtcu, uredimo igrišče itn. Pri izvajanju projektov se otroci soočijo z določenimi problemi, ki 

jih nato poskušajo rešiti.  

Vrtec, kot otrokov življenjski prostor, omogoča otroku aktivno učenje, pridobivanje vrednot 

ter razvijanje sposobnosti za življenje v medkulturni družbi. S tem državljanska vzgoja 

pridobiva na vse večjem pomenu v sodobni družbi in temelji na načelu enakih možnosti ter 

pravici posameznika do drugačnosti. Pri tem pa ima vrtec, kot institucija in ob tem strokovni 

delavci, pomembno vlogo, da vzgajajo otroka za novo, sodobno družbo in pri tem poskrbijo, 

da bo znal pozitivno razmišljati in se vključevati v interakcije z drugimi, da bo sposoben 

kritičnega mišljenja in zavračati stereotipe (Kidrič, & Hrup, 2009).  
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1.6.2 Aktivno učenje  

Vrtec je torej tisti otrokov življenjski prostor, ki mu omogoča aktivno učenje. To je 

samoumevno, saj so otroci v vrtcu vedno aktivni, tj. med prosto igro v kotičkih, v času 

vodenih dejavnostih, ko se pogovarjajo, rišejo, ko spoznavajo nove predmete, ko plešejo in 

podobno. Res je, da se pri tem otroci učijo in so aktivni, vendar pa kljub temu ni vsako učenje 

tudi aktivno učenje. Pravo aktivno učenje je tisto, ki poteka skozi participacijo otrok v 

celotnem procesu učenja.  

Participacija se v vrtcu pojavlja kot princip vzgoje za aktivno državljanstvo in v povezavi z 

aktivnim učenjem. Otrok se najbolje uči, ko je v procesu učenja aktiven, kar pomeni, da otrok 

sam gradi svoje razumevanje in znanje. Najdemo ga v teoriji Marie Montessori in v razlagi 

razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega, ki temelji na prepričanju, da pri sprejemanju 

informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode«, ampak za aktivno predelavo 

informacij. Otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu načinu razmišljanja 

(Batistič Zorec, 2010). 

Navedeni koncept potemtakem pojmuje otroka kot kompetentnega, kot sogovornika odraslim 

in soustvarjalca, ki je glede na svoje fizične sposobnosti sposoben soodločati, izbirati, 

sodelovati in spreminjati svet. Otroci to zmorejo in želijo, ker otroštvo ni zgolj vmesna 

postaja v odraslost. Otroci želijo sodelovati z drugimi in ravno ta predpostavka je blizu 

mnogim vzgojiteljem v slovenskih vrtcih, saj se navedeni elementi vse bolj uveljavljajo v 

naših vrtcih skozi tako imenovane projekte z odprtim tipom reševanja problemov (Turnšek, 

2009).  

Vzgoja ni le posredovanje oz. prenašanje izkušenj in znanj na otroka. Ne gre le za zaščito 

otroka, ki ga dojemamo kot nebogljeno bitje. V vzgoji je potreben aktiven odnos prek 

različnih skupnih dejavnosti, ki poteka od prvih pomembnih oseb do drugih odraslih oseb in 

vrstnikov (Kroflič, 2010).  

Projekti inquiry ali drugače rečeno učenje z raziskovanjem predstavlja strategijo aktivnega 

učenja. Pri učenju z raziskovanjem se predvsem razvijajo socialne veščine otroka, skozi 

medosebne odnose z vzgojitelji in z drugimi otroki ter z izražanjem osebnih vrlin, ko jim 

raziskovalno učenje  omogoča eksperimentiranje, raziskovanje, iznajdljivost, inovativnost itn. 
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Ta nova pojmovanja učenja ne dojemajo učenje le kot proces  pridobivanja spretnosti, navad 

in znanj, ampak kot proces spreminjanja posameznika skozi njegove lastne izkušnje. Pri tem 

obstoječa znanja, čustva, pričakovanja, stališča in socialni okviri posameznika vplivajo na to, 

kaj se bo naučil in kako. Tako posameznik, ki se uči dobiva pomembnejšo in aktivnejšo vlogo 

(Marentič Požarnik, 1987).  

Maxim (1997) pravi, da je raziskovanje strategija dejavnega oz. participativnega  učenja, ki je 

usmerjeno v reševanje problemov. Temeljna cilja izobraževanja, ki jima sledimo s pomočjo 

raziskovalnega pristopa sta (Turnšek, 2002):  

 Ohraniti trajen interes za znanje in radovednost otrok ter 

 oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov.   

 Učenje skozi raziskovanje je procesne narave, kjer gre za željo po spoznavanju novega  in za 

ohranjanje radovednosti saj je želja po raziskovanju in odkrivanju novega nekaj, kar je 

otrokom lastno. Učenje ne sme biti odmaknjeno od tega, kar otroke zanima. S takšnim 

načinom dela se lahko interes za raziskovanje in odkrivanje novega izgubi. Otrokom je 

potrebno omogočiti takšne izkušnje, kjer imajo možnost raziskovanja. To jim daje vedeti, da 

je radovednost zaželena in spodbuja njihovo notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

Poleg igre je raziskovanje eden temeljnih principov učenja v vrtcu. Raziskovanje zahteva 

odločitev vzgojitelja, da skupaj z otroki raziskuje izbrani problem, pri čemer je vloga 

vzgojitelja pomoč in podpora  otrokom pri samostojnem iskanju odgovorov, analiziranje in 

dokumentiranje podatkov ter organizacija in mediiranje med otroki ter viri informacij (prav 

tam).  

1.6.3 Reševanje problemov odprtega tipa 

Zelo dobra strategija aktivnega učenja in udejanjanje participacije je reševanja problemov 

odprtega tipa. S takšnim načinom reševanja problemov se uresničuje demokratična 

participacija otrok v vrtcih.  

Maxim (1989) metodični pristop, ki na sistematičen način vključuje pobude, želje in iniciative 

otrok v soustvarjanje kakovostnega življenja, imenuje proces reševanja problemov odprtega 

tipa. Za reševanje problemov odprtega tipa se izvajajo tako imenovani projekti, katerih namen 

je priti do rešitve problemov s pomočjo otrok in njihovih predlogov ter idej. Pri reševanju 
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problemov odprtega tipa spodbujamo otroke k iskanju in preizkušanju alternativnih rešitev 

zastavljenega problema in njegovega preizkušanja. Otroci razmišljajo o več možnostih, iščejo 

raznolike in izvirne rešitve (Turnšek, 2009).  

Faze pri reševanju problemov odprtega tipa so: 

1. Opredelitev problema (soočanje s izzivom ali problemom ter izražanje, kaj bi radi 

spremenili, naredili, izboljšali ...); 

2. iskanje rešitev, idej, zamisli (otroci sami rešujejo problem skozi tehniko risanja, miselnega 

viharja ...); 

3. preizkušanje predlogov (udejanjanje zamisli otrok); 

4. izbira in ocena rešitev oz. predlogov (otroci skozi poskuse in zmote pridejo do izkušenj); 

5. ocena dela (razmislek otrok o idejah, katere so bile boljše in katere slabše, ali smo bliže 

rešitvi problema ...).  

 Turnškova meni, da naj bi ob projektih odprtega tipa otroci – tudi predšolski, razvili 

občutljivost za zaznavanje problemov sodobnega sveta in skupaj z odraslimi prispevali k 

njihovemu reševanju. S skupnimi projekti odraslih in otrok se ti usposabljajo za etično 

delovanje ter poseganje v okolje in angažiran odnos do okolja. Tako se otroci iz neposredne 

izkušnje sodelovanja z odraslimi učijo prepoznati problem in nato iskati pristope k njihovemu 

reševanju. Današnji projekti niso več le ekološki, temveč so povezani z življenjem otrok v 

institucijah in lokalnem okolju. Ta ideja o aktivnem državljanstvu se navezuje na koncept 

akcijske kompetence, ki se nanaša na zmožnost delovati v neposrednem okolju, s ciljem 

izboljšati kakovost življenja ljudi (Turnšek, 2009).  

1.7 Predšolska vzgoja 

Pojem predšolska vzgoja, ki ga razumemo kot vzgojo otrok, ki so lahko stari manj kot 4 leta 

in ne več kot 7 let, pa je v zadnjih letih postala zelo pomembna na vseh celinah, in sicer na 

severu, kjer število otrok upada, in na jugu, kjer število otrok hitro narašča ter prinaša novo 

upanje. Včasih je bila predšolska vzgoja pod velikim vplivom psihologije, v novejšem času pa 

se pojavljajo nove koncepcije, predvsem druge discipline, kot na primer sociologija otroštva, 

ki je bila do sedaj obrobnega pomena in prinaša nove poglede na institucijo predšolske vzgoje 

ter strokovnjakov, staršev, otrok in odnosov med njimi (Skubic, 2011).  
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Zlasti v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je sociologija otroštva prinesla nove 

poglede na otroštvo. Tradicionalno obravnavanje otroštva je zamenjalo spoznanje, da je 

otroštvo del družbe ter kulture in ne zgolj njen predhodnik oz. ne le bitje v nastajanju. 

Dvajseto stoletje se velikokrat pojmuje kot »stoletje otroštva«. K otroku usmerjena družba in 

otrokovi interesi zavzemajo pomembno mesto v zakonodajnih, socialnih in izobraževalnih 

ustanovah. V novi sociologiji otroštva otroci niso videni kot pasivni, nekompetentni in 

nepopolni, ampak so bitja sama po sebi, ki dejavno izgrajujejo svoje otroštvo na podlagi 

lastnih pogledov ter izkušenj. Prevladujočo miselnost, da se morajo otroci v dejavnosti in 

nedejavnosti vključevati kot vse skupine naenkrat, je zamenjala zahteva po organizaciji več 

različnih dejavnosti, kjer sta pomembna lasten izbor in individualna odločitev. Pri tem se 

pravica do izbire navezuje na pravico do igre, rekreacije in kreativnega izražanja (Turnšek, 

2011).  

S predšolsko vzgojo se vse začne, saj ta obsega obdobje od rojstva otroka do vstopa v šolo. 

Včasih so se otroci vzgajali za pokorne in dobre delavce, ki so pomagali svojim družinam pri 

različnih opravilih doma, kasneje pa je otrok postal središče vzgoje. Predšolska vzgoja ni bila 

več razumljena le kot vzgoja sama, ampak sta se ji priključila še varstvo in izobraževanje, s 

čimer se je začel otrokov intelektualni razvoj. Povečala se je potreba po kreativnosti 

vzgojiteljev, ki bi uvajali spremembe, s čimer bi se prenehalo podcenjevanje zmožnosti otrok.  

Včasih je bil v vzgoji poudarek na »kolektivu« in ideološkem geslu »za vse enako«, na kar sta 

nova koncepcija vzgoje ter nova zakonodaja v središče postavili otrokove pravice oz. zaščito 

njihove individualnosti in zasebnosti, kamor se šteje tudi možnost izbire, vpeljava različnih 

tipov organizacije, fleksibilnost časovne organizacije dejavnosti in življenja v vrtcih, pester 

izbor vsebin ter dejavnosti itn. (Dolar Bahovec, & Bregar Golobič, 2004).  

Otroci v vrtcu niso »državljani na čakanju«, ki jih pripravljamo za nedoločeno prihodnost, 

ampak »nastajajoči« državljani, ki sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta (Dýrfjörð, 2006).  

1.7.1 Vzgoja k samostojnosti 

Vzgoja k samostojnosti se odraža tako na socialnem kot tudi na intelektualnem in 

emocionalnem področju. Čeprav se najprej oblikuje v družini, se nato nadaljuje prav v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah. Otroku pustimo, da lahko vse tisto, kar je v njegovih 
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močeh, opravi sam, saj zares samostojen lahko postane le tisti otrok, ki usklajeno s svojimi 

psihofizičnimi sposobnostmi čim več zmore in sme narediti sam. Tudi, če imamo kakšne 

napake, smo otroku dober zgled, če svojih napak otrokom ne prikrivamo ali jih zanikamo, 

ampak jih priznamo, se o njih pogovorimo in jih popravimo. Tako bo otrok vedel, da ni nihče 

popoln in da smo vsi zmotljivi. Za čim večjo samostojnost otrok poskrbimo tako, da sami 

opravijo tisto, kar že zmorejo, vedno povedo, kar mislijo, si pomagajo sami v težavah ter 

poskušajo in sami rešujejo različne probleme in naloge (Željeznov Seničar, 2013; povzeto po: 

Bitenc, 2013).  

Ravno s koncepti, kot so participacija, aktivno učenje, državljanska vzgoja in pedagogika 

poslušanja, kar bo predstavljeno v poglavju o pedagoškem pristopu Reggio Emilia, 

spodbujamo otrokovo samostojnost. Ko se začnemo zavedati, da je otrok že sam po sebi 

kompetentno bitje, ki je sposobno raziskovati, načrtovati, ustvarjati, izpostavljati svoje ideje 

in vrednote, takrat mu odpiramo pot k samostojnosti. Damo mu vedeti, da zmore priti do 

določenega cilja brez naše pomoči.  

Zato Malaguzzi (1993) pravi, da je od nekdaj eden pomembnejših ciljev spodbujanje razvoja 

otrokove identitete, s čimer naj bi otrok razvil občutek pripadnosti ter samozaupanje za 

sodelovanje v dejavnostih. Za takšen razvoj je pomembno širjenje otrokovih socialnih 

odnosov in priznavanje različnosti vsakega posameznega otroka, kar je bistvo identitete. 

Ravno predšolsko obdobje je najbolj primerno za učenje otrokove samostojnosti. Če ima 

otrok pogoje za učenje, spodbudo, čas ter potrpljenje staršev in vzgojiteljev se lahko veliko 

nauči. Ko otrok nekaj naredi sam, se razveseli svoje sposobnosti oz. zmožnosti. Takrat je 

najbolj motiviran za samostojnost in najbolj potreben vzpodbude ter pohvale odraslih 

(Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2003).  

1.7.2 Spodbujanje samostojnosti 

Samostojnost otroka nikakor ne spodbujamo, če nenehno skrbimo zanj in vse storimo 

namesto njega. Otrok zaradi tega dobi občutek, da nenehno potrebuje pomoč odraslega. 

Poveča se njegova občutljivost in vse manj je priložnosti za njegovo aktivno vpetost pri 

raziskovanju sveta, v katerem živi.  
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Vse to slabo vpliva na otrokovo samozavest in na oblikovanje lastne identitete, zato je dobro, 

da otroku dovolimo samostojnost ter mu zaupamo. Z besedami, kot so uspelo ti bo in zmoreš, 

mu vcepljamo veselje do odkrivanja ter poskušanja in jim izražamo zaupanje. 

Najpomembnejše je, da zaupamo v otroka in v njegove sposobnosti, ker se na takšen način 

krepijo otrokova samopodoba, samostojnost in prevzemanje odgovornosti. Ko otrok nekaj 

naredi sam, takrat se razveseli svoje nove zmožnosti, zato moramo otroku dati priložnosti, da 

se preizkušajo pri različnih aktivnostih. Prepogosto se zgodi, da naredimo stvari namesto njih, 

s čimer jim odvzamemo pravico in možnost, da bi sami nekaj naredili (Žnidaršič, & Beguš, 

2013). 

Že visoka stopnja strukturiranosti programov, v katerih so v naprej natančno določeni cilji 

programa, vsebine dejavnosti in vrste materialov, zavirajo izražanje oz. spodbujanje otrokove 

samostojnosti ter sposobnosti. Otroci so večinoma v interakciji z vzgojiteljem in ne z drugimi 

otroki. Nasprotno pa v manj strukturiranih programih, kot je na primer Reggio Emilia, 

zasledimo več interakcij med otroki, več domišljijske igre in kreativnosti. V takšnih 

programih vzgojiteljice sledijo otrokom in ne načrtom (Dolar Bahovec, & Bregar Golobič, 

2004). To je dober pogoj za razvijanje in spodbujanje otrokove samostojnosti.  

1.7.3 Samostojnost z lastno dejavnostjo 

Za to, da bi odrasli spodbujali otrokovo osebnost, morajo podpirati in priznati njegove 

lastnosti ter samostojnost. Razvoj osebnosti v le njemu lastno bitje naredi iz otroka 

samostojnega človeka, ki lahko smiselno živi v odgovorni svobodi. Pomembno je, da 

otrokove lastnosti priznamo in podpiramo, saj imajo otroci svoja pravila. V predstavah in 

izrazih so zelo svobodni, saj je zanje vse mogoče, ker jih ne obremenjujejo naša omejevalna 

pravila. Če se odrasli preveč vmešavajo v otrokovo ustvarjalnost, bo ta omejena, kar 

negativno vpliva na osebnostni razvoj. Otrok potrebuje le neomejevalno podporo njegove 

osebnosti, ki mu daje svobodo, da se nauči samostojnega izražanja. Za otrokovo dejavnost so 

potrebne primerne spodbude. Pomeni, da mora imeti za to možnost, da odloča, kje, s čim in 

kako dolgo bo kaj počenjal. Tako se ohranja radost do učenja, ki omogoča nove korake k 

svobodi. Da pa bi se otrok naučil misliti in delovati sam, mora postati samostojen. Otroci 

morajo spoznati svoje potrebe, da sami zase najdejo možnosti, se izrazijo in da vodijo svoje 

ravnanje. Že ko sam izbere svoje področje učenja, je to v veliki meri samostojna odločitev. Da 

pa je otrok optimalno podprt in ne pretirano ali premalo obremenjen, potrebuje spodbude za 
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nadaljnje korake. Ohranjati je treba otrokovo radovednost, in sicer, ko pride do točke, kjer bi 

v neki stvari razvoja dosegel vrh, mu ponudimo nova, razširjena, praktična ali teoretična 

torišča (Häberli - Nef, 1996). Za načine ponujanja novega, s čimer bi otrok znova in znova 

ohranjal svojo radovednost in s čimer bi bilo vse manj vmešavanja v razvijanje ustvarjalnosti 

otroka ter vsiljevanja svoje volje, je treba vzgojiteljem oz. vsem pedagoškim delavcem 

ponuditi različna izobraževanja ter delavnice, kjer bi se seznanili z načini ustvarjanja pogojev 

za otrokovo lastno dejavnost skozi participacijo in druge podobne koncepte.  

1.8 Raziskave o participaciji v slovenskih vrtcih 

Participacija otrok v Kurikulumu za vrtce ni nikjer neposredno podana. Kljub temu se 

slovenski vrtci vse bolj poskušajo približati participiranju naših otrok in s tem pedagoškemu 

konceptu Reggio Emilia (RE). V ta namen so na Slovenskem izvedene številne raziskave o 

vključenosti otrok v soustvarjanje življenja v vrtcu, odprtost vzgojiteljev do takšnega 

vključevanja otrok, stopnja sodelovanja z lokalno skupnostjo, kompetentnost otrok itn.  

V veliko pomoč pri ugotavljanju, kolikšna je pravzaprav samostojnost oz. možnost izbire in 

odločanja otrok v vrtcu, so različne raziskave.  

Turnšek in sod. (2009) so izvedli raziskavo, v kateri so v vrtcih opravili intervjuje s petletnimi 

otroki. Vprašali so jih, kaj bi želeli delati v vrtcu, kdo je tisti, ki v vrtcu odloča, o čem 

odločajo odrasli sami in o čem skupaj z otroki ter kako. Odgovori so pokazali, da imajo otroci 

redko priložnost izraziti, kaj želijo, večina otrok si želi več igrati, in sicer z materiali, predmeti 

ter dejavnostmi iz vsakdanjega otrokovega življenja. Nakazana je tudi delitev dneva na 

»obvezni del«, ki ga pripravi odrasli, in igro kot tisti del dneva, ki ga organizirajo otroci. 

Odrasli so tisti, ki skoraj vse odločajo, edine priložnosti, ki jih dajejo odrasli otrokom, pa so 

omejene na zaprti tip vprašanj oz. na možnost izbire, ki jih ponujajo odrasli (ali - ali).  

Podobno raziskavo je izvedla Batistič Zorčeva (2010). Uporabila je vprašalnike s 26 

vprašanji, ki jih je poslala v 96 vrtcev, za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki so bili 

vključeni v projekt Reggio Emilia. Raziskava se je nanašala na participacijo otrok v vrtcih, in 

sicer vključenost otrok v življenje vrtca, organizacijo prostora ter izbiro rekvizitov in 

materialov, vlogo otrok pri prehodnih dejavnostih, prosti igri, dnevnih rutinah in načrtovanih 

dejavnostih. Rezultati so pokazali, da delavci zagovarjajo udeleženost otrok, saj jih je večina 



Ledinski, K. (2016). »Moj dan v vrtcu« – participacija otrok skozi reševanje problemov odprtega tipa. 

Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta  

 

20 

trdila, da otroke vključujejo v soustvarjanje podobe vrtca in življenja ter da prisluhnejo 

otrokom. Vendar se je pri bolj konkretnih vprašanjih o upoštevanju različnih potreb in želja 

otrok pokazalo, da je participacija otrok precej manj zastopana. Otroci torej odločajo 

predvsem o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnostih v vrtcu.  

Rožičeva in Turnškova (2010) pravita, da ne moreta mimo argumentov ter dilem, ki so izziv 

za koncept kompetentnega otroka kot prakse otroške participacije. Zato so s sodelavci izvedli 

raziskavo, v kateri so preverjali, kolikšna je mera argumentacije v stališčih in prepričanjih 

vzgojiteljic ter vzgojiteljev, ki so bili udeleženi v izobraževanju Profesionalno usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio 

Emilia na področju predšolske vzgoje. V raziskavi je sodelovalo 810 vzgojiteljev, zajetih je 

bilo 25 trditev. Raziskovalni vprašanji sta se nanašali na stopnjo strinjanja ali nasprotovanja s 

trditvami o konceptu kompetentnega otroka in otroški participaciji ter na obstoj vzorcev 

stališč in prepričanj, ki so med seboj statistično značilno povezana. Rezultati so pokazali, da 

vzgojitelji in vzgojiteljice v največji meri soglašajo s trditvijo, da je njihova naloga, da vsak 

dan ustvarjajo priložnosti za otroško participacijo. Soglašajo s trditvijo, da morajo odrasli ne 

le prisluhniti otrokom, ampak tudi upoštevati njihova mnenja. Zavzemajo se za to, da bi otroci 

bolj sooblikovali potek življenja v vrtcu in se strinjajo, da ne gre le za pravico do izbire, pač 

pa je pomembno, da uresničujejo tudi lastne zamisli. Bistveno nižja je stopnja strinjanja s 

sklopom argumentacij, ki spodbijajo koncept kompetentnega otroka in možnosti otroške 

participacije. Ne strinjajo se s tem, da je otroštvo predvsem čas brezskrbnosti in da mora biti 

otrokovo odločanje omejeno na igralne dejavnosti ter na izbiro, ki jih ponujajo odrasli. Pri 

trditvah, da imajo otroci premalo sposobnosti, da bi participirali in da participacija prinaša 

negativne posledice, se vzgojitelji niso mogli odločiti, ali se s tem strinjajo ali ne. Najmanj so 

se strinjali s tem, da je otroštvo obdobje nezrelosti in nezmožnosti delovanja.  

Za kompetentnost in zmožnost participacije otrok je v predšolskem obdobju pomembno 

predvsem besedno in nebesedno izražanje, ki se nanaša tako na rabo čutil kot na rabo prostora 

in časa ter 100 jezikov, ki so aktualni v pedagoškem pristopu Reggio Emilia in jih 

vključujemo v slovenski Kurikulum za vrtce. Ti elementi tvorijo sporazumevalne dejavnosti, 

brez katerih ne moremo uspešno razvijati teme pedagoškega diskurza v vrtcu (Skubic, 2010).  

V naslednji raziskavi (Skubic, 2010) so predstavljena mnenja vzgojiteljev o posameznih 

jezikovnih vprašanjih, zato bodo v nadaljevanju predstavljeni izidi vprašalnika, ki se nanašajo 
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na: odnos vzgojiteljev do otrokovih vprašanj, količino ukvarjanja vzgojiteljev z otrokovimi 

vprašanji, koliko časa pri delu z otroki je namenjenega govorjenju in koliko časa vzgojitelji 

pri delu z otroki namenjajo poslušanju. Rezultati so pokazali, da 56,8 % vprašanih skuša na 

otrokova vprašanja odgovoriti takoj, 40,5 % vprašanih uporabi otrokova vprašanja za 

načrtovanje dejavnosti in le 0,2 % na vprašanja otrok nima odgovorov in jih zato presliši. 

Glede ukvarjanja z otrokovimi vprašanji 46,5 % vprašanih meni, da bi se morali več ukvarjati 

z vprašanji otrok, 0,3 % pa jih meni, da manj kot do sedaj. Nadalje, 58,5 % vprašanih namenja 

pri delu z otroki govorjenju zelo veliko časa in 0,3 % malo časa. Pri delu z otroki nameni 

poslušanju zelo veliko časa 44,8 % vprašanih in 0,6 % malo časa.  

Pomembno je torej, da odrasli oz. vzgojitelji otroku prisluhnejo, ga slišijo, poslušajo in 

upoštevajo tisto, kar pove. S tem se otroci naučijo vrednotiti izrečeno in argumentirati svoje 

mnenje ter ideje, ki so lahko v vrtcu povod za novo učenje, ustvarjanje, nove dejavnost in 

projekte. Takšno učenje je najuspešnejše, ker izhaja iz otroka.  

Iz tega izhaja tudi nenehna potreba sodelovanja vrtca s starši in seznanjenost staršev s 

programi, ki jih izvajajo, njihovimi cilji, vsebinami in metodami dela. Že v Kurikulumu za 

vrtce (1999) zasledimo načelo sodelovanja s starši in načelo sodelovanja z okoljem, ki 

nakazujejo prvine partnerskega odnosa. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju 

življenja in dela v vrtcu ter v oddelku in pravico aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu. 

Sodelovanje prinaša vzgojitelju vrsto strokovnih koristi. Ima vpogled v otrokove individualne 

potrebe in možnost vzajemne izmenjave informacij. Pri sodelovanju z okoljem je v ospredju 

upoštevanje različnosti in možnost uporabe družbeno-kulturnih ter naravnih virov učenja v 

najbližjem okolju vrtca in upoštevanje specifičnosti okolij, iz katerih otroci prihajajo (Devjak, 

Benčina, Devjak, Jug, & Lepičnik Vodopivec, 2010).  

V ta namen so Devjak in sodelavci (2010) izvedli raziskavo, s katero so pridobili globlji 

vpogled v vzgojno delo na področju predšolske vzgoje pri nas, kot so to izrekali starši. 

Zanimalo jih je, kakšno je trenutno stanje in kakšna so pričakovanja ter predlogi staršev glede 

kakovostnejšega vzgojnega dela in sodelovanja vzgojiteljev ter staršev na področju predšolske 

vzgoje. V raziskavi je sodelovalo 1.587 staršev. Izdelali so vprašalnik za starše, ki je 

sestavljen iz 14 vprašanj. Rezultati so pokazali, da se 16,6 % staršev popolnoma strinja s 

trditvijo, da so vključeni v oblikovanje pravil in predpisov, ki veljajo v vrtcu. S to trditvijo se 

ne strinja 24,8 %, nikakor pa se ne strinja 2,8 % staršev. Z izjavo, ali so vključeni v 
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oblikovanje programa življenja in dela v vrtcu, se je strinjalo več kot 73 % staršev. Preko 90 

% staršev se je strinjalo z izjavo, da je vrtec povezan s krajem, v katerem deluje. Nadalje 54,6 

% staršev meni, da so informacije, ki jih posreduje vrtec, popolnoma razumljive. Pri tem se 

48,8 % staršev popolnoma strinja, da vrtec posreduje pravočasne informacije. Kar 94,3 % jih 

meni, da so informacije pravočasno pridobljene v vrtcu in 98,8 % jih meni, da so te 

razumljive. Le 2,15 % staršev se delno ali sploh ne strinja, da vrtec pri svojem delu ne 

spodbuja izražanja otrok. Skoraj vsi starši trdijo, da vrtec spodbuja izražanje otrok. Pri tem jih 

42,6 % vprašanih meni, da so odlično seznanjeni z določili za uveljavljanje pravic. O 

možnosti neformalnega sodelovanja z vrtcem je odlično seznanjenih 31,8 % staršev. O 

participaciji staršev kažejo rezultati, da jih je več kot 50,0 % vključenih v načrtovanje dela v 

oddelku in procese ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti dela v vrtcu. Bistveno nižji je 

delež vključenosti v pripravo letnega načrta, in sicer je ta 38,6-odstoten. Nadalje je 86,2 % 

vprašanih odgovorilo, da jih vzgojitelji seznanjajo z dogajanjem v vrtcu na roditeljskih 

sestankih in ko pripeljejo ali odpeljejo otroka iz vrtca. 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so starši zadovoljni z delovanjem slovenskih 

vrtcev in da je njihovo vzgojno delo ter sodelovanje kakovostno. Upoštevajo se pravice 

staršev o njihovi vključenosti in formalnem ter neformalnem sodelovanju z vrtcem. S takšnim 

pristopom se slovenski vrtci približujejo konceptu pedagogike Reggio Emilia in s tem 

participiranju tako otrok kot staršev, hkrati pa so pozitivni rezultati raziskave dobra pobuda za 

nadaljnje delo strokovnih delavcev v vrtcih, ki se trudijo participacijo vse bolj vključevati v 

svoje vzgojno delo.  

1.9 Nevarnosti participacije 

Batistič Zorčeva (2010) v svojem članku z naslovom Participacija otrok v slovenskih vrtcih z 

vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev navaja svoje mnenje in mnenje nekaterih drugih 

avtorjev o nevarnostih participacije, ki je trenutno zelo priljubljena ter prav zaradi tega je 

nujno, da se zavedamo pasti in nevarnosti njenega uvajanja v prakso vrtcev ter smo do tega 

kritični. Za usmerjenostjo k otroku in otrokovim potrebam se nedvomno lahko skrivajo nove 

oblike vodenja otrok in manipuliranja z njimi.  

Ker je vrtec javna vzgojno-izobraževalna institucija, ki deluje po zunaj predpisanih pravilih in 

normah, je treba jasno premisliti, o čem lahko v bistvu otroci v vrtcu (so)odločajo in o čem 
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ne. Na primer: otroci do polnoletnosti za svoje odločitve nimajo enake odgovornosti kot 

odrasli, zato ni mogoče kar tako prenesti v vrtec demokracijo kot državo v malem. Otroci le 

navidezno participirajo pri vsem, v resnici pa so realni učinki večinoma nasprotni od želenih 

(Hočevar, Šebart, & Štefanc, 2009; povzeto po: Batistič Zorec, 2010).  

Med drugim avtorica ugotavlja, da participacija otrok izključuje nekatere kulturne prakse, kot 

so npr. skupni obroki, druge pa promovira, kot da bi obstajal le en pravi način za upoštevanje 

pravice otrok. Na eni strani se vsi v vrtcu izogibajo konfliktom z otroki, z namenom 

omejevanja svoje moči, na drugi strani pa v odnosih med otroki zagovarjajo razreševanje 

konfliktov med otroki samimi (Batistič Zorec, 2010).  

Problematično se zdi zanikanje odnosov moči med otroki, kakor tudi to, da gre lahko pri 

zagovarjanju svobode otrok za kršenje pravic nekaterih drugih otrok, ker se nikjer ne omenja 

različna uspešnost otrok v reševanju konfliktov, in sicer, da so pri tem eni poraženci, drugi 

zmagovalci, da so lahko eni otroci potisnjeni v podrejeni položaj ali celo žrtve nepravičnosti 

(Kjorholt, 2005).  

Rožičeva in Turnškova (2010) izpostavljata več najbolj razširjenih argumentov, ki izražajo 

skepso v participacijo otrok: 

 Otroci imajo premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za participacijo. Vendar se 

nekateri avtorji s tem ne strinjajo in trdijo, da participacija otrok ni toliko odvisna od 

starosti, kot od pojmovanja otroštva pri odraslih ter njihove pripravljenosti za 

zagotavljanje primernih načinov in priložnosti, ki bodo ustrezale starosti otrok, bodisi 

prek pesmi, fotografij, slik ali dramske umetnosti. Tako bo tudi zelo majhen otrok 

sposoben povedati, kaj mu je v vrtcu všeč in kaj ne. Kompetentnost oz. nekompetentnost 

je potemtakem odvisna od socialnega konteksta in od tega, s čim se soočajo tako odrasli 

kot otroci.  

 Otroci se morajo, preden so jim podeljene pravice, naučiti prevzemati odgovornosti 

za svoja dejanja. Otrok se lahko svobodno odloča, vendar se nato pojavijo posledice 

odločanja. Zato mora biti otrok v položaju, ko je odgovoren za posledico svojih dejanj oz. 

jih zna predhodno predvidevati (Kovač, Šebart in Krek, 2007, v Rožič in Turnšek, 2011).  

 S participacijo otroke preveč obremenjujemo in jih s tem prikrajšamo za otroštvo. 

Na primer otroci, ki se soočijo z ovirami pri participaciji, lahko postanejo frustrirani. 

Unicefovo poročilo navaja, da otroci naj bodo otroci, ne pa, da jih silimo v sprejemanje 
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odgovornosti, ki jih pravzaprav morajo prevzemati odrasli. Nasproti stoji Lansdown, ki 

meni, da so otroci vključeni v sprejemanje zelo zahtevnih odločitev, saj je npr. že zelo 

majhen otrok vključen v sprejemanje odločitev o svojih prijateljstvih, pozneje v 

odločitvah, povezanih z razvezami staršev, kjer so pogosto vključena pogajanja ter 

konflikti.  

 Participacija vodi v pomanjkanje avtoritete in spoštovanja odraslih. Po Unicefovem 

poročilu naj bi to pomenilo, da s participacijo starši predajajo vso svojo moč otrokom, 

vendar participacija ne pomeni, da se odrasli odrekajo svoji moči in odgovornosti. V 

večini primerov so odrasli še vedno tisti, ki sprejemajo končne odločitve. Otroci 

prevzemajo odgovornosti, ampak le v odvisnosti od njihovih razvijajočih se zmožnostih in 

sposobnostih. Lansdown pravi, da pomeni poslušanje otrok spoštovanje njih samih, s 

čimer se otroci naučijo spoštovati druge ljudi.  

 Otrokom je omogočeno odločanje zgolj o nepomembnih stvareh. Otroci lahko zelo 

hitro dojamejo govorjenje o participaciji kot farso, če jim omejitve njihove participacije 

niso jasno predstavljene. V nasprotnem primeru se hitro zgodi, da učenci sami uvidijo, 

kako za velikimi besedami o participaciji pri postavljanju pravil odločajo le o obrobnih 

zadevah in jo zato dojamejo kot farso.  

 Nekonsistentnost med demokratično kulturo institucij na eni strani in praksami 

otroške participacije na drugi. Ni vseeno, ali učitelj npr. pri pouku učencem omogoča, 

da postavljajo vprašanja oz. ali si jih ti sploh upajo postavljati. Ne bi jih smelo biti strah 

izraziti svoja nestrinjanja in razložiti svoje argumente, tako v odnosu do učitelja kot tudi 

do ostalih učencev. Zadržkov ne bi smeli imeti niti do tega, da učitelja opozorijo, če s 

svojim ravnanjem odstopa od postavljenih pravil. Med učenci bi se moral spodbujati 

dialog, kjer drug drugega poslušajo ter si v besedah, ravnanjih in zahtevah med seboj ne 

nasprotujejo. Udeležence pa je treba navajati tudi na to, da ideje ali nestrinjanja ne morejo 

biti vedno izpolnjena, zaradi česar šola ni nedemokratična (Kovač Šebart, 2009).  

Batistič Zorčeva (2003) se ozre tudi na projekte participacije, pri katerih pogosto manjka 

konceptualna jasnost, pojma »participacija« in »otrok kot subjekt« pa ostajajo netematizirana 

in dvoumna. Posameznikova avtonomija se prepleta z odvisnostjo in je vselej vpeta v mrežo 

socialnih odnosov. Torej glasovi otrok odražajo moralni in socialni prostor, poslušanje otrok 

pa pomeni tudi kritično razmišljanje o socialnih praksah odraslih (Kjorholt, 2005; povzeto po: 

Batistič Zorec, 2010).  
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2 PEDAGOŠKI PRISTOP REGGIO EMILIA 

Pristop Reggio Emilia je nastal v mestu Reggio Emilia, v severni Italiji. Za ta koncept so se 

začeli zanimati po letu 1983, ko so otroci iz vrtcev mesta Reggio Emilia predstavili svoje 

izdelke na razstavi. To so bile različne slike, kipci, risbe, fotografije, projekti ipd. Strokovna, 

kulturna in laična javnost je bila navdušena nad ustvarjalnostjo otrok ter njihovimi dosežki. S 

tem je bil leta 1991 na svetovnem tekmovanju, kakor je poročal ameriški tednik Newsweek, 

vrtčevski model Reggio Emilia ocenjen kot najnaprednejša predšolska ustanova. Za vse to je 

najbolj zaslužen njen utemeljitelj, profesor Loris Malaguzzi (Devjak et al., 2009).  

2.1 Participacija v pedagoškem pristopu Reggio Emilia 

Pristop Reggio Emilia je postal v drugi polovici dvajsetega stoletja eden najbolj prepoznavnih 

metodičnih inovacij na področju predšolske vzgoje. Vnesel je vrsto novih konceptov in 

metodičnih rešitev, kot so: demokratična organizacijska zasnova vodenja vrtca, spremenjena 

podoba otroka kot bogatega bitja, inovativna pedagoška dokumentacija, otrokova aktivna 

participacija v procesih učenja, metodični poudarek na projektnem delu in raziskovalnem 

učenju ter učenje prek umetniške izkušnje (Kroflič, 2011).  

Med postmodernimi etičnimi teorijami, ki se povezujejo s političnimi koncepti, je posebej 

poudarjen koncept otroka kot bitja pravic, priznanje otroka kot kompetentnega bitja in 

njegove zmožnosti, da sodeluje pri odločanju o njegovem življenju v vrtcu (Kroflič, 2010).  

Kompetentnost otroka je ena izmed ključnih filozofij koncepta Reggio Emilia, na katerem 

temelji otroška participacija. Filozofija participacije postavlja v ospredje otroka kot močnega, 

samozavestnega in edinstvenega subjekta.  

Kompetentnost otroka se kaže v številnih potencialih, ki jih ima. Otroci so radovedni, želijo 

napredovati in komunicirati z drugimi. Namesto šibkosti in meja bi se morali zavedati 

neverjetne moči otrok ter njihove sposobnosti, da imajo nenehno potrebo po izražanju in so 

dejavni. Participacija med učenjem poudarja komunikacijski proces, vzajemne izmenjave med 

otroki ter med otroki in odraslimi. Skozi komunikacijo in konkretno izkušnjo se otroci učijo 

(Malaguzzi, 1993; povzeto po: Batistič Zorec, 2009).  
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2.1.1 Pedagogika medosebnih odnosov 

Je temelj pedagogike poslušanja. Pedagogika medosebnih odnosov poudarja pomen 

medosebnih odnosov, in sicer med otroki, odraslimi, med skupinami otrok in lokalno 

skupnostjo (Kroflič, 2010). Rinaldijeva (2006) je zapisala, da so ravno demokratični odnosi 

temelj zasnove javnih vrtcev s konceptom Reggio Emilia, ki so zasnovani na aktivni 

participaciji med otroki, vzgojitelji in starši. 

Pedagogika medosebnih odnosov je prva od pedagoških paradigem, ki se je uspešno postavila 

po robu klasičnemu deontološkemu (vnaprej postavljeni vzgojni ideali) pogledu na etiko in 

pedagogiko ter posledično percepcija vzgajanega kot nekompetentnega bitja in vzgoje kot 

posredovanja za življenje potrebnih kompetenc. Pri odnosni pedagogiki je graditev ustreznega 

oz. dobrega odnosa med vzgojiteljem in otrokom ne samo najpomembnejši element procesnih 

kriterijev kakovosti, ampak tudi ontološka postavka, ki pojasnjuje bistvo vzgoje kot takšne. V 

okviru odnosne pedagogike vzgoja ni le posredovanje znanja in izkušenj, ampak otrokov 

aktiven odnos med skupnimi dejavnostmi z vzgojitelji ter vrstniki (Kroflič, 2008).  

2.1.2 Pedagogika poslušanja  

Kroflič (2011) je zapisal: »Če je odnosna pedagogika predvsem novi teoretični okvir za 

razumevanje bistva vzgoje in vzgojnih akterjev (tako vzgojitelje kot otroka) (Bingham in 

Sidorkin, 2004), je pedagogika poslušanja eden od praktičnih pristopov k vzgoji, ki uresničuje 

in v teoretskem smislu dopolnjuje spoznanja odnosne pedagogike.« 

Razen participacije se je v zadnjem času uveljavil še en, z njim povezan pojem in to je 

poslušanje. Poslušanje je pomembnejše od govorjenja, saj je prav, da pedagogi poslušajo 

vprašanja, odgovore, ideje in razlage otrok brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je prav in 

kaj je narobe (Batistič Zorec, 2010).  

Poslušanje je bilo vedno sestavni del pedagoške dejavnosti, vendar je bila zahteva po 

aktivnem poslušanju običajno naslovljena na otroka, ki sledi razlagi vzgojitelja. Naloga 

aktivnega poslušanja je po C. Rinaldiju najprej naložena odrasli osebi. Otroku omogoča 

poslušanje, aktivno participacijo v vzgojnih dejavnostih, usmerja ga k poslušanju bližnjih 

oseb, s čimer se zmanjša egocentričnost v pogledu na okolico, kjer z drugimi medsebojno 
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delijo svoje izkušnje in spoznanja. Poudariti je treba, da je poslušanje otroka zelo povezano s 

podobo kompetentnega otroka, in sicer, če otroka razumemo kot nebogljeno in ranljivo bitje 

potreb, potem to občutenje vodi v paternalizem. Prav v razsvetljenstvu je bil otrok kot ranljivo 

bitje, čustveno odvisno in miselno ter socialno nekompetentno, ki šele s pomočjo ustrezne 

nege, vzgoje in izobraževanja postane človek (Kroflič, 2011).  

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2008–2009) opredeljuje pedagogiko poslušanja 

kot etiko ter metodo vzgoje, ki se je prvotno razvila v vrtcih na način Reggio Emilia. 

Osrednjo vlogo imata ideja kompetentnega otroka in participacije kot načela demokratične 

predšolske vzgoje. Pedagogika poslušanja prinaša preobrat v pojmovanju vloge odraslega v 

odnosu do otroka, in sicer se vzpostavlja v takšnem kontekstu vzgoje, da odrasli v procesu 

otrokovega učenja posluša ter prisluhne otrokovemu konstruiranju pojmov in predstav, 

njegovim interpretacijam sveta, omogoča otrokom izražanje lastnih pogledov na vrtec ter jim 

zagotavlja soodločanje o stvareh, ki se nanašajo na njihovo življenje v vrtcu.  

2.2 Pristop Reggio Emilia v slovenskih vrtcih 

»Pri implementaciji posameznih elementov posebnega pedagoškega koncepta v neki drug 

koncept (in okolje) je pomembno, da premišljeno vnašamo in vključujemo tiste elemente, ki 

so skladni z osnovno filozofijo koncepta (v tem primeru Kurikuluma za vrtce)« (Devjak et al., 

2009, str. 8).  

Kurikulum za vrtce in koncept Reggio Emilia sta si podobna po tem, da oba temeljita na 

človekovih ter otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi. Zagovarjata 

tudi pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti. Oba koncepta 

poudarjata pravice otrok in ne usmerjenost v otroka ter nujnost izhajanja iz otrokovih potreb 

(Devjak et al., 2009).  

Devjak (2011) pravi, da je koncept Reggio Emilia tako zelo prepoznaven po celem svetu zato, 

ker se vzgojno in izobraževalno delo s predšolskimi otroki oddaljuje od tradicionalnih 

pojmovanj ter razumevanj tako otroka kot tudi vzgoje, učenja in poučevanja. Prednost dajo 

učenju otroka in ne poučevanju, izkušnje otrok pridobivajo skozi projektno delo in zelo 

poudarjajo kakovostno interakcijo ter komunikacijo med vsemi udeleženci v procesu vzgoje.  
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Devjak (2011) in sodelavci so v ta namen izvedli projekt »Profesionalno usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio 

Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008–2013«. Projekt je bil razdeljen na več 

projektnih let in je temeljil na analizi, razvijanju ter vključevanju posameznih elementov 

pristopa Reggio Emilia v slovenske vrtce, in sicer so vključevali le tiste elemente koncepta, ki 

so jih strokovnjaki področja za predšolsko vzgojo prepoznali kot nadgradnjo oz. obogatitev 

našega nacionalnega Kurikuluma za vrtce. Osredotočili so se na cilje projekta, njegovo 

izpeljavo, evalvacijo in analizo posameznih raziskav ter odgovorili na nekatera vprašanja, kot 

so na primer: ali je program prinesel kakšne novosti in sveže ideje, ali so udeleženci imeli 

možnost aktivnega sodelovanja, ali bodo lahko udeleženci nova spoznanja uporabili pri 

svojem vsakodnevnem delu, ali je projekt spodbudil udeležence za nadaljnje izobraževanje in 

razvijanje na tem področju itn.  

Po končanem večletnem projektu so bili sodelujoči prepričani, da je vrtec, kot pravi 

Malaguzzi, prostor življenja in odnosov med otroki ter odraslimi, povezan s starši in z 

okoljem, v katerem deluje. V vrtcih, ki so bili vključeni v projekt, je po zaključku našlo svoje 

mesto: povezovanje vrtca z lokalnim okoljem, poslušanje otroka, upoštevanje različnosti 

otrok, aktivna participacija otrok, timsko delo, izražanje otrok na različne načine, projektno 

načrtovanje in dokumentiranje dela. Osmislili so celo »mini atelje«, v igralnico umestili 

svetlobno mizo Reggio, svoje delo so predstavljali širši javnosti, nastopali skupaj z otroki in 

starši v lokalnih medijih, obiskovali so raznovrstne ustanove ter navezovali različne stike. 

2.3 Pristop Reggio Emilia in ustvarjalnost  

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia predstavlja ustvarjalnost, jedro vseh spoznavnih 

dejavnosti otrok. Vidijo ga kot način razmišljanja, odločanja in spoznavanja, ki naj bi bilo 

prisotno na vsakem področju otrokovega delovanja ter v katerem koli vidiku spoznavnega 

procesa. Pri otrokovi ustvarjalnosti je pomemben predvsem ustvarjalni proces in ne končni 

izdelek oz. dosežek (Thornton, & Brunton, 2007; povzeto po: Podobnik, 2009).  

Cropley (1992) pojmuje ustvarjalnost kot inovativno, svobodno, drzno, izvirno mišljenje, ki 

vsebuje tri sestavine, in sicer intelektualne prvine kot moč porajanja idej, motivacijske prvine 

kot želja po delu na zamislih in komuniciranju z njimi, ko so izdelane, ter emocionalne prvine 

kot pogum za drugačno razmišljanje, vztrajanje, tveganje posmeha itn. 
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3 PROJEKTNO DELO 

Dober način zagotavljanja participacije otrok je predvsem projektno delo, s katerim se vrtec 

odpre znotraj samega sebe in v življenjsko sredino, v kateri otrok živi. Otrok pritegne 

pozornost okolja kot glavni dejavnik lastnega razvoja prav s projektom, ko združuje različne 

odrasle in se s tem vrašča v življenje odraslih v svojem okolju. S sodelovanjem pri projektu se 

otrok uči skozi lastno izkušnjo oz. na način, ki je zanj značilen. Otrokova aktivnost temelji na 

praktični aktivnosti, raziskovalni aktivnosti, igri in s poudarkom na učenju z odkrivanjem 

(Zmaga Glogovec, Lepičnik Vodopivec, & Vonta, 1993). 

Projektno delo (progettazione) je način uresničevanja participacije otrok v učenju, ki je 

pojmovano kot otrokovo konstruiranje znanja in ne le kopičenje novih podatkov.  

Poleg vpetosti vrtca v kulturo okolja, različnost otrok, razvoja in uporabe vseh čutov v 

spoznavnem procesu, spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, prednost učenja 

pred poučevanjem, kakovostna interakcija ter komunikacija, timsko delo vzgojiteljev in 

drugih delavcev v vrtcu, dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu ter 

prostorov v vrtcu, predstavlja projektno delo temelj pedagoškega koncepta Reggio Emilia.  

V vrtcih Reggio Emilia kolektiv vsak teden razpravlja o projektih v posameznih skupinah. Ta 

otrokom pomaga izpolniti in poglobiti smisel za dogodke in pojave v svojem okolju. Med 

pogovori uporabljajo sredstva, ki dokumentirajo življenje in delo, kot so fotografije, 

videoposnetki, pisna gradiva, dokumente itn. Medtem ko nastajajo projekti, so vzgojitelji ves 

čas z otroki. Skupine otrok so velike, odvisno tudi od tega, za katere projekte se otroci 

zanimajo bolj in za katere manj. Otroci si s pomočjo projektov pridobivajo izkušnje, ki so 

vredne njihove pozornosti, pomembno pa je, da vzgojitelj v otroka verjame, da se skupaj 

veselita in odkrivata novosti. Projektno delo je del življenja v vrtcu, s katerim vzgojitelji 

spodbujajo otroke k odločitvi, da sami ali skupaj s sovrstniki izberejo, kaj bodo delali. Tako 

pridobijo zaupanje v lastno intelektualno moč in razvijajo različne sposobnosti (Padovan et 

al., 1995; povzeto po: Devjak, 2009).  

Projektno delo izhaja iz otrokovega zaznavanja, opazovanja in predvsem neposrednega 

sodelovanja ter praktičnega manipuliranja pri dejavnostih oz. pri vsem, kar se nanaša na 

njegovo vpetost v življenje v vrtcu. 
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Otrok mora biti v procesu sprejemanja informacij o pojavih in predmetih okrog sebe aktivno 

udeležen in jih mora spoznavati čim bolj celostno (videti, opazovati, slišati, dotakniti, se o 

njih pogovarjati ...). Potem, ko določeni izzivi v otrocih spodbudijo določene ustvarjalne 

odzive, jim je treba pustiti čas, saj bi preveč toga časovna omejitev okrnila ustvarjalno 

vzdušje in negativno vplivala na kreativno delovanje. Pri tem je treba vedeti, da otroci lahko 

ustvarjalno funkcionirajo, imajo lastne zamisli, ki jih izražajo, se samostojno odločajo in so 

sposobni funkcionirati tudi z drugimi, le v okolju, v katerem se počutijo varne, samozavestne 

ter odgovorne. V takšnem okolju potrebujejo odrasle, ki so jim pripravljeni prisluhniti, 

jemljejo resno njihove ideje ter zaupajo njihovim odločitvam in jim dopustijo svobodo tudi 

pri tveganju. Odrasli jim pomagajo pri tej izgradnji samostojnosti in samozavesti, s čimer tudi 

koregirajo odločitve otrok, dopuščeno jim je, da dvomijo, se zmotijo ter to sami ugotovijo in 

popravijo (Podobnik, 2009).  

3.1 Značilnosti projektnega dela 

Projektni pristop, kot najbolj »uporabljena« značilnost vrtcev Reggio Emilia, pri katerem so 

predšolski otroci vključeni v različne raziskovalne projekte, si vse bolj utira pot v naše vrtce 

in se tudi izvaja. 

»Projektno delo je organizirano tako, da omogoča otrokom poglobljeno in celovito 

spoznavanje nekega dogodka ali pojava, ki zadeva njihovo življenje, jih zanima, vzbuja 

njihovo pozornost. Projekt zagotavlja, da se otroci sami odločajo in izbirajo – običajno v 

sodelovanju z vrstniki in v dialogu z odraslimi« (Turnšek et al., 2009, str. 210).  

Za uresničevanje projekta so ključni dejavniki otrok, njegovi starši in vzgojitelj. Otrok se ob 

projektu uči skozi lastno izkušnjo, s tem ko neposredno sodeluje pri načrtovanih aktivnostih 

in dosega lastno notranjo motiviranost (Zmaga Glogovec et al., 1993).  

Kilpatrick, kot eden izmed utemeljiteljev projektnega dela na področju vzgoje in 

izobraževanja, pravi, da človeku leži pomoč zunaj njega, kar pomeni, da je treba razvijati 

optimizem o miselni sposobnosti, o moči človekovega mišljenja v delovanju in o moči 

človekovega duha v ustvarjanju. To staro skepso je treba razbiti z vzgojo, s katero je treba 

otroke naučiti, da lahko mislijo sami (Zmaga Glogovec et al., 1993).  
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Poznamo proces reševanja problemov zaprtega in odprtega tipa. Metodični pristop 

reševanja problemov odprtega tipa je za tiste vzgojitelje, ki želijo na načrten način vključiti 

želje, ideje in pobude otrok v soustvarjanje kakovosti življenja. Namen je priti do rešitev 

problema s pomočjo otrokovih idej ter predlogov in pri tem uporabiti njihovo kreativnost. 

Otroci razmišljajo o več možnostih, iščejo izvirne rešitve, pri čemer jih spodbujamo (Turnšek 

et al., 2009).  

Pri procesu reševanja problemov odprtega tipa poteka projektno delo po zaporednih etapah, in 

sicer od otrokovih pobud, novih idej do sklepnega dela.  

3.1.1 Otrokove pobude 

Otrokove pobude se začnejo okrog četrtega leta njegove starosti. V tem obdobju otroci 

odrasle nenehno sprašujejo, zakaj in kako. Vse, kar vidijo in slišijo, jih zanima, o tem 

razmišljajo in želijo eksperimentirati. Otrok v tem starostnem obdobju že lažje dosega svoje 

cilje, kakor tudi organizira in načrtuje aktivnosti. Pri tem smo odrasli tisti, ki damo otroku 

vedeti, da so njegove pobude dobrodošle in sprejete ter ga usmerjamo k doseganju njegovih 

ciljev (Horvat, & Magajna, 1989).  

Pobuda je zelo pomembna za kakovosten potek projekta. Običajno je relativno dolgotrajna, še 

posebej, ko je pobuda za projekt podana od posameznih otrok ali skupine otrok (Zmaga 

Glogovec et al., 1993).  

Ko so podane pobude otrok, vzgojiteljev, staršev ali koga drugega, sledi predelava pobud, s 

katero (Zmaga Glogovec et al., 1993):  

 utemeljimo pobude in jih predstavimo z argumenti za ali proti uresničitvi; 

 predvidevamo, kaj vse bi lahko naredili, če to pobudo uresničimo oz. kakšni bi bili končni 

izdelki; 

 predvidevamo, katere pripomočke potrebujemo; 

 določimo okvirno trajanje uresničevanja pobude; 

 predvidevamo, kdo vse bi lahko prišel k nam in z nami sodeloval ter ali bomo mi šli k 

njemu; 

 predvidevamo zaporedje različnih dejavnosti, kaj bomo naredili najprej, kaj lahko skupine 

otrok naredijo sočasno ipd.  
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3.1.2 Načrtovanja oz. iskanje rešitev, zamisli in idej  

Naloga vzgojitelja pri tem je, da sporoči otrokom, da bodo problem reševali sami. Privabimo 

jih s tem, ko jih prosimo, naj nam pomagajo s svojimi predlogi. Pomembno je, da se 

domislimo načina in metode, ki jih bo spodbudila k izražanju idej ter predlogov oz. k 

načrtovanju (Turnšek et al., 2009).  

Otroci odločajo, kdo bo kje sodeloval, vsak pove, kaj bi rad delal, med seboj se dogovarjajo, 

ugotovijo, kje in zakaj potrebujejo pomoč odraslih, kateri drugi ljudje bodo pri tem še 

sodelovali, kje vse bodo projekt izvajali, ali bo to v vrtcu ali pa tudi zunaj vrtca ter podobno. 

Pomembno je, da načrtovanje poteka skupaj z otroki, kakor tudi vizualno spremljanje projekta 

z različnimi plakati ali risbami (Zmaga Glogovec et al., 1993).  

S tehnikami, kot so risbe s komentarjem, plakati, video- ali avdio-posnetki, dokumentiramo 

zamisli otrok, kar je vsaj tako pomembno kot njihovo ustvarjanje. Te omogočajo natančen in 

podroben zapis idej (Turnšek et al., 2009).  

3.1.3 Izvajanje ali preizkušanje predlogov 

Aktivnost se pri izvajanju prenese tudi na zunanjo raven delovanja in traja najdlje. Vsi otroci 

so samoaktivni, v ospredje postavijo svoja močna področja in jih spoznavajo pri drugih 

otrocih, kar pripomore k pozitivni samopodobi in pozitivnemu odnosu do drugih otrok. 

Različni problemi zahtevajo različne načine reševanja problemov, in sicer nekatere se reši z 

igro, nekatere s praktično aktivnostjo, s socialnimi interakcijami, z raziskovalno dejavnostjo, z 

odkrivanjem ipd. Tako omogočimo in podpremo razvoj vseh otrok, tistih z bolj in tistih s 

slabše razvitimi sposobnostmi (Zmaga Glogovec et al., 1993).  

Včasih pa so nekatere ideje otrok neuresničljive, ker so predrage ali pa nevarne. V tem 

primeru se z otroki o ideji pogovorimo in poiščemo ustrezno nadomestilo. Kljub temu je 

pomembno, da odrasli ohranijo odprtost za nenavadne ideje, domišljijo in smisel za 

sanjarjenje, s čimer otrokom sporočajo, da je vsaka ideja dobra, čeprav je neuresničljiva. 

Vedno preizkusimo tudi tiste ideje, za katere vnaprej vemo, da niso najboljše. Na takšen način 

otroci sami pridejo do izkušenj (Turnšek et al., 2009).  



Ledinski, K. (2016). »Moj dan v vrtcu« – participacija otrok skozi reševanje problemov odprtega tipa. 

Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta  

 33 

3.1.4 Ocena dela oz. sklepni del 

Izvajanje projektov reševanja problemov poteka navadno več mesecev, zato je pomembno, da 

ob koncu ovrednotimo celoten potek. Vprašamo se, katere ideje so bile boljše, katere slabše in 

zakaj.  

Frey pravi, da je sklepni del projekta lahko: zavesten konec projekta z nekim končnim 

dosežkom, povratek k pobudi oz. primerjava dosežka v zadnji etapi z začetno iniciativo ali 

svobodni iztek projekta, ko se aktivnost nadaljuje v drugih aktivnostih (Novak, 1990).  

Povratek k pobudi je na nek način kot refleksija in vrednotenje procesa, s čimer pridejo otroci 

lažje do vrednotenja vsega, kar so v projektu naredili.  

3.2 Pomembnost projektnega pristopa 

Ključni cilj projektnega dela je optimalen, celostni razvoj otroka ter strokovni in osebnostni 

razvoj vzgojitelja, ki ga dosegata v medsebojni interakciji. Osnovni pogoj za uspešen proces 

in doseganje skupnih ciljev je spoštovanje osebnosti udeležencev pri projektnem delu. Ta 

temelji na trikotniku odnosov med otroki, vzgojitelji in drugimi pedagoškimi sodelavci, med 

družinami otrok ter zunanjimi sodelavci in vrtcem. Projektno delo med drugim zagotavlja, da 

je ta proces ciljno usmerjen, načrten in vsestransko odprt, teme pa so življenjske in konkretne. 

V projektnem delu se otrok celostno razvija, hkrati pa krepi svojo kooperativnost oz. 

sodelovanje. Za doseganje skupnih ciljev delo temelji na sodelovanju, skupnem, vzajemnem 

delu in medsebojni pomoči vseh udeležencev. Kooperativnost vpliva na spoznavne procese in 

se ob različnih projektih razširi na sodelovanje z otroki iz drugih oddelkov, drugih enot, 

sodelovanje med obema vzgojiteljema v oddelku in drugimi vzgojitelji v vrtcu, hkrati pa se 

vzgojitelji povezujejo z notranjimi in zunanjimi strokovnimi sodelavci, s čimer se povečuje 

učinkovitost projektnega dela. Projektni pristop postavi otroka v aktiven odnos do problema, 

ga pozitivno motivira, pritegne, zainteresira in navduši. Vse to so pogoji za otrokov aktivni 

odnos do vzgojnega dela v vrtcu in do življenja v celoti (Zmaga Glogovec et al., 1993).  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev problema 

Participacija oz. soudeležba otrok pri odločanju je na področju vzgoje predšolskih otrok v 

zadnjem času ena bolj priljubljenih tem (Moss, Clarkin in Kjørholt, 2005; povzeto po: Batistič 

Zorec, 2010). Kljub temu pa se še vedno v mnogih vrtcih participacija otrok ne udejanja, ker 

vzgojitelji/ce menijo, da je vsakdanje življenje v vrtcu lažje izpeljati, če o vsem odločajo 

same, zato v vrtcih prevladuje tradicionalna paradigma vzgoje, v kateri je otrok bolj ali manj 

objekt socializacije. Če se upošteva participacija otrok, se uveljavlja najpogosteje le pri 

nekaterih igrah, ne pa pri vseh vodenih dejavnostih in vsakodnevnih rutinah. Prav zato je bilo 

tako pri nas kot tudi v tujini narejenih veliko raziskav o participaciji otrok v vrtcih, in nekatere 

izmed njih kažejo, da je odločanje otrok v vrtcih omejeno na igro in skrb zase ter da imajo 

majhen vpliv na organizacijo življenja nasploh v vrtcu (Turnšek, 2011; povzeto po: Sheridan, 

& Pramling Samuelsen, 2001). Za dejavno demokratično državljanstvo pa je vzgojo smiselno 

zasnovati primarno kot vzgojo za sedanjost oz. vzgojo za otroštvo in v otroštvu, ter ne kot 

pripravo na odraslost (Turnšek, 2009).  

Tako kot pravi Batistič Zorčeva (2010): »V sodobnih pedagoških konceptih vrtcev nedvomno 

prevladuje mnenje, da se otrok najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v procesu učenja. 

Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, da otrok sam gradi 

svoje razumevanje in znanje.« 

»Najbolj razširjen je dvom, ali so otroci sposobni in imajo dovolj izkušenj za participacijo – 

zlasti za sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti. S tem je povezana tudi dilema, o 

čem lahko otroci odločajo, katere odgovornosti lahko prevzemajo oz. načelno vprašanje, kje 

so »meje« participacije. Pogosto je izpostavljena tudi zahteva, da se morajo otroci, preden so 

jim podeljene pravice (do soodločanja), naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja« 

(Rožič, & Turnšek, 2010, str. 341).  

Menimo, da ravno s spodbujanjem participacije otrok v vrtcu dosegamo njihovo odgovornost, 

izbiro, odločanje in jih na takšen način vzgajamo ter pripravljamo za življenje v svetu 

odraslih. Otrok mora biti seznanjen s tem, da ima pravico soodločati o življenju v vrtcu. 

Slednje pa se ne nanaša zgolj na vodene dejavnosti iz kurikuma, pač pa tudi na načrtovanje 



Ledinski, K. (2016). »Moj dan v vrtcu« – participacija otrok skozi reševanje problemov odprtega tipa. 

Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta  

 35 

poteka dneva v vrtcu, kot so npr., katere dejavnosti bomo izvajali, kako bomo prišli do 

želenega cilja, kako bomo dan v vrtcu začeli, kako končali itn. Vzgojitelj/ica pa z načinom 

komunikacije, z upoštevanjem pedagogike poslušanja, načinom vodenja otroka med 

dejavnostjo in sprehodi, dajanja navodil, z odprtim tipom pristopa itn. spodbuja otroke k 

temu.  

4.2 Cilji  

Cilji diplomskega dela so z udejanjanjem participacije skozi reševanje problemov odprtega 

tipa ugotoviti, ali vpliva na otroke pri njihovem sodelovanju in motivaciji za aktivno učenje 

ter vsakdanje življenje v vrtcu in spoznati želje otrok o tem, kaj želijo početi na svoj dan v 

vrtcu. Cilj je ideje tudi uresničiti, jih izvesti in evalvirati. Hkrati se želim seznaniti z 

mišljenjem oz. s povratno informacijo tako otrok kot tudi vzgojiteljice glede participacije 

otrok in projekta, ki so ga spremljali ter pri njem sodelovali.  

4.3 Raziskovalna vprašanja 

Skozi evalvacijo projekta bom iskala odgovore na naslednja vprašanja:  

 Koliko so otroci inovativni pri reševanju problemov? 

 Ali je projekt spodbujal inovativnost otrok pri reševanju problemov odprtega tipa? 

 Katere so prednosti in pomanjkljivosti pristopa oz. omogočanja participacije ter reševanja 

problemov odprtega tipa? 

4.4 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu bom izvedla projekt z naslovom »Moj dan v vrtcu« in uporabila odprti tip 

reševanja problemov. Pri tem bom otroke spodbujala k iskanju in preizkušanju različnih 

rešitev problema. Otroci bodo izbrali svoj dan v vrtcu, skozi risbe izrazili želje, kaj želijo 

početi na ta dan, sami iskali izvirne rešitve, kako bi narisane želje lahko uresničili in nato jih 

bomo skupaj z vzgojiteljico na izbrani dan izvajali ter analizirali. Projekt bom opravila v enoti 

vrtca Sonček Semič, in sicer v oddelku, kjer je 24 otrok, starih od 4 do 5 let. Projekt bo trajal 

približno dva meseca, odvisno od števila želja otrok in možnosti, da jih izvedemo. Otroke 

bom načrtno opazovala pri izvajanju njihovega dne v vrtcu in pri izvedbi njihovih želja. 

Podatke bom tako zbirala s pomočjo fotografij, evalvacijskih metod, kot na primer delanje 
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zapiskov ob pogovoru z otroki in z vzgojiteljico. Ob vsakodnevnem pogovoru z otroki in 

vzgojiteljico o tem, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, kakšni so bili njihovi občutki tega dne, si 

bom zapisovala dnevnik, kamor bom vključila še lastno refleksijo. 

Na koncu bom evalvirala še celoten projekt. Z otroki si bomo ogledali fotografije, ki so 

nastale skozi projekt v vrtcu, na kar bom opisala svoje občutke ter zapisala odgovore otrok, 

kaj jim je bilo najbolj všeč in kaj sploh ne ter kaj bi lahko spremenili itn.  
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5 PREDSTAVITEV PROJEKTA »MOJ DAN V VRTCU« 

V začetku empiričnega dela bom opisno predstavila projekt, njegov namen in cilje. Sledil bo 

prikaz dejavnosti projekta po dnevih, v katerih so bile dejavnosti izvajane. Vsaka dejavnost bo 

vsebovala najprej pripravo, potem bo pojasnjena izvedba oz. potek, sledila pa bo osebna 

evalvacija, v kateri bom opisala, kako je dejavnost dejansko potekala, evalvacija vzgojiteljice 

in evalvacija z otroki, kjer bom dobesedno zapisala povedane stavke otrok. Otroci bodo 

povedali, kaj jim je bilo všeč in kaj bi spremenili ter kaj bi lahko še naredili. V zaključku 

empiričnega dela bodo zapisani odgovori otrok, kaj jim je bilo v izvedenem projektu oz. pri 

dejavnostih najbolj všeč in kaj najmanj ter moja sklepna misel.  

Projekt je bil izveden v enoti vrtca Osnovne šole (OŠ) Belokranjskega odreda Semič, v 

skupini Krtki, kjer je 24 otrok, starih od 4 do 5 let. Projekt je trajal približno dva meseca - 

vsak petek. Najpogostejši kraji dogajanja pa so bili igralnica, naselje, mesto in igrišče. 

5.1 Prva dejavnost: Izberem svoj dan v vrtcu 

Cilji:  

 Otrok sodeluje v pogovoru in odgovarja na vprašanja;  

 našteva dneve v tednu; 

 samostojno pripoveduje o svojem dnevu v vrtcu; 

 seznani se z novo pesmijo »Obisk« in dneve povezuje z ilustracijami; 

 samostojno se odloča pri izbiri svojega dne v vrtcu;  

 s preštevanjem ugotavlja, kje je več in kje je manj. 

Potek dejavnosti Izberem svoj dan v vrtcu: Otroke povabim na blazino, kjer ponovimo 

dneve v tednu. Odgovarjajo na vprašanja, kot so: katere dni smo v vrtcu in katere doma, kateri 

je zadnji dan v vrtcu, kateri je prvi, kaj počnejo v vrtcu, kako poteka dan v vrtcu, kaj počnejo, 

ko pridejo v vrtec, kaj sledi po kosilu itn. Naučimo se novo pesem o dnevih v tednu. Ob 

pesmi pokažem ilustracije za vsak dan posebej. Otrokom povem, da si bodo sami izbrali svoj 

najljubši dan v vrtcu, in sicer tako, da bodo na ilustracijo tistega dne, ko jim je v vrtcu 

najlepše, položili »srček«. Vsakega otroka posebej pokličem k sebi, mu dam srček in ta izbere 

svoj najljubši dan v vrtcu. Pri tem tudi povedo, zakaj jim je ta dan v vrtcu najljubši. Ko 
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pridejo vsi otroci na vrsto, preštejemo, koliko srčkov je pri posameznem dnevu. Tako 

ugotovimo, kje je največ srčkov in tisti dan, ki jih ima največ, je izbran za njihov dan v vrtcu.  

Besedilo pesmi »Obisk«: 

DOBRO JUTRO STRIC PONEDELJEK, 

BOTER TOREK JE ŽE VSTAL. 

PRAV ZARES SOSEDA SREDA, 

DOBRO SE JE NASMRČAL. 

PA JE PRIŠEL PONJ ČETRTEK, 

K BOTRU PETKU STA ODŠLA. 

NA KRIŽIŠČU SREDI POTA, 

SE PRIDRUŽI ŠE SOBOTA.  

TA PRIPELJE ŠE MESARJA IN ZAKOLJEJO KOMARJA,  

NAREDIJO KRVAVICE, PEČENICE, KLOBASICE. 

SAJ BO JUTRI DAN VESELJA, 

V VAS PRISPE GOSPA NEDELJA.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Izberem svoj dan v vrtcu: Že na začetku dejavnosti sem 

opazila, da so otroci nekoliko vznemirjeni. Tiho so sedeli na preprogi in opazovali tako mene 

kot moje pripravljeno gradivo. Običajno se njihovo vsako jutro na preprogi začne s 

pozdravom, s preštevanjem otrok, ugotavljanjem, koga ni v vrtcu, kateri dan in kateri mesec 

je. Torej se njihov jutranji »ritual« lahko šteje pod vsakodnevno jutranjo rutino v vrtcu, za 

katero že vedo, kako poteka. Otroci niso takoj dojeli oz. razumeli, kaj pomeni izbrati in imeti 

svoj dan v vrtcu. Ko sem jih vprašala, kaj se bo tisti dan dogajalo, so nekateri odgovorili, da 

bodo ostali doma in se igrali, drugi pa se bodo prišli igrati v vrtec. Že iz podanih odgovorov 

sem lahko sklepala, da imajo otroci najrajši prosto igro, katere ni veliko. Nekaj jih je 

povedalo, kako poteka njihova vsakodnevna rutina v vrtcu. Dejali so približno tako: Pridem v 

vrtec, imam zajtrk, nekaj počnemo z vzgojiteljico, gremo ven na igrala, imamo kosilo, gremo 

počivati in potem nas pridejo iskati starši. Med izbiranjem dneva je vsak izmed njih povedal, 

zakaj si je izbral tisti dan. Sedem otrok se je odločilo za ponedeljek, ker takrat pridejo po 

dolgem času nazaj v vrtec, štirje otroci so se odločili za sredo, ker jim je všeč ilustracija iz 

pesmi za ta dan. Iz tega lahko sklepam, da teh pet otrok ni razumelo bistva izbiranja svojega 

dneva v vrtcu, ker so imeli v mislih le pesem in ilustracije. Vsi ostali so izbrali petek, ker 

temu sledi prosti konec tedna. Opazila sem, da pri izbiranju otroci niso bili toliko samostojni 
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in inovativni, temveč so ponavljali drug za drugim, saj so vsi povedali iste razloge, zakaj so 

izbrali določen dan. Tako vzgojiteljici, kot tudi meni, se je zdelo pomembno, da otroci 

razumejo, da vseh dni ne moremo izbrati in da bo najbolj pravično, da izberemo tisti dan, pri 

katerem je največ srčkov, zato smo skupaj prešteli, koliko srčkov je pri katerem dnevu in 

otroci so ugotovili, da jih je največ pri petku. Opazila sem, da so bili zelo ponosni na to, kako 

dobro znajo šteti in ugotavljati, kje je več in kje manj, da določenim otrokom ni bilo 

pomembno oz. niso bili razočarani, ker ni bil izbran tisti dan, ki so si ga sami želeli.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Izberem svoj dan v vrtcu: Po izvedenem uvodnem delu 

je vzgojiteljica ugotovila, da so otroci preveč vezani na vsakodnevno jutranjo rutino, na 

preprogo. Naveličani so tega, zbranost se jim hitro zniža, niso toliko samostojni in iznajdljivi, 

ker čutijo, da nimajo potrebe po tem. Že ko pridejo zjutraj v vrtec, točno vedo, kdaj kaj sledi 

oz. kaj bodo počeli. Projekt jim bo pomagal pri uvajanju novosti v skupino, otroci bodo dalj 

časa ostali skoncentrirani za neko dejavnost, kar se je tudi pokazalo pri izbiranju njihovega 

dneva v vrtcu. Vzgojiteljici je bil všeč interes celotne skupine, medtem ko so se posamezni 

otroci odločali, kam bodo položili svoje srčke. Vsi so pozorno gledali in čakali. Čeprav se je 

večina odločila za ponedeljek in petek, se je med njimi našlo tudi nekaj otrok, ki niso hoteli 

ponavljati za ostalimi in so se odločili npr. za sredo ali četrtek. Videli smo, da je odgovor 

prvega otroka, ko je povedal, zakaj si je izbral določen dan, nato vplival na vse ostale, ki so 

dajali iste odgovore.  

5.2 Druga dejavnost: Rišem svoj dan v vrtcu 

Cilji:   

 Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in možnosti 

izražanja svojih želja; 

 spodbujanje otrokove ustvarjalnosti in radovednosti; 

 krepitev otrokove samozavesti, samostojnosti in občutka uspešnosti; 

 obnavljanje in recitiranje pesmi o dnevih;  

 skozi risbo izraziti svoje želje.  

Potek dejavnosti Rišem svoj dan v vrtcu: Z otroki se zberemo na preprogi, kjer najprej 

obnovimo oz. si v spomin prikličemo dejavnost prejšnjega dne. Vprašam jih, kaj smo počeli, 

o čem smo se pogovarjali, kaj sem prinesla v vrtec, kaj smo določali, kaj so se naučili itn. 
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Recitiram pesem o dnevih v tednu, na kar se mi pridružijo tudi oni. Ko pesem recitirajo, 

poskušajo po pravilnem vrstnem redu razporediti ilustracije pesmi. Sledi pogovor, in sicer 

otroke vprašam, kateri dan so si izbrali za svoj dan v vrtcu, kako smo prišli do tega, da smo 

vedeli, da je petek ta dan, kaj pomeni to, da imajo zdaj svoj dan v vrtcu, kaj bi lahko počeli na 

ta dan itn. Ko se otroci sprostijo in so dovolj motivirani za nadaljnje dejavnosti, povabim k 

mizi nekaj otrok, ki narišejo tisto, kar bi radi počeli ob petkih v vrtcu, ostali pa se prosto 

igrajo. Rišejo na belem listu formata A 4, z barvicami ali voščenkami. Tako se menjavajo, 

dokler ne pridejo vsi na vrsto. Po končanem risanju se zberemo na preprogi in skupaj 

pogledamo ter pokomentiramo vsako risbo oz. narisano željo. 

Evalvacija izvajalke dejavnosti Rišem svoj dan v vrtcu: Med izvajanjem pogovora sem 

opazila, da so otroci natančno vedeli, kaj smo počeli prejšnji dan in zakaj, vendar kljub temu 

niso še doumeli, da bo petek resnično njihov dan v vrtcu. Kar nekaj otrok je ves čas veselo 

ponavljalo, da je petek dan za njihove želje, ko pa sem želela, da narišejo, kakšne so njihove 

želje, tega niso vedeli. Le ena izmed deklic je vedela, zakaj smo si izbrali svoj dan v vrtcu, vsi 

ostali so govorili, da je petek zadnji dan v vrtcu in smo ga zato izbrali. Najprej sem mislila, da 

ne vedo narisati tistega, kar bi želeli početi, zato sem se usedla poleg vsakega otroka in se z 

njim pogovorila. Povedala sem, da bomo vsak petek počeli tisto, kar si bodo sami izbrali, 

skozi risbo pa mi bodo zaupali, kako bo njihov dan v vrtcu potekal. Njihove želje so bile 

precej skromne in so se večinoma navezovale na prosto igro. Tudi ponavljati drug od drugega 

niso mogli, ker sem se z vsakim otrokom posebej pogovorila. Dobila sem občutek, da se 

otroci v tej skupini zelo malo prosto igrajo. Ker je otrok v skupini veliko in je bilo zato tudi 

želja veliko, čeprav so se nekatere ponavljale, sem se odločila, da bomo vsak petek izpolnili 

več želja, in sicer dve ali tri. Žrebanje se mi je zdelo najbolj pravičen način izbiranja želja, ki 

jih bomo izvajali naslednji petek. V »čarobni« košarici sem imela zapisane želje vseh otrok. Z 

izštevanko sem izbrala dva otroka, ki sta izžrebala dve želji. Na listkih je pisalo, da bomo 

naslednji petek izdelovali snežake in sončke. Šele takrat so otroci dojeli, da bo petek res 

njihov dan in da bomo počeli tisto, kar so si želeli ter narisali. Pomembno je omeniti še to, da 

sem načrtovala, kako bodo otroci določili oz. sestavili urnik za celoten petek, npr. kakšen 

zajtrk bodo imeli, kaj bodo potem počeli, ali bodo šli ven pred kosilom, kako bo potekalo 

kosilo itn., vendar zaradi organizacije vrtca, njihove prehrane, ki šteje tudi otroke z dietno in 

drugo posebno prehrano, pravil, ki jih upoštevajo glede časa, kdaj točno je zajtrk, kdaj kosilo 

in zaradi obveznega počitka, tega nisem mogla izvesti. Vzgojiteljica je predlagala, naj bo 
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petek njihov dan v smislu uresničevanja njihovih želja, ki jih bodo sami načrtovali, predlagali, 

kako bi kaj izvedli, razen zajtrka, kosila in počitka, kar bo ostalo nespremenjeno.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Rišem svoj dan v vrtcu: Vzgojiteljica je povedala, da je 

namenoma želela, da se uvodna ura izvede en dan in risanje želja drugi dan, ker se ji zdi 

pomembno, da otroci še naslednji dan, preden začnejo z risanjem in nato z izvajanjem petkov 

v vrtcu, pesem obnovijo, povedo, kaj smo včeraj počeli, kaj ter zakaj smo določili in podobno. 

Gre se za njihovo utrjevanje tistega, kar so že počeli in kar bodo nadaljevali. Skupina je 

specifična prav po tem, da ji je treba določene stvari večkrat ponoviti in jih večkrat isto 

vprašati, in sicer vsakega izmed njih, ker jih je veliko. Zaradi posameznikov, ki so vedno radi 

v središču pozornosti, drugi ne morejo priti v ospredje in se včasih zgodi, da jih pozabimo ter 

jih imamo »nekje ob strani«, kar pa ni prav. Tudi vzgojiteljica je opazila, da so bile želje otrok 

vezane le na igro in igralnico oz. na tisto, kar bi lahko vsak dan počeli v vrtcu, vendar ne 

počnejo, ker jim pripravi veliko vodenih dejavnosti, ki jih ima v načrtu že v začetku šolskega 

leta. Otrok je v skupini veliko, zato se določene dejavnosti izvajajo tudi po več dni in ni toliko 

»časa« za prosto igro. Med drugim otroci ne dojemajo oz. se ne zavedajo, da je petek res 

njihov dan, da lahko prosto izbirajo in izražajo svoje želje, zato tudi niso bili toliko inovativni, 

kakor znajo biti.  

Želje otrok:  

Otrok 1: »Da nas obišče babica, moja babica.« 

Otrok 2: »Bil na sončku, risal bi. Igral bi se.« 

Otrok 3: »Hiške iz papirja bi delala, jedla bi sladkarije, pa zabavo bi imela.« 

Otrok 4: »Žoge bi metal … na igrišču in delal sončke, pa bi igralnico okrasili.« 

Otrok 5: »Plesala bi s prijatelji na plesu in še harmoniko bi držala, bi poskusila igrati.« 

Otrok 6: »Zunaj bi se igrala … in tudi Vinksice bi bile s prijateljicami.« 

Otrok 7: »Šla bi na podstrešje in na igrišče.« 

Otrok 8: »Šel bi na tobogan in bi se spuščal, tam zadaj na igrišču.« 

Otrok 9: »Rad imam snežene može, pa bi jih lahko naredili.« 

Otrok 10: »Jedel bi banane.« 

Otrok 11: »Šla bi na sprehod.« 

Otrok 12: »Šla bi na sprehod nabirati rožice.« 

Otrok 13: »Jaz rad trgam rožice, zato bi jih rad nabral … obiskal bi svojega soseda.« 

Otrok 14: »Rada bi na travniku nabirala rožice, igrala bi se princeske vinksice.« 
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Otrok 15: »Igral bi nogomet v petek in igral bi se z igračami.« 

Otrok 16: »Šel bi na morje in tam bi se igrali.« 

Otrok 17: »Rada bi videla prave zajčke in jim dala korenčka.« 

Otrok 18: »Delal bi sneženega moža … majhnega … ampak ne iz snega, ker ga zdaj ni.« 

Otrok 19: »Rad bi videl ta pravi mlin, ki ima tisto kolo.« 

Otrok 20: »Šla bi na dolg sprehod in gledala Strahca Mihca.« 

Otrok 21: »Igral bi se, da vozim traktor …. Pravi, veliki.«  

Slika 1: Izbira dneva 

 

Slika 2: Ugotavljanje, kje je največ srčkov 

 

Slika 3: Risanje, kaj bi na izbrani dan počeli v vrtcu 
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5.3 Tretja dejavnost: Načrtujemo in izdelujemo sončke ter snežake 

Cilji:  

 Otrok spozna, da moramo med seboj sodelovati in si pomagati, da lahko pridemo do 

skupnega cilja; 

 nudenje priložnosti, da otroci sami rešijo lastne probleme; 

 sodelovanje pri načrtovanju dejavnosti; 

 samostojno izražanje svojih idej; 

 opazuje odraslega in sam izdela sončka ali snežaka. 

Potek dejavnosti Načrtujemo in izdelujemo sončke ter snežake: Zberemo se na preprogi in 

se pogovorimo. Vprašam jih, kateri dan je danes, zakaj je petek za nas poseben dan, kaj bomo 

danes počeli itn. Preverim, ali so si zapomnili, od katerih otrok so bile izžrebane želje. Ko 

otroci odgovorijo na moja vprašanja oz. povedo, da bomo delali sončke in snežake, jih 

vprašam, kakšni bodo snežaki in sončki oz. ali vemo, kako jih bomo izdelali. Skozi pogovor 

poskušamo priti do zaključka, da lahko na spletu in v različnih revijah poiščemo ideje za 

izdelavo, prinesem jim nekaj revij, v katerih otroci sami pregledajo, če je v njih kakšen snežak 

ali sonček. Pogledamo lahko tudi na splet. Preverimo, ali imamo v igralnici oz. v vrtcu vse, 

kar potrebujemo za izdelavo. Po končanem iskanju in dogovoru, kako bomo izdelali naše 

sončke in snežake, otroci pomagajo pri pripravi potrebnega materiala. Za mizami poteka 

izdelava. Otroci se sami odločijo, katerega izmed njih bodo izdelali in kaj bodo s svojimi 

izdelki nato naredili oz. za kaj jih bodo uporabili. Ko končajo, skupaj pospravimo in si 

ogledamo fotografije današnjega dne, pogovorimo se o tem, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, ali 

so uživali pri ustvarjanju ter izžrebamo dve novi želji za naslednji petek. 

Evalvacija izvajalke dejavnosti Načrtujemo in izdelujemo sončke ter snežake: Pri 

izvajanju celotne petkove dejavnosti, ki se je zavlekla vse do kosila, je bilo najbolj zanimivo 

to, da so otroci večinoma sami načrtovali, kako priti do ideje za izdelavo, kako izdelati, kje 

dobiti potreben material itn. Postaviti sem jim morala veliko vprašanj in podvprašanj, da sem 

jih uspela privesti do tega, da so začeli razmišljati in izražati svoje predloge. Všeč mi je bilo, 

da so bile njihove ideje precej realne, kot npr., ko smo se spraševali, kje bi lahko dobili ideje 

za izdelavo sončkov in snežakov, je več otrok takoj odgovorilo, da lahko pogledamo na 

računalnik ali pa v revije. Eden izmed otrok je odgovoril, naj pogledamo v časopis, kar smo 

tudi naredili, vendar nismo ničesar našli. Njihove ugotovitve so bile, da v časopisih piše, kaj 
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se po svetu dogaja in tisto, kar ljudje govorijo oz. povedo in nato vse to zapišejo na list. To je 

bil izrecno njihov opis časopisa. Menim, da je prav, da se otrokom prepusti odločanje o tem, 

kaj bodo s svojimi izdelki storili, zato smo njihove želje tudi upoštevali. Nekateri so s sončki 

in snežaki okrasili igralnico ter garderobo, drugi so si jih odnesli domov. Preden smo začeli z 

načrtovanjem našega dne, sem bila nekoliko v dvomih glede izdelave sončkov in snežakov, 

saj potrebnega materiala za to nismo že v naprej pripravili. Z otroki smo se dogovorili, da 

bomo uporabili tisto, kar imamo v svoji igralnici. Eden izmed dečkov je povedal, da si gremo 

lahko tudi kaj sposoditi k drugim otrokom in h kuharicam, nato smo njegov predlog tudi 

upoštevali. Bil je zelo ponosen in srečen, ko sta šla s prijateljem k sosednji skupini iskati 

papirnate krožnike. Nekateri so si vzeli list papirja in svinčnik ter risali oz. načrtovali, kako bi 

snežaki in sončki izgledali. Sončke smo izdelali iz papirnatih krožnikov, ki smo jih z 

gobicami pobarvali z rumeno in oranžno barvo (po volji otrok), žarke smo naredili tako, da 

smo na list papirja pritisnili prste na roki, nato smo obrise izrezali in zalepili okrog krožnika. 

Dodali smo mu oči in narisali usta. Za snežakov trup smo s pomočjo šablon iz papirja izrezali 

tri različno velike kroge, jih okrasili z vato in zalepili. Dodali smo še gumbe, poper za oči, 

majhne stožce iz papirja za nos, vejice za roke in klobuke iz papirja, ki so jih otroci sami 

naredili. Z možnostjo odločanja, izbiranja in načrtovanja so dobili toliko samozavesti, da so 

nekateri sončke ter snežake oblikovali kar po svoje, čeprav so vedeli, kakšni naj bi bili. Všeč 

mi je bilo, da so pri odločanju sodelovali tudi otroci, ki so običajno tiho, ki ne sodelujejo 

veliko, pa čeprav so bile njihove ideje enake kot ideje drugih otrok. Niso bili toliko izvirni in 

inovativni, vendar so sodelovali. Novi izžrebani želji za prihodnji petek pa sta bili sprehod in 

nabiranje cvetlic.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Načrtujemo in izdelujemo sončke ter snežake: 

Vzgojiteljica je opazila, da so otroci zelo uživali. Dalj časa ostanejo zbrani, ko imajo glavno 

vlogo pri odločanju, kako bo kaj potekalo. Na začetku potrebujejo veliko spodbud z vprašanji, 

ampak ko se sprostijo in ugotovijo, da njihova beseda nekaj velja, začnejo bolj razmišljati in 

predlagati, kako bi nekaj naredili. Pričakovala sem, da bodo otroci najprej predlagali 

računalnik, ker tudi sami velikokrat uporabijo splet za iskanje pesmi, gledanje fotografij itn. 

Tudi iz njihovih odgovorov, kaj jim je bilo všeč in kaj ne opazimo, da pozornosti niso 

usmerjali le v izdelavo sončkov in snežakov, ampak na celotno dogajanje tega dne, npr. všeč 

jim je bilo, da so si na koncu pogledali fotografije o tem, kaj so počeli, da so po vrtcu iskali, 

kje bi si lahko sposodili gumbe, kje krožnike itn. Pomembno je, da otroci začutijo, da je 

vzgojiteljica v isti situaciji kot oni, kot je bilo npr. pri iskanju idej o tem, kako bomo izdelali 
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sončke in snežake. Otroci so videli, da tudi vzgojiteljica še ne ve, kako bi jih izdelali in da 

moramo vsi skupaj dobro premisliti, kako bomo prišli do skupnega cilja, kateri material lahko 

uporabimo in katerega ne. Zanimivo je, da otroci trgovine sploh niso omenili in to zato, ker 

vedo, da izdelke, ki jih naredijo v vrtcu, naredijo iz odpadnega materiala in materiala, ki je v 

vrtcu vedno na voljo.  

Ker me je zanimalo, kako so se otroci imeli, ali so uživali, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, sem z 

njimi izvedla tudi evalvacijo ob gledanju fotografij in vsakemu posebej prisluhnila. 

Kako so opisali dejavnost otroci: 

Otrok 1: »Danes mi je bilo lepo … najlepše mi je bilo delati sončka, ki ga bom lahko mamici 

dal.« 

Otrok 2: »Všeč mi je, da se lahko gledamo na slikah …. Kako smo vse sami delali, pa bili 

pridni.« 

Otrok 3: »Vse mi je bilo všeč … ni mi bilo všeč, da smo snežake obesili, snega pa ni.« 

Otrok 4: »Lepo je bilo, da si vse nas vprašala, pa da so nam Pikapoke sposodile krožnike.« 

Otrok 5: »Jaz sem komaj čakal, da pride petek, pa da bomo delali kar bomo želeli … pa da bi 

še več sončkov delali.« 

Otrok 6: »Všeč mi je bilo, da si nas slikala.« 

Otrok 7: »Všeč mi je, ker smo si sami izbrali, pa iskali, kakšni bodo naši sončki.« 

Otrok 8: »Všeč mi je, da smo šli takoj po zajtrku to delat … ni mi bilo všeč, ker je bil samo en 

računalnik in so se vsi prerivali.« 

Otrok 9: »Meni je bilo lepo, ko smo gledali revije, pa lepe slikice in iskali snežake, pa sončke 

tudi.« 

Otrok 10: »Sončki so mi všeč … smo imeli gobice, pa smo lahko packali z barvami … ni mi 

všeč, ker smo hitro končali in nisem mogla še snežaka narediti.« 

Otrok 11: »Všeč mi je, da smo na računalniku iskali sončke, pa snežake … pa smo jih veliko 

videli.« 

Otrok 12: »Jaz sem pa bil vesel, ker smo delali tisto, kar sem narisal.« 

Otrok 13: »Všeč mi je, da smo si sami izbrali, kaj bomo delali s sončki.« 

Otrok 14: »Všeč mi je bilo, ko smo po vrtcu iskali, kdo nam bo dal gumbe za snežaka (smeh) 

… Sončki mi niso bili všeč … so me roke bolele od rezanja.« 

Otrok 15: »Snežaki so mi bili smešni … pa všeč tudi.« 

Otrok 16: »Ko smo se gledali na slikah, na računalniku … to mi je bilo všeč.« 
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Otrok 17: »Meni ni bilo všeč, ker nismo šli ven.« 

Otrok 18: »Lepo mi je bilo, ko smo se pogovarjali na preprogi, kako bomo naredili snežake.« 

Otrok 19: »Vse mi je bilo všeč.« 

Otrok 20: »Meni tudi vse … pa še bi jih lahko naredili.«  

Slika 4: Načrtovanje izdelave 

 

Slika 5: Izdelava sončkov in snežakov 

 

5.4 Četrta dejavnost: Gremo na sprehod in nabirati cvetlice 

Cilji:  

 Razvijanje miselnih strategij ob reševanju konkretnih problemov; 

 spoznati, kako pomembno je sodelovanje, dogovarjanje in sporazumevanje pri 

načrtovanju; 

 otrok predstavo okolja in prostora, v katerem se giblje, prenese na papir; 

 razvija svojo orientacijo v domačem okolju; 

 doživlja ugodje in se zabava v naravi. 

Potek dejavnosti Gremo na sprehod in nabirati cvetlice: Otroci se usedejo za mizo. 

Oblikujemo dve skupini. Ena skupina je z mano, druga z vzgojiteljico. Na velik list papirja 
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vsaka skupina posebej z barvicami nariše svoj zemljevid oz. pot, po kateri bi želeli iti na 

sprehod. Dogovarjamo se, kako bi potekal naš sprehod in ideje prenesemo na list papirja. 

Skupini druga drugi predstavita pot sprehoda, njihova maskota Krtek pa z izštevanko izbere, 

po kateri poti bomo šli. Ko se z otroki pogovorimo in dogovorimo, kakšna bo naša pot, kaj 

bomo lahko videli, kje se bomo lahko ustavili, jim povem (če že sami tega ne povedo), da 

bomo prišli tudi do velikega travnika. Vprašam jih, kaj bi lahko na travniku počeli, kaj na 

travniku najdemo itn. Ker bomo nabirali različne cvetlice in trave, se dogovorimo, kaj bomo z 

njimi naredili oz. za kaj jih bomo uporabili. Potem, ko naredimo celoten načrt našega dneva, 

se v garderobi obujemo in oblečemo ter odpravimo. Pozorni smo na stavbe, cesto, travnike 

itn. Ko naredimo vse, kar smo imeli v načrtu, se odpravimo nazaj v vrtec, kjer pokomentiramo 

današnji dan. Otroci povedo, kako jim je bilo danes, kaj so novega spoznali, kaj jim je bilo 

všeč in kaj ne itn.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Gremo na sprehod in nabirati cvetlice: Že med zajtrkom 

so se pogovarjali, kako bomo šli danes ven in bomo nabirali cvetlice. Spraševali so me, kam 

bomo šli, kje bomo nabirali cvetlice, ali bomo tudi vzgojiteljico vzeli s seboj, kdaj bomo 

žrebali naslednjo željo itn. Bili so zelo neučakani in se veselili tega dne v vrtcu. Spraševali so 

nas, kam bomo šli, s čimer se je videlo, da so vezani le na tisto, kar pove vzgojiteljica. Ona je 

tista, ki določa, kaj bodo delali, kam bodo šli in podobno. Še vedno se ne zavedajo, da so sami 

ustvarjalci svojega dne in načrtovanja, kako bomo njihove želje uresničili. Ko smo se z 

izštevanko razdelili v dve skupini, je eden izmed otrok takoj vprašal, kako se bo naša skupina 

imenovala, zato so se odločili, da bodo ena Sončki, druga pa Metulji. Pri dogovarjanju, kako 

bo naša pot potekala, sem jih morala veliko spraševati in jim pomagati. Eden izmed dečkov je 

potegnil ravno črto in povedal, da je to naša pot. Upoštevala sem njegovo željo in predlagala, 

naj vsak izmed njih pove, mimo koga/česa bomo šli, ko se bomo sprehajali. Najprej sem 

povedala, da bomo šli po pločniku mimo vrtca in to tudi narisala na začetku črte, nato je eden 

izmed otrok povedal, da bomo šli mimo pošte in je tudi narisal pošto. Naslednji otrok je 

predlagal, da gremo čez cesto do gasilskega doma ter narisal ob črti gasilski dom. Tako je 

vsak nekaj predlagal in dokončali smo pot sprehoda. Tudi druga skupina je naredila podoben 

načrt poti. Ko smo končali, so otroci takoj pokazali svoj zemljevid ostalim. Razložili so jim, 

kaj vse smo narisali. Z vzgojiteljico sva jim prepustili razlago poti in jim le priskočili na 

pomoč, če so kaj pozabili. Zelo so bili presenečeni, ko se je oglasil njihov Krtek in povedal, 

da bo on izžrebal pot, po kateri se bodo odpravili. Ker nisem želela, da bo skupina, katere pot 

ne bo izbrana, razočarana in žalostna, jim je Krtek povedal, da bodo šli po drugi poti naslednji 
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dan. Najbolj zanimivo je bilo, ko so se otroci skupine, katere pot je bila izbrana, začeli veseliti 

in skakati, eden izmed dečkov druge skupine pa jim je jezno povedal: »Pa kaj, mi bomo šli pa 

jutri po svoji poti in vas ne bomo vzeli s sabo, ha, ha!« Opazila sem, da hitro pozabijo na 

zamere in razočaranja. Hitro so se združili v celoto, kot da so vsi izbrali to pot. Med drugim 

jim je pozornost preusmerilo načrtovanje dogajanja na travniku. Njihove želje so bile različne, 

in sicer igranje, nabiranje cvetlic, delanje šopkov, verižic in zapestnic. Vprašala sem jih, kaj bi 

še lahko naredili z utrganimi cvetlicami in ena izmed deklic je povedala, da bi jih lahko 

posušili. Takoj sem se spomnila na herbarij in jim predlagala, da bi lahko naredil vsak 

svojega. Na spletu smo pogledali, kaj herbarij sploh je in otroci so bili takoj za oz. sem jim 

pustila, naj izbirajo sami, ali želijo na travniku le nabrati cvetlice in jih odnesti v vrtec ali pa 

naredijo herbarij. Ker zelo radi počnejo nekaj novega, kar niso še nikoli videli, so se soglasno 

odločili, da bodo naredili vsak svoj herbarij. S seboj smo vzeli bele liste, lepilni trak, škarje, 

svinčnike in se najprej odpravili na sprehod. Menim, da imajo otroci zelo radi dejavnosti, ki 

se izvajajo zunaj, ker se počutijo bolj svobodne, več stvari lahko opazujejo, vidijo, kaj se 

dogaja okrog njih, opazujejo druge ljudi in, kar je najbolj pomembno, gredo tja, kamor so si 

sami želeli oz. kar so sami načrtovali. Med sprehodom je bilo med njimi veliko 

komuniciranja. Drug drugemu so govorili, kaj vse bomo videli, katero pot bi lahko še izbrali, 

kje še niso bili itn. Na travniku so najprej tekli sem in tja, se lovili, nabirali cvetlice. Na leseni 

klopi in mizi ob travniku so naredili vsak svoj herbarij. Ker jih je zanimalo, kako se katera 

trava/cvetlica imenuje, so predlagali, da pogledamo v knjige, ki jih imamo v vrtcu. Vsak je 

vzel svoj list in odpravili smo se v knjižnico, kjer smo našli knjigo s travniškimi cvetlicami, 

vsako cvetlico/travo smo si dobro ogledali, ugotovili, katere imamo na listih in pod vsako 

travo/cvetlico napisali njeno ime. Otroci so na travniku zelo uživali, saj se nikakor niso želeli 

vrniti v vrtec. Na poti do vrtca sem otroke vprašala, kaj bomo storili z listi, na katere smo 

nalepili utrgane cvetlice in trave. Povedali so, da jih bomo pustili počivati in tako smo tudi 

storili. Dogovorili smo se, da bomo naslednji petek pred zajtrkom preverili, ali so se že 

posušile in izdelali knjigo, ki bo v njihovi igralnici na ogled. Po vrnitvi v vrtec smo se na 

preprogi najprej pogovorili in potem izžrebali novi želji za naslednji petek. Izžrebali smo 

željo ene izmed deklic, in sicer, da nas v vrtcu obišče njena babica ter se odločili, da bo za 

naslednji petek dovolj le ena želja. Z odgovori otrok sem bila zelo zadovoljna, saj sem 

izvedela, da se skozi načrtovanje in izvajanje njihovega dne veliko naučijo, npr. nekaj otrok je 

med pogovorom omenilo, da bomo cvetlice posušili z namenom, da nam jih po nekaj dneh ne 
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bo treba odvreči v koš za smeti, torej sedaj vedo, s kakšnim namenom lahko naredimo svoj 

herbarij.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Gremo na sprehod in nabirati cvetlice: Vzgojiteljici se 

je zdela dejavnost zelo bogata in poučna. Zanimivo ji je bilo, ko so me otroci zjutraj začeli 

spraševati, kaj bomo delali in kam bomo šli na sprehod. Navajeni so na to, da je vzgojiteljica 

tista, ki vse pripravi, določi, kaj bodo delali in kam bodo šli. Trenutno se še ne zavedajo 

dobro, da z našo pomočjo načrtujejo svoj dan. Odločitev, da bo Krtek z izštevanko izbral eno 

izmed poti in ne tiste, ki mu bo bolj všeč, je bila dobra, ker je več otrok stopilo v verbalni 

konflikt, češ da bo Krtek izbral njihovo pot, ker so jo lepše narisali. Opazila je, da sem jih na 

dober način želela pripeljati do tega, da predlagajo izdelavo herbarija. Tudi, če ne bi eden 

izmed otrok tega povedal, bi lahko predlagala herbarij in otroci bi se sami odločili, ali so za 

ali ne, kar so tudi storili. Všeč ji je bilo tudi, da sem jih neopazno oz. brez ukazovanja vodila 

skozi načrtovanje in potek njihovega dne, oni pa so dobili pravi občutek, da imajo glede vsega 

glavno besedo. Mogoče ne bi bilo treba izbrati poti le ene skupine. Lahko bi vsaka skupina šla 

po svoji poti in se spet sestala oz. srečala na travniku, kjer bi nadaljevali z dejavnostmi. Za 

otroke bi bilo to še bolj zanimivo, ker niso še nikoli šli na sprehod, razdeljeni v dve skupini.  

Evalvacijo tega dne sem izvedla tudi z otroki, ki so mi povedali, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, 

kaj bi lahko bilo boljše itn.: 

Otrok 1: »Všeč mi je bilo, da smo bili cel dan zunaj.« 

Otrok 2: »Ko smo risali svojo pot, to mi je bilo najbolj všeč.« 

Otrok 3: »Meni je bilo tudi všeč, ko smo govorili kot bi šli na sprehod.« 

Otrok 4: »Jaz sem bil zelo vesel, ker je krtek izbral našo pot, pa smo drugim govorili, kam 

bomo šli.« 

Otrok 5: »Ko sem se kotalila po travniku, pa nabirala rožice.« 

Otrok 6: »Lepo je, ker nismo rožice samo odtrgali, pa bi potem ovenele, ampak jih bomo 

posušili, pa jih bomo imeli dolgo v igralnici.« 

Otrok 7: »Lepo je bilo, ker smo na travniku lahko delali kar smo želeli … Lahko bi šli še na 

kateri drugi travnik, kjer je še več cvetlic.« 

Otrok 8: »Meni ni bilo všeč, ker nismo piškote pa sok vzeli s sabo, pa ne bi rabili iti na kosilo 

v vrtec.« 

Otrok 9: »Meni je všeč, ker vsaki petek izberemo, kaj bi radi počeli … na travniku mi je bilo 

najbolj všeč.« 
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Otrok 10: »Jaz sem želel, da ti izbereš lepšo pot in ne krtek, ker vem, da bi izbrala našo.« 

Otrok 11: »Ko smo lepili pa trgali rožice … to mi je bilo najbolj všeč.« 

Otrok 12: »Meni je bil sprehod tako dolg, da so me potem noge bolele.« 

Otrok 13: »Super je bilo, ko smo se razdelili v skupine, pa nismo smeli kukat k drugi skupini, 

pa gledat, kaj se pogovarjajo.« 

Otrok 14: »Na travniku mi je bilo najlepše, ker smo tekali, pa se kotalili po travi … Vse mi je 

bilo všeč.« 

Otrok 15: »Meni ni bilo všeč, ker se nismo danes nič igrali z igračami v igralnici.« 

Otrok 16: »Lepo mi je bilo, ker smo narisali pošto, pa cerkev in smo potem tudi šli tja.« 

Otrok 17: »Jaz sem bil lačen, ker je bil sprehod tako dolg.« 

Otrok 18: »Všeč mi je, ker smo rožice zalepili, pa jih bomo posušili in knjigo naredili.« 

Otrok 19: »Meni je bilo vse všeč.«  

Slika 6: Pot ob sadovnjaku (1) 

 

Slika 7: Pot ob sadovnjaku (2) 
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Slika 8: Na travniku 

 

Slika 9: Izdelava herbarija 

 

5.5 Peta dejavnost: Povabimo babico v vrtec  

Cilji:  

 Razvijanje odprte komunikacije in sproščenega izražanja idej ter pobud; 

 otrok posluša literarno delo in doživlja ugodje ter veselje; 

 razvija možnost sprejemanja in upoštevanja želja ter predlogov drugih; 

 doživlja verbalno komunikacijo kot zabavo in reševanje problemov;  

 samostojno pripoveduje;  

 doživlja umetnost kot del družabnega življenja.  

Potek dejavnosti Povabimo babico v vrtec: Za uvodno motivacijo otrokom preberem eno 

izmed treh zgodb, ki jo izberejo sami. Na razpolago imajo knjige Medvedek na obisku, 

Sinička nas je obiskala ter Franček in Vidrin obisk. Vsak otrok pove, za katero knjigo se je 

odločil. Tisto knjigo, ki je imela največ glasov, nato tudi preberem. Potem se o zgodbi 
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pogovorimo, povemo, kaj je bistvo zgodbe, primerjamo naslove knjig in otroci poskušajo 

ugotoviti, kaj je vsem trem skupno. S tem navežem pogovor na obisk oz. željo enega izmed 

otrok, da pride v naš vrtec njegova babica. Sledi pogovor o tem, kdo in zakaj si je zaželel to 

ter načrtovanje, kako bi babica lahko izvedela, da želimo njen obisk, kaj moramo najprej 

storiti, kako ji bomo prenesli nekatere informacije, kaj bo babica na obisku počela itn. 

Upoštevam želje in predloge otrok, če so le izvedljivi. Če česar ne moremo izvesti, predlaga 

kakšno idejo vzgojiteljica ali jaz. Ko babico obvestimo oz. ko sprejme naše povabilo, se 

dogovorimo, kako jo bomo pričakali, kaj ji bomo podarili in kako se ji bomo zahvalili za 

obisk. 

Evalvacija izvajalke dejavnosti Povabimo babico v vrtec: Uvodni del te priprave smo 

izvedli v ponedeljek, ker je bilo pomembno, da babica vabilo dobi pravočasno in nas lahko v 

petek že obišče. Med izbiranjem ene izmed knjig so otroci izbrali zgodbo Franček in Vidrin 

obisk. Tri in ne eno zgodbo sem izbrala namenoma, in sicer zato, da bodo otroci tisti, ki bodo 

izbrali najljubšo, vse tri so se navezovale na obisk, pa tudi sama se nisem mogla odločiti le za 

eno. Še en dokaz tega, da se otroci rajši odločijo oz. izberejo nekaj, kar že poznajo in s čimer 

so se že srečali, je prav zgodba o Frančku in Vidri, ki so jo že slišali, medtem ko preostali dve 

še niso. Zgodbo so zelo dobro poznali, zato smo jo hitro obnovili. Ugotovili so, da vse tri 

knjige govorijo o obisku. Ko sem jih vprašala, ali si tudi kateri izmed njih želi kakšnega 

obiska, so vsi začeli govoriti, zato sem jim dovolila, da vsak izmed njih pove, kar je želel. 

Deklica, ki je želela svojo babico na obisku, je povedala, da je svojo željo narisala in da bo 

babica prišla v petek na obisk. Takrat so se tudi ostali spomnili na željo, ki smo jo izžrebali 

prejšnji petek in začeli vpiti, da nas bo obiskala Ninina babica. Zanimivo je bilo to, da so v 

trenutku pozabili na svoje želje in so se vsi osredotočili na Ninino babico. S tem so pokazali, 

kako zelo jim je pomembno, da upoštevamo in izpolnimo tisto, kar izžrebamo. Povedala sem 

jim, da moramo najprej babico povabiti k nam, da bo vedela, kaj želimo in zakaj to želimo. 

Vprašala sem jih, kako bomo to naredili. Nekaj otrok je odgovorilo, da jo lahko pokličemo po 

telefonu, zato sem Nino vprašala, ali ve babičino telefonsko številko, a je ni vedela. Eden 

izmed dečkov je predlagal, naj Nina sama pove babici, ko bo prišla domov, vendar so ostali 

prišli do zaključka, da bi Nina lahko pozabila povedati. Predlagali so, da se vsi skupaj 

odpravimo k babici na dom, ji pozvonimo na vrata in ji povemo, zakaj smo prišli. Nina jim je 

povedala, da njena babica živi daleč od vrtca in da ne moremo iti tja, lahko pa ji napišemo 

vabilo. Vprašala sem jih, kaj vabilo sploh je. Nekateri so vedeli, nekateri pa ne, zato sem jim 

razložila, kaj vabilo je, kakšno je lahko, kaj na njem piše itn. Dogovorili smo se, da vsak 
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izmed njih naredi naslovno stran vabila po svoji izbiri. Lahko kaj nariše, izreže, nalepi itn. 

Želela sem, da je vsak izmed njih del tega vabila, kar ne bi mogli biti, če bi jaz vabilo le 

napisala. Med pripravo smo se dogovorili, da bo Nina izbrala eno izmed risb za naslovno 

stran. Med drugim sem želela videti, kakšen bo odziv ostalih otrok. Dokončane risbe smo 

razstavili, da smo si jih dobro ogledali. Deklica ni vedela, od koga je katera risba, vendar se ni 

mogla odločiti le za eno, ker sta ji bili najlepši dve risbi. Njeno željo smo upoštevali in se 

odločili, da bo vabilo imelo dve naslovni risbi. Všeč mi je bilo, da pri drugih otrocih ni bilo 

ljubosumnosti in zamer glede izbranih risb. Vabilo smo napisali skupaj oz. jaz sem pisala, 

otroci pa so narekovali, kaj naj napišem. Ker so v tem mesecu spoznavali nove poklice, so se 

odločili, da babico zaprosijo, naj jim pride predstaviti svoj poklic. Vabilo smo dali Nini, ki ga 

je po vrtcu odnesla babici.  

V petek nas je babica res obiskala oz. jo je Nina pripeljala v igralnico. S seboj je prinesla 

veliko pripomočkov, ki jih uporablja pri svojem poklicu kozmetičarke in maserke. Najprej jim 

je povedala, kaj počne, kako to počne, kdo prihaja k njej v salon itn. Vsak pripomoček je 

posebej predstavila in ga z otroki preizkusila. Enim je masirala stopala, drugim roke, jim 

urejala nohte, jih mazala z različnimi kremami itn. Otroci so zelo uživali, saj so nato 

predlagali, da bi se lahko šli igrati. Oni so bili obiskovalci salona, babica in še nekaj otrok pa 

so v salonu delali. Pričakovala sem, da bodo sodelovale predvsem deklice, saj je bila glavna 

tema urejanje nohtov, lakiranje nohtov, lepljenje različnih vzorcev na nohte itn., vendar sem 

bila presenečena, ker so bili poleg tudi dečki. Tudi oni so si želeli lakirati nohte. Opazila sem, 

da je bila Nina zelo ponosna in je babici z veseljem pomagala. Naenkrat so se ji približale 

nekatere deklice, s katerimi si pri vsakdanjih dejavnostih ni toliko blizu. Začele so se 

pogovarjati in skupaj igrati.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Povabimo babico v vrtec: Tudi vzgojiteljica je bila zelo 

pozitivno presenečena, ker so bile tako deklice kot dečki navdušeni s predstavitvijo tega 

poklica oz. so tudi dečki želeli imeti lakirane nohte. Strah jo je bilo, kakšen bo odziv staršev, 

zato je nekaterim po končanem obisku očistila lak z nohtov, vendar je bilo prav, da je bila 

upoštevana želja otrok in ni bilo razlike med spoloma, saj je bila to le igra. Všeč ji je bilo, da 

je imel vsak izmed otrok možnost sodelovanja ali pomoči pri predstavitvi, saj je otrokom zelo 

pomembno, da se predmetov, ki si jih ogledajo, tudi dotaknejo in jih preizkusijo. V vrtcu ni 

veliko obiskov, ki si jih otroci sami zaželijo. Dogovorjeni so predvsem v začetku leta in teh ne 

določijo otroci. Zato je bil za otroke takšen obisk še bolj pomemben.  
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Tokrat sem evalvacijo z otroci izvedla nekoliko drugače. Vsak izmed njih je narisal nekaj, kar 

mu je bilo najbolj všeč za ta petek in kar mu je bilo najmanj všeč.  

Mnenja otrok: 

Otrok 1: »Všeč mi je bilo mazanje nohtov, pa sem si izbrala rozasto barvo. Ni mi bilo všeč 

masiranje, ker me je žgečkalo.« 

Otrok 2: »Lepljenje slikic na nohte mi je bilo najbolj všeč, pa tudi vse drugo.« 

Otrok 3: »Lepo mi je bilo, ko sem pomagal Ninini babici pri masiranju. Ni mi bilo všeč, ker je 

tako hitro šla domov.« 

Otrok 4: »Meni je bilo vse všeč, zato sem narisal babico, pa vse nas okrog nje.« 

Otrok 5: »Jaz sem narisala vabilo, ker mi je bilo všeč, da smo ga sami naredili. Ni mi bilo 

všeč, ker nisem tudi jaz mogla mazat nohtkov.« 

Otrok 6: »Jaz sem pa sebe in Nino narisala, ker smo imele isto namazane nohte ... to mi je 

bilo všeč.« 

Otrok 7: »Meni ni bilo všeč, ker so si dečki mazali nohte …. Lepo mi je bilo, ker je toliko 

stvari s sabo prinesla babica.« 

Otrok 8: »Jaz sem narisal Ninino babico in Nino, ko sta prišli k nam, pa sem bil zelo vesel.« 

Otrok 9: »Všeč mi je bilo, ko mi je babica masirala prstke na nogi, ni mi pa bilo všeč, ker so 

se drugi smejali.« 

Otrok 10: »Meni je bila Ninina babica zelo lepa, pa sem njo narisal. Pa ko smo ji podarili 

našega sončka.« 

Otrok 11: »Jaz sem narisala kremice, ki nam jih je dala kozmetičarka, pa jih lahko domov 

odnesemo. To mi je bilo najbolj všeč.« 

Otrok 12: »Meni ni bilo všeč, ker nismo vsi poslali vabilo, ampak samo Nina … to je 

prečrtano pismo.« 

Otrok 13: »Meni je bilo lepo, ko smo se igrali, da pridemo v salon, pa smo si nohte mazali.« 

Otrok 14: »Lepo mi je bilo, ko smo si barvo laka, pa slikico sami izbrali.« 

Otrok 15: »Meni ni bilo všeč, da je babica vse domov s sabo vzela … lahko bi nam pustila, pa 

bi se igrali.« 

Otrok 16: »Tiste dišeče kreme so mi bile najbolj všeč … ni mi bilo všeč mazanje nohtov, ker bi 

potem bila vsa zapackana.« 

Otrok 17: »Lepo mi je bilo, ko mi je dala kremo na roke, pa me žgečkala.« 

Naslednji izžrebani želji sta bili gledanje risanke Vinksice in izdelava hišk.  
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Slika 10: Priprava vabila 

 

Slika 11: Babica na obisku 

 

Slika 12: Igramo se kozmetičarke 

 

5.6 Šesta dejavnost: Gledamo Vinksice in izdelujemo hiške 

Cilji:  

 Doživljanje pozitivne samopodobe ob občutku uspeha in sprejetosti v skupini; 

 spodbujanje razvoja ustvarjalnosti in fantazije; 

 otrok sodeluje pri načrtovanju poteka dejavnosti; 

 odloča o načinu izdelave hišk; 

 uživa in se zabava ob gledanju risanke; 
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 razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v svetu risanke; 

 izdela svojo hiško.  

Potek dejavnosti Gledamo Vinksice in izdelujemo hiške: Otroke spomnim na izžrebani 

želji za ta petek. Ugotovimo oz. otroci sami povedo, kdo si je zaželel gledanja Vinksic in kdo 

izdelovanje hišk ter zakaj. Povem, da imam težavo, in sicer doma nisem našla nobene risanke 

Vinksice, pa tudi ne vem, kakšne hiške bi izdelovali, zato mi bodo morali pomagati. Pri tem 

upoštevam ideje in želje otrok, če so le izvedljive. Če sami ne povedo, jim predlagam, da 

pogledamo na spletu, gremo v našo knjižnico, pogledamo, kaj vse nam lahko pride prav iz 

igralnice itn. Po končanem načrtovanju in dogovoru se otroci poljubno razporedijo po 

kotičkih. Medtem ko nekateri izdelujejo hiške, drugi gledajo risanko. Kasneje se zamenjajo. 

Po končanem dnevu igralnico pospravimo in se pogovorimo. Tisti otroci, ki želijo, zaigrajo 

ostalim kakšen prizor iz risanke.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Gledamo Vinksice in izdelujemo hiške: Ko sem otroke 

zjutraj na preprogi vprašala, kateri dan je danes in kaj pomeni za nas ta dan, je večina vedela, 

da je petek, dan za uresničevanje njihovih želja. Vsake toliko sem jih namenoma to vprašala, 

ker sem želela, da se zavedajo, zakaj je petek nekaj posebnega za njih in ni kot vsak drugi dan 

v vrtcu. Gledanje risanke Vinksice je bila želja deklice, ki je takoj dvignila roko in povedala, 

da ima Vinksice zelo rada, ker so lepe, prijazne in jih velikokrat gleda doma, v vrtcu pa nikoli. 

Otrok, ki si je zaželel izdelovanja hišk, pa tokrat ni vedel povedati, zakaj si je to zaželel. 

Očitno je bila to njegova trenutna želja, ko so risali, kaj bi radi počeli. Otrokom sem povedala, 

da sama nisem ničesar pripravila in potrebujem njihovo pomoč. Nekaj časa so bili tiho in me 

le gledali. Pričakovali so, da jim bom povedala, kaj in kako bodo počeli, vendar tokat ni bilo 

tako. Spodbujala sem jih z vprašanji in s svojimi predlogi. Povedala sem jim, da doma nimam 

risanke in da jo moramo poiskati nekje v vrtcu. Nato se je oglasil eden izmed otrok in 

predlagal, da gremo pogledati v medijsko sobo. Pregledali smo vse dvd-je, vendar risanke 

Vinksice nismo našli. Potem so predlagali, da gremo vprašati starejše otroke, a tudi oni niso 

imeli te risanke. Opazila sem, da so otroci zelo nemirni in neučakani. Med seboj so se 

pogovarjali o tem, kam bi lahko še šli, kaj bo, če ne bodo našli risanke itn. Všeč mi je bilo, ko 

sem nam je približal eden izmed dečkov starejše skupine in povedal, naj pogledamo na spletu 

ter bomo zagotovo kaj našli. Vsi otroci so bili takoj za. Odšli smo v igralnico, prižgali 

računalnik, pogledali in risanko našli. Otroci so bili zelo veseli. Spomniti sem jih morala, da 

imamo še eno težavo, in sicer, kakšne bodo naše hiške. Ker so bili prepričani, da lahko vse 
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poiščemo na spletu, smo to tudi storili. Pogledali smo veliko slik z različnimi hiškami, vendar 

se vsi niso strinjali, da bi katerekoli od njih izdelali. Vse so se jim zdele zelo težke ali pa so 

ugotovili, da določenih pripomočkov nimamo. Bilo mi je zanimivo, da so si zapomnili naš 

dogovor še od tistega petka, ko smo delali sončke in snežake. Vzgojiteljica je predlagala, da 

pobrskamo po revijah, a nismo našli nobene hiške. Potem pa je eden izmed otrok predlagal, 

da bi lahko delali takšne hiške kot so jih Pikapolonice. Nobena od naju z vzgojiteljico ni 

vedela, kakšne so, zato smo šli do Pikapolonic in njihovo vzgojiteljico prosili, naj nam jih 

pokaže. Menim, da so se otroci odločili za izdelavo takšnih hišk, ker so želeli pokazati drugim 

otrokom, da tudi oni lahko izdelajo takšne hiške. Eden izmed dečkov je vzgojiteljici rekel, naj 

gre kar z nami v igralnico, da nam bo pomagala. Otroci so jo pozorno poslušali in opazovali, 

ko jim je razlagala ter pokazala, kako se naredi hiška. Vzgojiteljici smo se zahvalili za pomoč 

in se odpravili na delo. Razdelili smo se v dve skupini, in sicer tisti, ki so želeli najprej gledati 

risanko, so ostali na preprogi, tisti, ki so želeli izdelovati hiške, pa so pa šli za mizo. Ko sem 

opazila, da se kateri izmed otrok dolgočasi med gledanjem risanke, sem ga povabila k mizi. 

Na koncu so vsi izdelali svojo hiško. Všeč mi je bilo, ker so bili tako iznajdljivi in so iz vseh 

hišk naredili mesto s cesto, po kateri so vozili majhne avtomobile. Nekaj otrok me je prosilo, 

če lahko pridejo Pikapolonice pogledati, kaj vse so naredili in čeprav so bili to otroci iz druge 

skupine, so bili zelo veseli, ko so prišli in jim razložili, za kaj so uporabili izdelane hiške. Ker 

sem opazila, da je najbolj vneto risanko gledala deklica, katere je bila ta želja, sem ji 

predlagala, naj si izbere še nekaj otrok, s katerimi bo pripravila določen prizor iz risanke, ki 

ga bodo kasneje zaigrali. Bila sem presenečena, ker so med igranjem uporabljali točno 

določene besede in stavke iz risanke. Hitro so si razdelili vloge, ki so jih vedeli točno 

poimenovati, povedati, kdo je kaj, kakšen karakter ima posamezni lik in so se tako tudi vedli.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Gledamo Vinksice in izdelujemo hiške: Vzgojiteljica je 

bila nad tem dnevom v vrtcu zelo pozitivno presenečena, ker so otroci vse bolj iznajdljivi, radi 

sodelujejo in dlje vzdržijo zbrani. Všeč ji je bilo, da sem otrokom takoj povedala, da imam 

težavo, ker nisem nič pripravila in potrebujem njihovo pomoč. Otrokom veliko pomeni oz. se 

počutijo zelo pomembne, ko jim nekdo pove, da potrebuje njihovo pomoč, čeprav jih je bilo 

treba nekoliko spodbuditi s svojimi predlogi. Zanimivo se ji je zdelo, da so se otroci spomnili 

na hiške sosednje skupine, na katere se sama ni spomnila in to, da so za pomoč prosili 

vzgojiteljico skupine Pikapolonice in ne njo, ki je njihova vzgojiteljica. S tem se že opazi 

njihova moč odločanja. Risanka, ki je sama ne bi nikoli izbrala za otroke v vrtcu, ji je bila 

všeč, ker so bili otroci tako prevzeti z njo, da so bili čisto tiho oz. so jo podoživljali in so zato 
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na koncu zelo dobro odigrali enega izmed prizorov. Med drugim je zanimivo tudi to, da 

čeprav pri evalvaciji poudariš, naj povedo, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, jih večina pove le 

tisto, kaj jim je bilo všeč.  

Med pogovorom z otroci o tem, kakšen se jim je zdel današnji dan, sem izvedla evalvacijo in 

si besede otrok tudi zapisala: 

Otrok 1: »Všeč mi je bilo, ko smo druge otroke spraševali za risanko, pa je nismo našli.« 

Otrok 2: »Jaz bi lahko šla domov iskati risanko, če je ne bi našli, ampak pol smo jo, pa sem 

bila zelo vesela.« 

Otrok 3: »Meni je bilo všeč, ker sem lahko šel delati hiško, ko nisem več hotel gledati 

risanke.« 

Otrok 4: »Ko smo se igrali Vinksice, pa ste nam ploskali, mi je bilo lepo.« 

Otrok 5: »Smešno mi je bilo, ko smo vzeli Pikapolonicam Darinko, pa je bila naša 

vzgojiteljica … pa ni mi bilo všeč, ker ni še dlje ostala.« 

Otrok 6: »V medijski sobi mi je bilo lepo, pa ko smo po računalniku gledali slikice.« 

Otrok 7: »Lahko bi Pikapolonice prišle k nam gledati risanko … risanka mi je bila všeč.« 

Otrok 8: »Všeč mi je, da smo si sami izbrali, kakšne bodo naše hiške … risanka mi pa ni 

bila.« 

Otrok 9: »Ko so Pikapolonice prišle lahko k nam, pa smo jim pokazali naše mesto iz hišk.« 

Otrok 10: »Všeč mi je bilo, da smo po vrtu hodili in iskali, kje bi dobili Vinksice … pa smo jih 

komaj našli.« 

Otrok 11: »Lepo mi je bilo, ko smo gledali predstavo, ki so nam jo pripravili.« 

Otrok 12: »Ko sem barval svojo hiško, mi je bilo … Ni mi bilo lepo delati streho, ker je bilo 

težko.« 

Otrok 13: »Meni je bilo tudi lepo hiško delati, pa ko sem jo lepo okrasila.« 

Otrok 14: »Všeč mi je bilo, da sem ležal na preprogi in gledal risanko … pa smo se smejali.« 

Otrok 15: »Lepo mi je bilo, ker sem najprej delal hiško, pa sem potem šel gledat risanko in še 

eno hiško naredil potem.« 

Otrok: 16 »Meni ni bilo všeč, ker si nam povedala, da nisi nič pripravila zjutraj, pa sem bila 

žalostna.« 

Otrok 17: »Všeč mi je bilo, ker si mi uresničila željo … pa hiške tudi.« 

Otrok 18: »Lepo mi je bilo, ko smo se dogovarjali, kaj bomo delali.« 

Otrok 19: »Všeč mi je bilo, ko smo šli k tistim starejšim otrokom, pa nam je tisti fant povedal 

za internet.« 
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Že iz evalvacije z otroki je možno ugotoviti, da so zelo uživali, da jim je bilo večinoma všeč, 

še posebej sprehajanje po vrtcu in iskanje rešitve oz. priti do tistega, kar iščemo in 

potrebujemo. Čeprav sem se trudila, da mi otroci povedo tudi tisto, kar jim ni bilo všeč, tega 

niso želeli povedati. Za naslednji petek smo se odločili, da bomo izžrebali kar tri želje, to so 

bile igranje na harmoniko, risanje in ogled predstave Strahec Mihec.  

Slika 13: »Kakšne bi bile naše hiške?« 

 

Slika 14: »Kako bi prišli do risanke Vinksice?« 

 

 

5.7 Sedma dejavnost: Spoznam harmoniko, jo narišem in si ogledam 

predstavo Strahec Mihec 

Cilji:  

 Pridobivanje spoznavnih in socialnih izkušenj v igri; 

 igranje, vživljanje v igro z uporabo glasu, prostora in lutke; 
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 sodelovanje v predstavi z drugimi; 

 opazovanje dogajanja v prostoru; 

 spoznavanje ter preizkusi zvočne značilnosti harmonike; 

 prenos podobe glasbila na list. 

Potek dejavnosti Spoznam harmoniko, jo narišem in si ogledam predstavo Strahec 

Mihec: V uvodnem delu se z otroki spomnimo na izžrebane želje, kdo si je zaželel katero 

željo in zakaj ter si v spomin prikličemo predstavo Strahec Mihec, ki so jo otroci že igrali. 

Skupaj obnovimo zgodbo. Spomnimo se, katere lutke smo uporabljali, katere inštrumente, 

kdo je imel katero vlogo itn. Otrokom povem, da je želja njihove prijateljice, da si še enkrat 

ogleda predstavo, ker ji je bila zelo všeč in da bi bilo lepo, če bi ji željo tudi uresničili. Ko se 

dogovorimo, vzamemo potrebne pripomočke in rekvizite ter se odpravimo v telovadnico. Tam 

pripravimo prostor in se dogovorimo, kako bo kaj potekalo. Za gledalca določimo deklico, ki 

si je to zaželela, ter pomočnico vzgojiteljice. Ko predstavo odigramo, se odpravimo nazaj v 

igralnico, kjer sledi iskanje harmonike. Harmoniko si nato tudi ogledamo, otroke vprašam, kaj 

je to, kako se imenuje ta inštrument, kaj ima na sebi, kako se igra na ta inštrument itn. Kdor 

želi, se preizkusi tudi v igranju na harmoniko. Potem, ko otroci harmoniko dobro spoznajo, jo 

poskusijo tudi narisati s svinčnikom, barvicami ali voščenkami. Na koncu se vsi zberemo na 

preprogi, kjer si ogledamo posnetek odigrane predstave in risbe harmonike, ki jih 

komentiramo.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Spoznam harmoniko, jo narišem in si ogledam predstavo 

Strahec Mihec: Ker je bila želja deklice, da bi si še enkrat ogledala predstavo Strahec Mihec, 

nekoliko bolj zahtevna, sem uvodni del izkoristila za pogovor o igri, ki so jo otroci pred 

kratkim zaigrali svojim staršem. Spomnili smo se na zgodbo o strahcu Mihcu, ki je mislil, da 

je strašen, vendar ni bil, ker se ga nobena žival ni ustrašila, ampak se je ustrašil samega sebe, 

ko se je pogledal v ogledalo. Bala sem se, da so otroci velik del predstave pozabili, vendar so 

se ob pogovoru z vzgojiteljico in z najinimi podvprašanji vsega spomnili. Vedeli so, kdo je 

imel katero vlogo, katere lutke smo uporabljali, na katere inštrumente so igrali itn. Ker smo 

imeli rekvizite pospravljene v igralnici, sem jim rekla, naj se ozrejo po igralnici, si v spomin 

prikličejo predmete oz. rekvizite, ki smo jih potrebovali za predstavo, jih poiščejo in vzamejo 

s seboj v telovadnico. Za to, da ne bi zbranost otrok hitro upadla, je bil vsak izmed njih 

zadolžen za nekaj. Eni so pripravili blazine in stole, drugi lutke ter gledališko zaveso, dokler 
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ni bilo vse pripravljeno za vajo. Presenečena sem bila, ker je otrokom besedilo ostalo v 

spominu in so točno vedeli, kaj mora vsak izmed njih povedati. Zaposlili smo tudi deklico, ki 

si je predstavo ogledala, in sicer nas je snemala. Otrok v skupini je zelo veliko, zato so igrali 

le tisti, ki so hoteli, ostali pa so bili gledalci. Predstava jim je bila tako všeč, da so jo želeli 

ponoviti, zato smo vloge nekoliko zamenjali in jo še enkrat odigrali. Ko smo telovadnico 

pospravljali in se odpravili nazaj v igralnico, so me nekateri otroci spraševali, če je to vse za 

danes in če sem pozabila na harmoniko ter risanje, zato so bili še toliko bolj presenečeni, ko v 

igralnici niso zagledali harmonike. Želela sem, da sami pridejo do zaključka, kje bi našli 

harmoniko. Eden izmed otrok je povedal, da je pri hišniku v delavnici, drugi pa je predlagal, 

da gremo pogledati. Odpravili smo se do hišnika, ga vprašali, če ima harmoniko, vendar je 

tam ni bilo. Otroci so ga prosili, naj nam pomaga in ta nam je namignil, da je harmonika tako 

kot kitara, flavta, boben, inštrument in naj dobro premislimo, kje bi jo lahko našli. Ker nekaj 

otrok obiskuje glasbeni krožek, so se spomnili na Sama, ki jih uči igrati na omenjene 

inštrumente, zato smo ga poiskali. Ko so ga zagledali, so začeli eden čez drugega govoriti in 

spraševati, kje je harmonika. Ob pogovoru je ena izmed deklic prišla do zaključka, da mora 

biti v glasbeni sobi in da se moramo hitro odpraviti, ker nam jo lahko kdo ukrade. V glasbeni 

sobi so vsi stekli do mize, na kateri je bila harmonika. Začeli so se prerivati, da bi se jo lahko 

dotaknili. V trenutku so pozabili na strahca Mihca. Najprej sem otrokom harmoniko 

predstavila in jim pokazala, kako se igra na njo. Vsi so bili nekoliko neučakani, ker so jo 

želeli prijeti v roke in poskusiti zaigrati, zato sem jim to tudi omogočila. Ker sem opazila, da 

so precej živahni in od tolikšnega navdušenja niso vedeli, kaj bi in kaj ne bi, sem jim 

predlagala, naj tisti, ki to želijo, vzamejo list in barvice ter narišejo harmoniko takšno, kot so 

jo videli oni. Nekateri so je še vedno opazovali in se je dotikali, vendar so se hitro naveličali 

ter se odpravili risati. Eden izmed otrok me je vprašal, ali bi jim želela zaigrati kakšno pesem, 

vendar sem jim povedala, da ne znam igrati na harmoniko. V tistem trenutku so se otroci 

začeli spraševati, kdo zna igrati na harmoniko. Vprašali so vzgojiteljico, hišnika, vzgojiteljico 

sosednje skupine, dokler jim ni pomočnica sosednje skupine povedala, da je ona tista, ki zna. 

Otroci so jo prosili, če jim kaj zaigra in jim tudi je. Presenečena sem bila, da so se otroci sami 

tega spomnili, na kar so začeli tudi plesati. Spoznala sem, da še sama nimam toliko idej, 

kolikor jih imajo otroci. Na koncu smo pogledali posnetek predstave. Opazila sem, da je 

otrokom zelo smešno, ko gledajo sami sebe, nekatere je celo sram, vendar pa je dobro, da 

sebe vidijo tudi z druge strani. Med gledanjem sem poslušala njihove komentarje in prišla do 

zaključka, da jim je bila predstava o strahcu Mihcu in igranje na harmoniko najbolj všeč, 

nekoliko manj pa risanje harmonike, ker jo je bilo zelo težko narisati. Prav zaradi tega, ker jim 
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je nekaj zelo težko, potem tudi neradi rišejo. Takoj, ko opazijo, da nekaj ne bo šlo, da je 

težko, se nočejo niti potruditi.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Spoznam harmoniko, jo narišem in si ogledam 

predstavo Strahec Mihec: Vzgojiteljica je opazila, da so bili otroci ta petek nekoliko bolj 

živahni in vznemirjeni. Slednje zgolj zato, ker smo šli v telovadnico. Vedno, ko pridejo v 

telovadnico, je tako zaradi prostora, ki je nekoliko večji. Mogoče bi bilo boljše, če bi prišla 

najprej na vrsto harmonika in risanje ter na koncu predstava v telovadnici. Všeč ji je bilo, da 

sem otrokom dala možnost, da poiščejo nekoga, ki zna igrati na harmoniko in jim nisem 

preusmerila pozornost na nekaj tretjega, takrat, ko sem jim povedala, da ne znam igrati. Všeč 

jim je bilo tudi, da od otrok nisem zahtevala, naj odigrajo predstavo točno tako, kot so to 

naredili za starše, kar je za otroke težko, da po enem mesecu odigrajo točno tako kot so takrat. 

Opazila je, da so otroci imeli svobodo izbiranja, kje bo kaj postavljeno, nekateri so si vloge 

med seboj tudi zamenjali, igranje na inštrumente je bilo po prostem ritmu itn. Tudi pri 

harmoniki se jim je zdelo pomembno, da jo vsak izmed otrok prime, poskusi igrati na njo, še 

posebej tisti otrok, ki si je to tudi zaželel.  

Novi izžrebani želji sta bili, da gremo na kmetijo, kjer bomo videli zajčke in traktor, ter 

igranje nogometa.  

Ob pogovoru oz. evalvaciji z otroki so mi povedali naslednje: 

Otrok 1: »Jaz sem bil zelo vesel, ko sem slišal Matejo igrati na harmoniko … pa mi je bila 

zelo všeč … risati pa nisem želel, ker je bilo pretežko.« 

Otrok 2: »Meni je bila tvoja harmonika všeč, ker je bila take lepe barve … še nikoli je nisem 

videla … lahko bi še kitaro, pa bobne prinesla.« 

Otrok 3: »V telovadnici mi je bilo lepo, pa ko smo spet imeli lutke.« 

Otrok 4: »Jaz sem bil najprej žalosten … ni bilo harmonike zjutraj v igralnici … potem sem 

bil pa vesel, ko sem jo videl.« 

Otrok 5: »Všeč mi je bilo, ko sem vas snemala pa gledala … pa ni mi bilo všeč, ko smo šli 

nazaj v igralnico … lahko bi tam ostali.« 

Otrok 6: »Lepo mi je bilo držati tako veliko harmoniko, pa igral sem tudi … pa rad bi, da jo 

še prineseš v vrtec ... jaz bom tudi svojo.« 

Otrok 7: »Strahec Mihec mi je bil najbolj všeč … pa ko smo vsi igrali.« 
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Otrok 8: »Meni tudi, ko smo nastopali … pa lahko bi nas drugič še Pikapolonice prišle 

pogledati.« 

Otrok 9: »Vse mi je bilo lepo danes.« 

Otrok 10: »Všeč mi je bilo, ko nam je Mateja igrala, mi smo pa okrog nje plesali … pa 

Strahec Mihec mi je bil tudi všeč, ker sem igrala na palčke.« 

Otrok 11: »Ko sem slišal, da gremo v telovadnico, sem bil zelo vesel … pa vse smo sami 

pripravili za predstavo, ker si nam dovolila … to mi je bilo všeč.« 

Otrok 12: »Meni je bilo najbolj všeč, ko sem igral na harmoniko … pa potem smo jo hodili 

tudi gledat, ko smo risali, pa sem tipkal na tiste gumbe, ki jih ima.« 

Otrok 13: »Jaz pa nisem hotela risati, ker nisem vedela kako … Lutkovna predstava mi je bila 

bolj všeč.« 

Otrok 14: »V telovadnici mi je bilo najlepše, ker smo tekli, pa se lovili.« 

Otrok 15: »Meni je bilo lepo, ker si mi dala, da na radiu izberem glasbo, pa še pustil sem jo 

igrati potem.« 

Otrok 16: »Ko smo se skrivali izza zavese, pa igrali z lutkami … to mi je bilo najbolj všeč.« 

Otrok 17: »Danes mi je bilo lepo … vse mi je bilo všeč …« 

Otrok 18: »Jaz bi želel, da tudi moj ati vidi tole harmoniko, ki sem jo držal … lepo mi je bilo 

… pa ko smo gledali na računalniku predstavo tudi.«  

Slika 15: Priprava scene za predstavo 

 

Slika 16: Lutkovna predstava Strahec Mihec 
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Slika 17: Igram na harmoniko 

 

Slika 18: Gledamo posnetek predstave 

 

5.8 Osma dejavnost: Na kmetiji in igranje nogometa 

Cilji:  

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje prijateljskih odnosov 

z otroki pri reševanju problemov, pogajanju in dogovarjanju;  

 razvijanje sposobnosti za skupno dogovarjanje in izvajanje dejavnosti; 

 spoznavanje in sodelovanje pri novi igri; 

 sodelovanje v pogovoru in odločanju o tem, na katero kmetijo bomo šli; 

 seznaniti se s kmetijstvom v domačem kraju in spoznati živali na kmetiji; 
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 imeti možnost načrtovati potek dejavnosti; 

  uvajati se v igro nogometa, kjer je treba upoštevati pravila. 

Potek dejavnosti Na kmetiji in igranje nogometa: Za uvodni del se otroci razdelijo v tri 

skupine in si najdejo svoj prostor v igralnici. Pripravim jim tri različne igre, v katerih imajo 

glavno vlogo živali. Vsaka skupina izžreba eno igro, in sicer so na voljo Mačka in miš, 

Spomin ter Lisica, kaj rada ješ. Otroke pustim, da se nekaj časa igrajo. Grem od skupine do 

skupine in sodelujem pri igrah. Ko vse skupine končajo, se zberemo na preprogi, kjer drug 

drugemu razložijo, kaj so se igrali. Vprašam jih, ali vedo, s čim smo se srečali v vseh treh 

igrah, kaj so bili eni in kaj drugi, kakšne pare so morali poiskati pri spominu itn. Z vprašanji 

poskušam priti do zaključka, da so bile v vseh treh igrah glavna tema živali. Nato se 

pogovorimo, kakšne so bile te živali, kje živijo, ali vse živijo v gozdu ali na kmetiji, katere 

živali srečamo na kmetiji, kdo skrbi za živali na kmetiji itn. Potem se nenadoma spomnim, da 

je imel nekdo izmed nas željo obiskati kmetijo ter zajčke in sedeti na pravem traktorju. Ko 

ugotovimo, čigave so bile te želje, se dogovorimo, na katero kmetijo bomo šli oz. kdo od nas 

ima doma kmetijo z zajčki, traktorjem in da je tako blizu, da se lahko odpravimo peš. Po 

končanem obisku kmetije se odpravimo nazaj v vrtec, in sicer namenoma izberem pot, ki gre 

mimo nogometnega igrišča. Na igrišču opazimo veliko žog. Vprašam jih, kaj bi lahko počeli s 

temi žogami, ali bi želeli iti na igrišče itn. Otrokom povem, da imamo še veliko časa in da 

gremo lahko še na igrišče. Na igrišču si otroci poljubno izberejo, katere igre z žogami se bodo 

igrali. Ko se otroci naveličajo tekanja in iger z žogo se vrnemo nazaj v vrtec.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Na kmetiji in igranje nogometa: Za uvodno dejavnost sem 

namenoma izbrala tri različne igre, ker me je zanimal odziv otrok. Običajno se različne 

miselne in rajalne igre igrajo med prosto igro (največ po dva skupaj) ali pa zunaj kot celotna 

skupina. Tokrat je bilo v skupinah po šest otrok. Vloge so si razdelili sami, pravila igre pa 

sem jim razložila. Med opazovanjem sem videla, da gledajo k drugim skupinam, jih 

sprašujejo, kaj počnejo in niso toliko osredotočeni na svojo igro. Potrebovali so mojo 

spodbudo, da so lahko nadaljevali z igro, še bolj všeč pa jim je bilo, ko sem se z njimi igrala 

tudi jaz. Ko je vsaka skupina povedala, kaj so se igrali, je ena izmed deklic takoj ugotovila, da 

so bile v vseh igrah živali, kar mi je bilo zelo všeč, saj sem lahko pogovor preusmerila na 

domače živali in kmetijo. Našteli so živali, ki živijo na kmetiji, povedali so, kdo skrbi za 

živali, kje živali spijo, kaj jejo itn. Ta tema jim je bila že znana in opazila sem, da veliko tega 

že vedo. Eden čez drugega so začeli govoriti, da imajo doma kmetijo, da imajo babice in 
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dedki ter sosedi veliko živali, zato sem se odločila, da bo vsak izmed njih povedal, katere 

živali imajo doma in če so to živali, ki živijo na kmetiji. Tako so se vživeli v pogovor in 

pripovedovanje, da so popolnoma pozabili na današnji dan ter uresničevanje njihovih želja, 

zato sem jih spomnila in vprašala, ali ima kateri izmed njih željo iti na kmetijo ter videti 

nekatere živali in kmetijske stroje. Najprej so bili vsi tiho. Povedala sem jim, naj se spomnijo 

na risbe, s katerimi so narisali tisto, kar bi želeli v vrtcu početi. Ena izmed deklic se je 

spomnila na zajčka, ki ga je narisala ter me vprašala, ali bo res lahko videla in božala prave 

zajčke. S tem vprašanjem mi je dala vedeti, da ni verjela, da bomo res šli na kmetijo. Ko sem 

jim povedala, da se moramo odločiti, na katero kmetijo bomo šli, se je oglasil fantek, katerega 

želja je bila sedeti na pravem traktorju in mi povedal, da ne smemo pozabiti na njegovo željo. 

Šele takrat se je večina otrok začela zavedati, da bomo res šli na pravo kmetijo. V trenutku mi 

je prišlo na misel, da bi lahko tisti otroci, ki imajo doma kmetijo, skozi risbo predstavili svojo 

kmetijo ostalim otrokom, ki bi se potem odločili, na katero bomo šli. Tega v pripravi nisem 

načrtovala, vendar sem med pogovorom z otroki spoznala, da se bodo otroci zelo težko sami 

odločili, na katero kmetijo bi šli. Vseh pet otrok sem povabila k sebi za mizo. Tudi pomočnica 

vzgojiteljice se je odločila narisati in predstaviti svojo kmetijo, kar je bila dobra zamisel. Med 

tem so se ostali otroci prosto igrali. Med njimi ni bilo nobenih zamer niti ljubosumja, ker so le 

nekateri otroci risali svojo kmetijo. Menim, da je bilo tako zato, ker so se lahko prosto igrali 

in so lahko v likovnem kotičku risali namišljene kmetije. Bili so neučakani, da izberejo eno 

izmed njih. Ko so otroci predstavili svojo kmetijo ob risbi, sem opazila, da niso toliko 

navajeni individualnega nastopanja pred drugimi otroci. Ker jih je bilo sram, so le pokazali 

risbo, našteli nekaj narisanih živali in odgovorili na naše vprašanje, če je njihova kmetija blizu 

vrtca in če lahko pridemo do nje peš. Na koncu so se vsi otroci odločili za kmetijo pomočnice 

vzgojiteljice. Predvidevam, da je bil razlog tega njena risba, med drugim pa jo imajo otroci 

zelo radi. Celo tistih pet otrok, ki so tudi predstavili kmetijo, so bili bolj za to, da gredo na 

njeno kmetijo kot na svojo. Pri Vesni smo videli konje, kokoši, psa, zajčke in ovce. Ogledali 

smo si nekaj kmetijskih strojev, med drugim tudi velik traktor, na katerega so se lahko usedli 

tisti, ki so to želeli. Za to so bili bistveno bolj zagreti fantje kot deklice. Deklice so se 

zadrževale pri zajčkih in jih hranile s solato. Ker smo videle, da otroci zelo uživajo in se 

zabavajo, smo jih pustile, da se še nekaj časa prosto igrajo na vrtu. Zanimivo je bilo, da so bili 

deklicam konji zelo všeč zaradi dolgih »las«, zato so jih želele še enkrat videti. Medtem je 

vzgojiteljica na bližnjem igrišču že pripravila žoge, vendar otroci tega niso vedeli. Po 

končanem obisku na kmetiji smo se odpravili v vrtec. Šli smo mimo ograjenega igrišča, poleg 
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katerega sem se namenoma ustavila. Vprašala sem jih, kaj je to, kaj lahko počnemo tukaj, kaj 

opazijo na njem itn. Otrok, ki si je zaželel igrati nogomet, mi je povedal, da je to igrišče za 

nogomet, vsi ostali pa so začeli vpiti, da vidijo veliko žog. Stopili smo na igrišče. Vprašala 

sem jih, kaj želijo početi z žogami. Presenečena sem bila, ko so mi tako deklice kot dečki 

odgovorili, da bi lahko igrali nogomet. Najprej smo naredili dve mešani skupini, potem pa še 

deklice proti dečkom. Razložila sem jim pravila in igra se je začela. Pri nekaterih otrocih sem 

opazila visoko zagnanost, drugi pa so hitro obupali in se umaknili. Večinoma a so bile to bile 

deklice in tisti, ki niso nikakor razumeli, v kateri gol morajo brcati žogo. Ti so hitro našli 

novo animacijo, in sicer so se igrali igrici A je kaj trden vaš most in Gnilo jajce. Med dečki 

sem opazila veliko borbenost pri odvzemanju žoge, bilo je tudi nekaj agresivnosti. Še posebej 

takrat, ko smo ostali navijali za določeno skupino in jih bodrili. Eden izmed otrok je celo 

povedal, da se morajo boriti, ker bodo zmagovalci dobili darilo, čeprav jim nisem nič 

obljubila. To je dokaz, da se otroci že v teh letih zavedajo, da poraženci ne dobijo ničesar, 

zmagovalci pa oz. da je prednost boljšega v tem, da nekaj dobi. Tudi ta petek sem bila med 

pogovorom z otroki vesela, da je vsak izmed njih konkretno povedal tisto, kar mu je najbolj 

ostalo v spominu oz. kar mu je bilo všeč in kar ne, čeprav sem pri nekaterih porabila nekoliko 

več časa z vprašanji in podvprašanji. Ob koncu tega dneva so bili že tako utrujeni, da so me 

nekateri spraševali, kdaj bo čas za počitek, kar pomeni, da imajo otroci na nek način radi in 

potrebujejo vsakodnevno rutino, čeprav tega ne pokažejo.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Na kmetiji in igranje nogometa: Všeč ji je bilo, da so 

spet, po nekaj petkih, dejavnosti potekale zunaj. Že otroci so bili presenečeni, da bodo šli na 

kmetijo in da njihove želje niso omejene le na vrtec ter igralnico. Zelo radi so zunaj, kar so 

dokazali s svojimi željami. Več otrok si je želelo iti na travnik, sprehod, igrišče itn. Všeč ji je 

bilo, da smo dan začeli na nekoliko drugačen način, z igrami, ki na prvi pogled otrokom niso 

dale vedeti, da bomo nekam šli. Opazila je, da so se otroci pozneje ob pogovoru o živalih na 

kmetiji začeli dolgočasiti in to zato, ker so to temo že velikokrat predelali, vendar, ko sem jim 

povedala bistvo tega (obisk kmetije), so v trenutku začeli sodelovati. Vzgojiteljica je bila 

vedno prepričana, da ni dobro izpostavljati nekaj otrok pred drugimi oz. da se ti otroci 

počutijo bolj pomembne od ostalih, vendar je opazila, da je včasih to dobro. Otrok se tako 

nauči, da ne more biti vedno eden in isti v središču pozornosti. Dobro je, da pridejo v ospredje 

otroci, ki to velikokrat niso. To se je pokazalo tudi pri otrocih, ki so predstavili svoje kmetije. 

Pri ostalih otrocih ni prišlo do ljubosumnosti prav zaradi tega, ker niso delali nečesa, kar bi 

morali, ampak so se lahko prosto igrali. Predlog vzgojiteljice je bil (če bi bilo več časa), da bi 
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lahko obiskali tudi vse ostale kmetije in jih nato med seboj primerjali. Presenečena je bila nad 

deklicami, ki so tudi želele igrati nogomet. Običajno se umaknejo stran od fantov in se igrajo 

po svoje, tokrat pa ni bilo tako. Pozneje so se nekatere umaknile le zaradi prevelike borbenosti 

fantov.  

Ob koncu dneva sem z otroki izvedla kratek pogovor ob gledanju fotografij iz kmetije in 

igrišča. Vsak izmed njih mi je nekaj povedal: 

Otrok 1: »Jaz sem bil zelo vesel, ker sem dal kar tri gole, pa ko ste navijali.« 

Otrok 2: »Ko sem slišala, da gremo na kmetijo, me je bilo kar strah živali, ki jih bom videla.« 

Otrok 3: »Jaz sem tako tekel za žogo, da sem bil čisto utrujen … še bi šel na nogometno 

igrišče … pa prijatelja bi s sabo vzel.« 

Otrok 4: »Na Vesnini kmetiji mi je bilo najlepše, pa ko sem spoznala njenega Jureta.« 

Otrok 5: »Jaz sem želel še ostati na igrišču, pa smo morali iti.« 

Otrok 6: »Jaz zelo dobro igram Spomin … me je mamica naučila … pa sem zmagal.«  

Otrok 7: »Meni so bili konji najlepši, ker so tako veliki … pa imajo smešen rep … kot lase.« 

Otrok 8: »Drugič gremo lahko še igrati nogomet, pa tisti, ki zmaga, dobi bombone. Najlepše 

mi je bilo na igrišču.« 

Otrok 9: »Ko sem risala svojo kmetijo, pa naše koze, pa kokoške … všeč mi je bilo … pa, ko 

smo izbrali Vesnino kmetijo, ker je tudi lepo narisala.« 

Otrok 10: »Lepo mi je bilo na kmetiji, ko sem zajčke božala, pa smo morali biti previdni, da 

nam ne pobegnejo.« 

Otrok 11: »Meni so tudi zajčki bili najbolj lepi … mehki so.« 

Otrok 12: »Jaz sem pa zajčkom dala solato, pa mi ni bilo všeč, ker je niso želeli.« 

Otrok 13: »Jaz sem tudi narisal svojo kmetijo, pa so mi vsi povedali, da je lepa … bil sem 

vesel.« 

Otrok 14: »Žoge na igrišču … to mi je bilo všeč … ker smo se igrali, pa jih metali.« 

Otrok 15: »Jaz sem zabil tooliko golov … največ … ni mi pa bilo lepo, ko me je Rok brcnil v 

nogo … žogo mi je hotel vzeti.« 

Otrok 16: »Jaz sem bila tako utrujena, ker smo tako daleč hodili, pa sem komaj čakala, da 

grem počivat.« 

Otrok 17: »Ko smo fanti in deklice igrali nogomet, a deklice nogometa sploh ne igrajo … všeč 

mi je to bilo.« 

Otrok 18: »Smešno mi je bilo, ko smo vsi tekli za žogo … pa pri Vesni, ko nas je dala gor na 

traktor, tisti velik … sem se igral, da ga vozim … lepo mi je bilo.« 
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Za naslednji petek smo izžrebali zabavo in ples. 

Slika 19: Hranimo zajčke 

 

Slika 20: Na traktorju 

 

Slika 21: Nogometna tekma 

 

5.9 Deveta dejavnost: Imamo zabavo in plešemo ples huba buba 

Cilji: 

 Otrok spozna način ravnanja in vedenja v različnih okoljih, npr. pri družabnih srečanjih, 

kot je zabava;  

 šteje in prireja kovance številu krogcev;  

  doživlja ugodje in se zabava ob pripravi hrane; 



Ledinski, K. (2016). »Moj dan v vrtcu« – participacija otrok skozi reševanje problemov odprtega tipa. 

Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta  

 

70 

 ob zabavi doživlja občutek pripadnosti in ugodja; 

 se sproščeno giblje ob glasbi; 

 prevzema osnovne prvine gibov pri plesu huba buba; 

 svobodno riše, slika in okrašuje predmete ter prostor. 

Potek dejavnosti Imamo zabavo in plešemo ples huba buba: Zberemo se na preprogi, 

povemo, zakaj je današnji dan poseben in kaj bomo počeli. Ko otroci povedo, da bomo imeli 

zabavo, jih vprašam, kaj pomeni imeti zabavo, kakšna je zabava, kaj se na zabavi dela, ali se 

tudi je in pije itn. Po pogovoru oz. ko pridemo do zaključka, da se na zabavi pleše, pije in je, 

da je zabava okrašena, ima plesišče, radio z glasbo itn., jim razložim, da imamo veliko težavo. 

Nič od tega, kar potrebujemo, nimamo v vrtcu. Vprašam jih, ali vedo, kam bi morali iti. Če 

otroci ne ugotovijo sami, da bi morali v trgovino po potrebščine za zabavo, jim pomagam s 

podvprašanji. Nato si zapišemo, kaj bomo v trgovini kupili, npr. banane, hruške, pomaranče, 

sok, balone …, ter se odpravimo v najbližjo trgovino. Pri blagajni plačamo in se vrnemo v 

vrtec. Sledi priprava prostora, hrane in ostalih potrebščin. Ko je vse pripravljeno, se zabava 

začne. Pripravljeno imajo hrano in glasbo. Naučimo se tudi koreografijo za ples huba buba. 

Zberemo se na »plesišču«, kjer najprej sama zaplešem, nato pa se mi pridružijo tudi otroci. Po 

končani zabavi pospravimo, se usedemo in pogovorimo.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Imamo zabavo in plešemo ples huba buba: Za uvodni del 

sem z otroki izvedla pogovor z namenom, da slišim, kaj za njih pomeni zabava. Predvsem me 

je zanimalo mnenje deklice oz. dečka, ki si je to zaželel. Za večino njih pomeni zabava, da se 

zabavajo, ko imajo rojstni dan. Nato so mi začeli naštevati, kaj vse imajo na rojstno-dnevnih 

zabavah, kaj jedo, kako se igrajo itn. Ko sem jih vprašala, ali imamo lahko zabavo v vrtcu kar 

tako, ne da bi slavili rojstni dan, so odgovorili z ne. Le ena izmed deklic je odgovorila, da 

moramo za dovoljenje vprašati vzgojiteljico, ki nam bo dovolila imeti zabavo, saj je to njihov 

dan. Menim, da otroci ne poznajo tudi drugačne zabave, ker v vrtcu praznujejo oz. slavijo le, 

ko ima kateri izmed njih rojstni dan in temu pravijo zabava. Bila sem prepričana, da bodo vsi 

omenili trgovino, ko sem jim povedala, da nimamo ničesar, kar potrebujemo. Več otrok je 

predlagalo, da gremo pogledati v kuhinjo h kuharicam. Že s tem se opazi, kako so ideje otrok 

omejene na vrtec in ne na okolje zunaj njega. Mogoče sem tudi sama nekoliko pripomogla k 

temu z dogovori iz preteklih petkov, ko smo delali sončke, hiške in snežake, da bomo 

uporabili tisti material, ki ga imamo na voljo v vrtcu. Otroci so to v celoti upoštevali. V 

kuhinji nam niso mogli pomagati in otroci so bili nekoliko razočarani, zato sem jih z novimi 
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vprašanji (kam gredo vaše mame po mleko, sadje, bombone …) privedla do tega, da so se 

spomnili na trgovino. Takrat me je eden izmed otrok začudeno pogledal in vprašal, ali bomo 

res šli v trgovino. Ko so videli, da mislim resno, so vsi skočili v zrak. Bili so veseli. 

Pomembno se mi je zdelo, da imam z otroki nek dogovor, ki ga bomo upoštevali preden bomo 

šli v trgovino, zato smo si napisali seznam potrebščin, pogovorili smo se o tem, kako se v 

trgovini obnašamo, da moramo na blagajni plačati, trgovko pozdraviti itn. Ker so bili po 

vrnitvi v igralnico zelo razigrani, smo se takoj odpravili na delo. Sami so se razdelili v 

skupine oz. so se tako razporedili, da jih ni bilo treba razvrščati v posamezne skupine. Menim, 

da z jasnimi navodili in dogovori dosežeš to, da se otroci znajo sami organizirati. Nekaterim 

sem pomagala jaz, drugim vzgojiteljica in ostalim pomočnica vzgojiteljice. Za glasbo so 

otroci izbrali zgoščenko z otroškimi ljudskimi pesmi in nekaj pesmi iz interneta. Zabavo sem 

namenoma združila z željo deklice, da bi se naučili ples huba buba in z željo otroka, da bi 

jedli banane. Velikokrat je možno z eno dejavnostjo izpolniti veliko več oz. jo razširiti še na 

druga področja in želje ter ideje otrok. Kljub odločitvi, da bomo sadna nabodala in suho sadje 

pripravili za vse skupaj, so se na koncu otroci odločili, da bo vsak imel svoje nabodalo na 

svojem krožniku. Opazila sem, da hrane niso pripravljeni toliko deliti z drugimi, kot to 

počnejo z nekaterimi drugimi stvarmi. Ne razumejo tega, da lahko hrano, ki jo sami 

pripravijo, dobi tudi nekdo drug. Otroci so izrazili željo, da bi se med zabavo prosto igrali in 

da bi lahko imeli vstopnino za na zabavo, zato so si iz papirja naredili denarnice, natisnili smo 

kovance, ki so jih nato izrezali in si jih razdelili. Dogovorili smo se, katere igre bodo na voljo. 

Odločili so se za kegljanje in izdelovanje zapestnic ter verižic iz testenin. Zanimalo me je, pri 

kateri igri bo več otrok oz. ali se bodo tudi dečki odločili za izdelovanje nakita in obratno. 

Presenečena sem bila, ko so skoraj vsi otroci stopili do mize z makaroni in se odločili za 

izdelovanje zapestnic ter verižic. Všeč mi je, da med otroki ni zadržkov glede spolov oz. da 

med njimi ni deljenja na tiste igre, ki so bolj značilne za dečke in tiste, ki so bolj za deklice. 

Izdelane klobučke sem skrila po igralnici. Vsak izmed njih je dobil listek določene barve. 

Njihova naloga je bila, da poiščejo klobuček takšne barve, kot je bil listek. To jim je bilo zelo 

zanimivo. Smejali so se in tekali sem ter tja, samo da bi čim prej našli svoj klobuk. Ko sem 

opazila, da se je njihova zbranost zmanjšala, sem jih povabila na plesišče, ki je bilo na 

preprogi. Najprej smo zaplesali nekaj plesov, ki jih otroci poznajo, potem pa smo se naučili še 

huba buba ples. K sebi sem povabila deklico, katere želja je bila ta ples. Tudi ona ga ni 

poznala. Vprašala sem jo, ali nam želi sama po svoje zaplesati, vendar jo je bilo sram. 

Otrokom je bil ples zelo všeč. Plesne korake so si hitro zapomnili in plesali smo, dokler se 

niso utrudili. Da so bili še bolj motivirani za ples in rajanje, sva z vzgojiteljico kar plesali med 
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njimi in jim dali vedeti, da se tudi sami zabavava. Nato so začeli oblikovati svoje 

koreografije, se dogovarjali, kateri gib bi kdaj uporabili itn. Po končanem rajanju so pomagali 

pospraviti. Svoje okrašene kozarce in klobuke pa so si vzeli domov.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Imamo zabavo in plešemo ples huba buba: Najbolj jo je 

prevzela zagnanost otrok, da so s sodelovanjem in pripravljanjem prišli do skupnega cilja, kar 

je bila zabava. Všeč ji je bilo, da jim je nekdo prvič ponudil večjo možnost pri nabavi 

potrebščin, in sicer to ni bila kuhinja, v katero se z njimi sama odpravi, če kaj potrebujejo, 

ampak smo šli kar v trgovino. Prav zaradi tega ni nobeden od njih predlagal, da bi šli v 

trgovino, ker se jim je to zdelo nemogoče. Z obiskom trgovine so tudi bolj spoznali poklic 

trgovke/trgovca, kar je bil še dodaten plus. Zanimivo ji je bilo, da sem uporabila tudi področje 

matematike, s tem, ko smo na blagajni plačali, kar smo kupili in ko so otroci plačali vstopnino 

za zabavo. S takšnimi stvarmi se otroci postopoma začnejo zavedati oz. spoznavati, za kaj vse 

potrebujemo denar in kako pomemben je. Meni, da bi bila zabava lahko bolj razgibana, če bi 

uporabili večji prostor, npr. telovadnico, vendar so bile izbrane igre primerne tudi za 

igralnico. Nekoliko večjo težavo je predstavljalo plesišče, ker je otrok veliko in so se med 

seboj prerivali. Dobro je bilo to, da sem otroke zamotila s pripravljanjem in z okraševanjem, 

da so dobili občutek vrednosti in pomembnosti. Pomembno ji je bilo tudi, da zabave nisem 

kar tako prekinila, jih posedla na preprogo in začela pogovor, ampak smo imeli še zadnji ples 

ter nato pospravljanje.  

Tudi tokrat sem se z otroki pogovorila. Vsak izmed njih mi je povedal, kako se je danes 

počutil, kaj mu je najbolj ostalo v spominu, vendar na nekoliko drugačen način. Otroci so se 

umirili, v ozadju je tiho igrala glasba. Tisti otrok, ki je bil na vrsti, je zaprl oči in mi povedal, 

kaj mu je ostalo najbolj v spominu od današnjega dne. 

Mnenja otrok: 

Otrok 1: »V trgovini, ko smo kupili balone.« 

Otrok 2: »Spomnim se finih sadnih nabodal.« 

Otrok 3: »Lepo mi je bilo delati sadna nabodala.« 

Otrok 4: »Ko smo bili v trgovini, pa smo kupili polno vrečko sadja.« 

Otrok 5: »Huba buba plesa se spomnim, ker je bil tako smešen.« 

Otrok 6: »Meni je bilo vse všeč … ko smo iskali klobuke, pa smo imeli svoj denar.« 
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Otrok 7: »Meni so bile všeč verižice, ki smo jih delali, pa bom lahko dal eno mamici, pa eno 

atiju.« 

Otrok 8: »Spomnim se tistih rozastih makaronov, iz katerih sem naredila verižico … pa je fajn 

lepa.« 

Otrok 9: »Jaz sem same banane napiknil na palico, ker so mi dobre.« 

Otrok 10: »Spomnim se prijazne trgovke v trgovini, pa veliko sadja, pa veliko čokolad.« 

Otrok 11: »Meni je bil najbolj všeč ples, najmanj pa denar.« 

Otrok 12: »Vsega se spomnim.« 

Otrok 13: »Tudi jaz se vse spomnim … lepo je bilo, pa vsi smo imeli svoje kozarčke.« 

Otrok 14: »Plesa huba buba se spomnim, ko smo delali velike kroge.« 

Otrok 15: »Sok je bil fin, sladek … v vrtcu pijemo samo čaj, pa mi je bil sok dober.« 

Otrok 16: »Jagodni sok se spomnim, pa moj kozarček, ki sem si ga pobarvala.«  

Nekateri otroci niso želeli ničesar povedati in jih tudi nisem silila k temu. Nato smo izžrebali 

še novo željo za naslednji petek, in sicer, da gremo na morje.  

Slika 22: Kupimo potrebščine za zabavo 

 

Slika 23: Na blagajni plačamo 
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Slika 24: Potek priprav na zabavo 

 

Slika 25: Delamo sadna nabodala 

 

5.10 Deseta dejavnost: Mi gremo na morje 

Cilji:  

 Otrok ob slikanici doživlja ugodje, veselje in zgodbo obnovi; 

 razvija slušne zaznave in posluša ter razlikuje zvoke iz narave in okolja; 

  spoznava in se pogovarja o predmetih, ki jih uporabljamo v različnih okoliščinah; 

  razvršča predmete; 

 spozna, da na njegovo zdravje vplivata tudi sonce in okolje ter spozna, kako se lahko 

varuje pred poškodbami in boleznimi;  

 doživlja ugodje, veselje in zabavo ob simbolni igri ter igri vlog.  

Potek dejavnosti Mi gremo na morje: Za uvod otrokom pripravim več zvočnih ugank, in 

sicer otroci ugibajo, kaj pomenijo zvoki, ki jih slišijo na radiu. Kot primer jim spustim zvok 

avtomobila in otroci uganejo, da je to zvok avtomobila, ali pa jim spustim oglašanje murenčka 

in otroci ugotovijo, da je to murenček. Pomembno je, da tisti otrok, ki pozna odgovor, dvigne 
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roko in pove. Med izbranimi zvoki je tudi šum morja, oglašanje galebov, ladje in njenega 

parnika. Ko otroci, sami ali z mojo pomočjo, uganejo tudi te zvoke, jih vprašam, ali so jih 

kdaj tudi v živo slišali, ali jih lahko vidimo na morju, kaj počnemo na morju itn. Nato jim 

preberem zgodbo o kokoški, ki je želela videti morje. Ko zgodbo obnovimo jih vprašam, ali 

vedo, zakaj se danes pogovarjamo o morju in kdo izmed njih ima željo iti na morje. Povem 

jim, da bomo tudi mi šli na morje, vendar jim dam vedeti, da se bomo igrali. Sledi igra Ugani, 

kaj je v vreči. V veliko vrečo skrijem različne predmete in igrače iz igralnice ter tiste, ki jih 

lahko vzamemo na morje, kot so na primer rokavčki, maska za potapljanje itn. Otrok da roko 

v vrečo, izbere predmet, ga otipa, ugane, kaj bi to lahko bilo in pove, ali ga bomo potrebovali 

na morju. Tako ugotavljamo, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci in dokler vreče ne 

izpraznimo. Nato vzamemo potrebne stvari iz vreče s seboj in se z avtobusom, ki si ga otroci 

sami izmislijo, odpeljemo na morje. V telovadnici si opremimo prostor, dogovorimo se, kje 

bo morje, kje bo plaža itn. Otroci se prosto igrajo, da so na morju, uporabljajo različne igre 

vlog in simbolno igro. Da je vzdušje še bolj sproščeno, jim pripravim glasbo z otroškimi 

pesmi. Ko otrokom zbranost upade, telovadnico pospravimo, stvari vzamemo s seboj, se 

usedemo na avtobus in odpeljemo nazaj v igralnico ob petju pesmi Mi gremo pa na morje.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Mi gremo na morje: Željo enega izmed otrok, da gremo na 

morje, sem sprva nameravala preslišati, ker je realno gledano neizvedljiva. Potem pa sem se 

spomnila, da je otrokova glavna aktivnost igra, ki jo ta skupina še posebej pogreša in sem se 

odločila, da se bomo pretvarjali oz. igrali, da gremo na morje. Pri zvočnih ugankah jim je 

največ težav delal prav šum morja, vendar ko so se oglasili galebi in čofotanje po vodi, je 

eden izmed otrok ugotovil, da sliši morje. Slikanico o kokoški sem izbrala zato, ker imajo 

zelo radi nove zgodbe in jim radi prisluhnejo. Pred odhodom na morje, ki je bilo v 

telovadnici, smo se ob igri Ugani, kaj je v vreči seznanili in pogovorili o tem, kaj potrebujemo 

za na plažo, kako se bomo zaščitili pred soncem, kaj bomo potrebovali za plavanje, koga 

bomo lahko lovili in iskali v morju ter kaj potrebujemo za to itn. Ker so otroci ves teden 

navdušeno govorili tako staršem doma kot tudi ostalim otrokom v vrtcu, da bomo šli plavati 

na morje, sem jim morala nekajkrat ponoviti, da se bomo igrali, da smo na morju. Mislila 

sem, da bodo otroci zaradi tega razočarani, vendar niso bili. Popolnoma so se vživeli v igro 

dogovarjanja, kaj bodo vzeli s seboj, ter odpravljanja v telovadnico z avtobusom, ki so si ga 

naredili iz stolov. Najbolj zanimivo je bilo, ko je eden izmed otrok povedal, da nas je preveč 

za en kombi in da moramo iti z dvema. Običajno imajo tovrstne težave, ko gre skupina s 

kombijem na kakšno predstavo, zato jih mora ta dvakrat peljati. Enake težave je otrok 
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izkoristil tudi za igro, kar je dokaz, da so vse skupaj zelo resno vzeli, čeprav je šlo le za igro. 

V telovadnici so si otroci naredili morje iz modrih blazin, za ležalnike smo izkoristili blazine 

za spanje, kocke so uporabili za školjke in kamenčke, za senčnike so postavili dežnike, iz 

lesenih palic z vrvicami smo naredili ribiške palice, različne manjše plastenke smo uporabili 

za sončne kreme, vzeli so si tudi žoge itn. Opazila sem, da so otroci z igro začeli že med 

pripravo prostora. Njihov način komuniciranja, prevzemanja različnih vlog, kot so na primer 

vloga mame, očeta, gospodičen, ki se sončijo in mažejo s kremami, ribiči, ki čakajo in se 

borijo z veliki ribami, so bili zelo zanimivi. Vse skupaj je še bolj popestrila glasba. Več otrok 

me je prosilo, naj jih namažem s kremo po hrbtu, da jih ne bo opeklo sonce. To mi je bilo 

všeč, ker so se začeli zavedati oz. so se seznanili s tem, kako nevarno je sonce in kako se 

zaščitimo pred njim. S časoma so začeli še več različnih predmetov in stvari nositi v 

telovadnico. Njihove ideje so se množile ne da bi jim z vzgojiteljico karkoli predlagali. Ko je 

bilo igre konec, smo telovadnico oz. plažo pospravili, vse, kar smo prinesli s seboj, smo tudi 

odnesli. Usedli smo se na avtobus in se ob petju vrnili v igralnico, kar je bila dobro 

izkoriščena metoda, saj so bili otroci še vedno živahni. Velikokrat se zgodi, da začnejo po 

hodnikih teči sem in tja, kar ni prav. Tokrat sem opazila delitev otrok na deklice in dečke, in 

sicer dečki so lovili ribe, skakali v morje in se igrali z žogami, deklice pa so ležale ne plaži, si 

nameščale senčnike in ležalnike, se mazale s kremami itn.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Mi gremo na morje: Všeč ji je bila uvodna igra zvočnih 

ugank. Velikokrat se zgodi, da otroci drug drugega in zvokov okrog sebe ne slišijo, ker jih 

nočejo slišati, ker se ne morejo umiriti ter prisluhniti. Takšna igra je zato dober trening 

razvijanja spretnosti poslušanja. Čeprav so bili začetni zvoki za njih dokaj enostavni in so 

postajali vse bolj vznemirjeni, sem jih nekoliko umirila s šumom morja, ko so pričakovali, da 

bo spet nekaj lahkega, vendar ni bilo. Ta igra je bila dober uvod tudi v zgodbo, ki je sledila, 

saj sem otroke umirila in pripravila na poslušanje. Uresničitev te želje skozi igro je bilo dobra 

izbira. Pridobila sem jih s telovadnico, z velikim prostorom, v katerem so si lahko igro sami 

organizirali. Nisem jim narekovala, kje morajo biti določeni rekviziti, predmeti in ostale reči. 

Tudi sama sem se vživela v igro, s čimer sem si otroke še bolj pridobila. Veliko je bilo 

simbolne igre in igre vlog, česar vzgojiteljica v tej skupini pogreša. Opazila je, da so otroci 

skozi igro postajali vse bolj iznajdljivi pri uporabi različnih igrač. Pomembno je tudi poskrbeti 

za varnost, na kar ne smemo pozabiti predvsem v večjih prostorih in pri predmetih, ki jih 

otroci uporabljajo. Takšno dejavnost je veliko boljše izvesti zunaj, ker jo naredimo še bolj 

realno. Mogoče bi lahko otroke vprašala, kam bi šli rajši, ali v telovadnico ali na igrišče, 
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vendar smo potem spet vezani na vremenske razmere. Zanimivo ji je bilo, da je veliko otrok 

med igro prevzelo vlogo svojih staršev, punčke oz. dojenčki pa so bili njihovi otroci.  

Evalvacija z otroki, in sicer je vsak izmed njih povedal, kakšen se mu je zdel današnji dan v 

vrtcu, kako mu je bilo na morju, kaj mu je bilo všeč in kaj ne … 

Mnenje otrok je bilo: 

Otrok 1: »V vrtcu mi je bilo danes zelo lepo, ker smo se igrali, da smo na morju.« 

Otrok 2: »Meni pa je bilo v telovadnici lepo … ko sem plavala, pa iskala školjke.« 

Otrok 3: » Meni je na morju bilo lepo … pa ko smo se z avtobusom odpeljali.« 

Otrok 4: »Meni je bilo tako lepo, da bi šel še enkrat na morje.« 

Otrok 5: »Najbolj si bom zapomnil, ko sem skakal po blazini, pa smo se delali, da skačemo v 

morje.« 

Otrok 6: »Jaz sem pa pela, pa plesala, pa svojo punčko sem s kremo mazala … in Matej je 

mene namazal … on je bil moj mož.« 

Otrok 7: »Zgodbica mi je bila všeč … in morje.« 

Otrok 8: »Meni tudi zgodba o kokoški … pa morje v telovadnici tudi.« 

Otrok 9: »Všeč so mi bili dežniki za sonce, pa ko smo se pod njih skrivali, da nas ne bo opeklo 

sonce.« 

Otrok 10: »Jaz sem se tudi skrivala … pa sem tudi iskala školjke in bila jezna, ker so nam 

fantje vse razmetali.« 

Otrok 11: »Meni je bilo najlepše v telovadnici, ker smo se igrali, da smo na plaži.« 

Otrok 12: »Na plaži mi je bilo lepo …« 

Otrok 13: »Meni je tudi bilo lepo na plaži … sem se sončila, pa mazala s kremo.« 

Otrok 14: »Jaz sem pa bila žalostna, ko smo šli nazaj v igralnico, ker smo se tako lepo 

igrali.« 

Otrok 15: »Tista velika vreča, ko sem ugibal, kaj je notri … to mi je bilo zanimivo.» 

Otrok 16: »Meni je pa bilo zanimivo najbolj na morju.« 

Otrok 17: »Jaz sem si najbolj zapomnila zgodbo o kokoški, ki je šla tudi na morje.« 

Za naslednji petek nam je ostala še zadnja želja in to je bil obisk mlina na vodi.  
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Slika 26: Telovadnico spremenijo v plažo in morje 

 

Slika 27: Plavamo, se sončimo, lovimo ribe ... 

 

5.11 Enajsta dejavnost: Pohod in obisk mlina  

Cilji:  

 Ustvarjanje sproščene atmosfere, v kateri se vsak otrok počuti sprejetega in pomembnega; 

 otrok izvaja naravne oblike gibanja (hoja in tek); 

 odkriva in spoznava živo in neživo naravo; 

 opazuje prostor/okolje okoli sebe z namenom, da pride do cilja; 

 spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost (reka, mlin). 

Potek dejavnosti Pohod in obisk mlina: Z vzgojiteljico organizirava kratek pohod ob reki 

Krupi, ne da bi otrokom to povedali, vendar pa nekaj dni prej o tem obvestiva starše. Zjutraj 

se z otroci zberemo na preprogi, na kar nam nekdo potrka na vrata. Enega izmed otrok 

pošljem k vratom, vendar pred vrati ni nobenega, le zavit list papirja leži na tleh. Otroku 

povem, naj nam ga prinese, da pogledamo, kaj je to. Ko ga odprem, vprašam otroke, kaj bi to 

bilo. Vsi si ga dobro ogledajo, povedo, kaj je na njem narisano oz. kaj predstavljajo 

fotografije in skozi pogovor pridejo do ugotovitve, da je to zemljevid, ki nas vodi do našega 
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zaklada oz. mlina. Na zemljevidu še piše, da se moramo podati na pot in mlin poiskati, če 

hočemo izpolniti željo ter ga videti. V garderobi se obujemo in oblečemo. Najprej nas kombi 

odpelje do sosednje vasi, potem pot nadaljujemo peš. Ves čas gledamo na zemljevid in 

sledimo tablam ob cesti. Ko pridemo do mlina, poskušajo otroci sami priti do spoznanja, da je 

to naš cilj in da je tista hiša pravzaprav mlin. Ob mlinu se ustavimo, si ga ogledamo, 

pogovorimo in se odpočijemo, nato pa se vrnemo nazaj do tistega kraja, kjer nas čaka kombi. 

Po vrnitvi v vrtec otroci izberejo, kaj želijo početi. Ponudim jim gnetenje testa in različne 

vrste moke ter oblikovanje okraskov z modelčki, prosto igranje, igranje na igrišču, igranje ob 

koritu z zrni pšenice, branje zgodbe o kokoški, ki je spekla svoj kruh, risanje mlina kot si ga 

sami predstavljajo itn. V zaključnem delu se zberemo in pogovorimo o današnjem dnevu. 

Otroci pokažejo svoje risbe mlina ali izdelane okraske.  

Evalvacija izvajalke dejavnosti Pohod in obisk mlina: Potek tega dneva je bilo najtežje 

organizirati, ker sva morali biti z vzgojiteljico previdni, da ne bodo otroci slišali za pohod, 

medtem ko sva staršem govorili, naj v petek svoje otroke primerno obujejo in oblečejo, naj 

jim dajo nahrbtnike itn. Že v začetku tedna so nas otroci začeli spraševati, ali bomo res šli v 

petek k mlinu, kaj bomo tam počeli, kako bomo šli in podobno. Zdi se mi, da je bila to ena 

izmed redkih želja, o kateri so otroci veliko govorili in se pogovarjali še preden smo jo 

izpolnili. Takoj, ko smo odprli zemljevid, so nekateri menili, da bomo šli iskati zaklad, kar 

sem tudi pričakovala, saj vsak otrok najprej pomisli na zaklad, ko vidi takšen zemljevid. 

Pričakovala sem, da bo otroke zanimalo, kdo je pustil pismo pred vrati in kdo je potrkal, 

vendar me ni nobeden tega vprašal, pač pa so fantje sami stopili do vrat in gledali, če bo kdo 

prišel. Na zemljevidu so bile majhne fotografije in na eni izmed njih je bil mlin. Rekla sem 

jim, naj si vsako fotografijo dobro ogledajo in pokažejo, na kateri cilj moramo priti. Nekaj jih 

je pokazalo na mlin, ostali pa so le opazovali. V trenutku, ko sem jim povedala, da se bomo 

odpravili na pot, ker je naša dolžnost, da poiščemo mlin, če želimo izpolniti željo, so otroci 

zaživeli, postali neučakani, veseli, in kar je najbolj pomembno, začeli so se zabavati. Med 

pohodom smo morale najbolj poskrbeti za njihovo varnost v prometu, zato smo jih večinoma 

usmerjale same. Vsake toliko smo se ustavili in pogledali na zemljevid, če smo na pravi poti. 

Bila sem presenečena nad njihovim poznavanjem sosednjih krajev in nekaterih stavb. Veliko 

izmed njih ve, kje njihovi prijatelji živijo in prav zaradi tega smo se na kratkem odmoru 

ustavili pri Klemenu. Čeprav jim je ta pokazal svoje domače živali ter igrače in sem 

pričakovala, da bodo preusmerili pozornost na to, so nenehno hodili k meni in me spraševali, 

če imamo še dolgo pot do mlina in kdaj bomo šli naprej. Opazila sem, da jim je bilo zelo 
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pomembno, da pridejo do cilja. Med hojo smo se veliko pogovarjali o drevesih in cvetlicah, ki 

smo jih srečali, poslušali smo petje ptic ter ugotavljali, kako se katera imenuje, šteli smo 

prometne znake in spoznavali njihove oblike itn. Všeč mi je bilo, da so med potjo imeli 

možnost videti tudi razbitine starega gradu in Judovsko jamo, kar je še bolj popestrilo njihovo 

»dogodivščino«. Na vsake toliko časa sem opazila, da so nekateri pari, predvsem tisti, ki so 

nasploh tekmovalni, začeli prehitevati ostale v koloni, da bi mi bili čim bližje. Mislili so, da 

bodo tako hitreje prišli do cilja in da bodo prvi našli mlin. Nekaj metrov pred mlinom smo se 

ustavili ob reki Krupi in jo opazovali. Njeno žuborenje je bilo tako glasno, da so bili otroci 

kar prestrašeni in so se odmikali stran. Še enkrat smo si pogledali zemljevid in fotografijo 

mlina. Povedala sem jim, da morajo biti zelo pozorni in dobro opazovati okrog sebe. Kmalu 

za tem je eden izmed dečkov s prstom pokazal na most, ob katerem je bil mlin. Zanimivo je 

bilo, da ga je otrok prepoznal, čeprav mlin ni imel mlinskega kolesa. Ko sem ga vprašala, 

kako ve, da je to mlin, mi je odgovoril, da je mlin na vodi. Pri nekaterih sem opazila 

razočaranje, ker niso bili oni tisti, ki bi mlin prvi opazili. Povedala sem jim, da smo vsi skupaj 

zmagali, ker smo vsi tudi prišli do cilja. Mogoče je bil njihov odziv takšen zato, ker je mlin 

prvi opazil deček, ki je velikokrat v ospredju oz. rad išče pozornost. Za otroke je bila to 

posebna dogodivščina tudi zato, ker so se vozili s kombijem in tega ne počnejo pogosto. 

Vedeli so, da se bomo odpravili nekam daleč stran od vrtca in kar je najpomembnejše, drugim 

prijateljem ter staršem bodo lahko pripovedovali, kje vse so bili. To radi počnejo. Po vrnitvi v 

vrtec sem jih vprašala, kaj bi radi počeli in jim povedala, kaj sem pripravila za njih. Želela 

sem, da se otroci sami odločijo. Skoraj večina se je odločila za igrišče in peskovnik, 

predlagali so mi tudi, da bi lahko okraske delali kateri drugi dan. Ker so nekateri želeli risati 

mlin, sem ostala z njimi v igralnici, drugi pa so šli na igrišče. Pozneje smo se jim pridružili še 

ostali. V zaključnem delu smo se zbrali na preprogi, kjer je nekaj otrok pokazalo svoje risbe, 

povedali smo drug drugemu, kako smo se imeli, kaj nam je bilo všeč in kaj ne.  

Odgovore vsakega otroka posebej nisem zapisovala, ker so si bili med seboj dokaj podobni. 

Vsem je bila všeč vožnja s kombijem in iskanje mlina, nekoliko manj pa pot, ki je bila zelo 

dolga in so bili zato utrujeni.  

Mnenje vzgojiteljice o dejavnosti Pohod in obisk mlina: Vzgojiteljici je bilo všeč, da smo 

tokrat prišli do želenega cilja na drugačen način, in sicer s pomočjo zemljevida ter pohoda, na 

katerega smo se tudi odpravili. Opazila je, da so otroci v igralnici mislili, da se bomo le igrali, 

tako kot prejšnji petek, in so stvar resno vzeli šele, ko smo se odpeljali s kombijem. Eden 
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izmed dečkov je v igralnici vprašal, ali se bomo speti igrali, da iščemo zaklad, torej ni vedel, 

ali se zdaj samo šalimo ali pa mislimo resno. Otroke sem z uvodnim delom in zemljevidom še 

bolj pritegnila ter pridobila. Že tisti zemljevidi, ki so jih sami narisali, so jim bili zelo všeč, ta 

je bil pa še bolj opremljen in zanimiv. Tokrat je bilo nekoliko težje med iskanjem prave poti, 

ustavljanjem, gledanjem zemljevida, ker je bilo treba poskrbeti za njihovo varnost, 

sodelovanje pa je bilo vezano na celotno skupino. Pomembno je bilo, da je vsak izmed njih 

videl zemljevid in pot, po kateri moramo iti, da smo drug drugemu prisluhnili ter se slišali, 

čeprav smo bili zunaj, kjer je več hrupa kot v igralnici itn. Škoda, da smo bili vezani na 

prevoz in da smo si morali izbrati najbližji mlin, ki ne obratuje več. Zato smo si ga lahko 

ogledali le od zunaj. Upoštevanje želje otrok, kaj želijo početi po vrnitvi v vrtec, je bila zelo 

dobra ideja. Včasih mora imeti vzgojitelj v glavi rezervni načrt, v primeru, ko otroci ne vedo, 

kaj bi počeli, zato je bilo prav, da sem jim povedala svoje predloge. Pri tem se je tudi 

pokazalo, da so zelo vezani na tisto, kar predlaga vzgojitelj, ker so si na koncu izbrali igrišče 

in risanje. Risbe otrok so bile zanimive, ker je nekaj izmed njih narisalo mlinsko kolo, nekaj 

pa ne. Torej so nekateri narisali prav tisti mlin, ki so ga videli, drugi pa po svoji domišljiji oz. 

kot si ga sami predstavljajo.  

Slika 28: Po poti, ki nas vodi k mlinu 

 

Slika 29: Čas za počitek in malico 
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Slika 30: »Le kje se nahaja mlin?« 

 

Slika 31: Prispeli do cilja 

 

5.12 Zaključni del  

Z otroki sem izvedla končno evalvacijo celotnega projekta, in sicer smo si v medijski sobi 

pogledali fotografije vseh izpolnjenih želja oz. potek vsakega preteklega petka. Želela sem, da 

mi vsak od njih pove, kaj mu je ostalo najbolj v spominu, kaj mu je bilo najbolj všeč in kaj 

sploh ne. Zanimivo je bilo, da so bili odgovori otrok različni in da so se spomnili na nekatere 

stvari, ki jih pri preteklih evalvacijah niso niti omenili, na primer stari grad, ki smo ga videli 

na pohodu, stena na Krupi in gnezdo ptice, Judovska jama in podobno.  

Mnenje otrok: 

Otrok 1: »Vinksice so bile najboljše … ker gremo potem na ladjo.« 

Otrok 2: »Meni tudi Vinksice … smo se igrali, da smo na ladji, pa da rešujemo Vinksice … pa 

na kmetiji mi je bilo lepo … sem zajčke božala.« 
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Otrok 3: »Snežaki so mi bili lepi, ker smo delali roke iz palic … pa smo si sami to izbrali 

lahko.« 

Otrok 4: »Najbolj všeč so mi bile Vinksice, pa na morju, ko smo tekmovali v plavanju.« 

Otrok 5: »Meni je tudi bilo všeč morje, pa plavanje, pa potapljanje.« 

Otrok 6: »Morje, ker se je Lan z mano igral.« 

Otrok 7: »Meni je bilo na kmetiji najlepše, ker so mi bili zajčki lepi, pa smešni … imeli so 

smešna ušesa.« 

Otrok 8: »Jaz se najbolj spomnim zabave, pa barvanja lončkov in plesa, ko sva z Matijo 

skupaj plesala, pa se smejala.« 

Otrok 9: »Lepo mi je bilo, ko sem delal nabodala iz sadja … lončki mi niso bili všeč.« 

Otrok 10: »Jaz sem spomnim, ko smo šli na pohod, pa smo prišli do tiste veeelike reke, pa 

smo videli ptico na skali. Najmanj všeč mi je bil grad, ker je bil porušen.« 

Otrok 11: »Všeč mi je jama, ki smo jo videli na pohodu … ni mi bila všeč hiška iz papirja, ker 

so mi se vrata raztrgala.« 

Otrok 12: »Ko smo našli mlin … to mi je bilo najbolj všeč … grad mi pa ni bil, ker je bil 

porušen.« 

Otrok 13: »Jaz sem se najlepše imela, ko smo si zabavo pripravljali, pa smo šli sami vse v 

trgovino kupiti … potem smo pa še lahko zapestnice delali. Na igrišču mi pa ni bilo lepo, ker 

so fantje pobrali vse žoge.« 

Otrok 14: »Ko smo šli do Mojce, pa potem naprej iskat mlin … mlin mi pa ni bil lep.« 

Otrok 15: »Na pohodu mi je bilo najlepše, Ninina babica pa ne.« 

Otrok 16: »Jaz sem si najbolj zapomnil tisto veliko steno na Krupi … to mi je bilo najbolj 

všeč.« 

Otrok 17: »Konji pa traktor so mi bili najbolj všeč, ker to je bila moja želja, pa smo res šli … 

Na pohodu mi pa ni bilo lepo.« 

Otrok 18: »Zapestnice iz makaronov… grad mi pa ni bil všeč, ker je tam bila včasih vojna.« 

Otrok 19: »Morje je bilo lepo, ker smo plavali.« 

Otrok 20: »Vse mi je bilo lepo in vsega se spomnim.« 

Otrok 21: »Na morju in pri zajčkih mi je bilo najlepše.«  
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6 SKLEP 

Pri uvajanju participacije otrok v vrtcu se moramo zavedati, da to ni koncept, ki bi se ga dalo 

doseči in popolnoma udejanjiti v enem dnevu ali tednu. Pri izvajanju projekta sem, na primer, 

morala otrokom velikokrat povedati in jim dati vedeti, da so oni tisti, ki bodo izbirali ter 

odločali o tem, kaj želijo početi in kako bodo to tudi izvedli. Menim, da je bilo za čim večjo 

kompetentnost otrok pomembno, da se na splošno v skupini upoštevajo pedagogika 

poslušanja kot tudi aktivno učenje, in ne samo takrat, ko smo skozi participacijo uresničevali 

želje otrok. Ugotovila sem, da je zelo pomemben uvodni del projekta, ko otroku na nek način 

predstaviš, kaj pomeni soudeleženost oz. ga skozi igro, pesem, pravljico ali risanje vpelješ v 

nadaljnje odločanje ter sodelovanje pri projektu. Skozi participacijo otrok ob izvajanju 

projekta ugotoviš, kaj dejansko otroci v vrtcu želijo početi in česa jim manjka oz. kaj 

pogrešajo. Med izražanjem svojih želja skozi risbo sem sprva opazila, da so bile ideje otrok 

zelo skromne, eden za drugim so ponavljali, niso bili inovativni. Po zaključku dejavnosti 

Rišem svoj dan v vrtcu sem prišla do zaključka, da si otroci želijo veliko več proste igre tako 

v igralnici kot tudi zunaj na igralih in v naravi. Vsi so risali, da želijo iti na sprehod, nabirati 

cvetlice, se igrati na igrišču, se spuščati po toboganu itn. Šele skozi pogovor z vsakim izmed 

njih so začeli razmišljati o tem, kaj dejansko bi želeli početi, a so se želje kljub temu 

navezovale na igre iz njihovega vsakdanjika. Pri prehajanju iz ene dejavnosti v drugo pa ni 

bila več pomembna sama igra, ampak se je povečala dejavnost otrok pri načrtovanju, 

razmišljanju, izražanju idej, kaj in kako bi dejavnost izpeljali ter uresničili. Skozi izvajanje 

tega projekta se je stopnja udejanjanja participacije otrok iz dejavnosti v dejavnost 

povečevala, in sicer so otroci približno pri peti dejavnosti začeli dojemati, da so njihove želje, 

zamisli in ideje resnično upoštevane. Participiranje otrok skozi reševanje problemov odprtega 

tipa je vplivalo na njihovo sodelovanje in motivacijo za aktivno učenje ter vsakdanje življenje 

v vrtcu. Omogočilo nam je spoznati, kakšne so dejanske želje otrok med njihovim bivanjem v 

vrtcu, kakor tudi, kako vzgojitelji gledajo in doživljajo participacijo v vrtcu. Pri našem 

projektu so otroci postali odprti za komuniciranje, izražanje svojih idej in sodelovanje šele po 

več tednih. Otroci potrebujejo čas, da preidejo iz enega sistema vodenja v drugi, zato je za 

izvajanje takšnih projektov potrebno ustvarjanje dobre komunikacije ter aktivnega poslušanja 

tako med sodelavci kot tudi z otroki in med otroki samimi. Uresničevanje participacije skozi 

projekt je povečalo inovativnost otrok pri reševanju problemov. Njihovi predlogi in zamisli se 

niso več nanašali le npr. na igranje v kotičku doma, igro s kockami, spuščanje po toboganu, 
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ampak so se usmerili na celotno življenje v vrtcu (obisk kuhinje, zastavljanje vprašanj 

hišniku, obisk vzgojiteljic in staršev, kako poteka življenje zunaj vrtca ...). Ugotovila sem, da 

bi bilo treba uporabiti še več dela po skupinah, s čimer bi se videlo, kakšen je medosebni 

odnos med otroki, ki niso veliko v interakciji. Zdi se mi, da vse več pedagoških delavcev želi 

vrtec preoblikovati po zgledu šole in pozabljajo, da je prvotna in glavna dejavnost predšolskih 

otrok igra. Otrok je najbolj kreativen, inovativen, poln domišljije in idej ravno pri igri, skozi 

katero spoznava življenje ter skozi katero bi moral tudi izhajati v izvajanju  dejavnosti. Svojo 

pravico do izražanja misli in stališč bo otrok začel dejansko uporabljati oz. udejanjati, ko se 

bo večkrat znašel v takšni situaciji, ko se bo njegova soudeleženost npr. skozi tovrstne 

projekte reševanje problemov odprtega tipa znova in znova udejanjala.  
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