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POVZETEK 

 

Diplomska naloga se osredotoča na vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca. Namen 

je bil ugotoviti, na kakšen način otrokom predstavijo preteklost in s kakšnimi težavami se pri 

tem srečujejo. 

 

V teoretičnem delu so opisane različne definicije preteklosti in vede, ki se ukvarjajo s 

preučevanjem preteklosti. Osredotočenost je na otrokovem razumevanju časa, saj kot pravita 

Hohmann in Weikart (2005) časa ne moremo videt, ne slišati in se ga dotakniti, okusiti ali 

zavohati. Zato so podrobneje predstavljene in opisane otrokove štiri ključne izkušnje 

razumevanja in doživljanja časa. V nadaljevanju diplomska naloga izhaja iz Kurikuluma za 

vrtce (1999), kjer so poudarjena posamezna kurikularna področja, še posebej družba. 

 

V empiričnem delu je bila z metodo anketiranja izvedena raziskava med vrtci iz mestnega in 

vaškega okolja. Zanimanje v anketi je bilo predvsem, kakšne poglede imajo vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic o vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. Cilj anketiranja je 

bilo izvedeti, na kakšen način in s pomočjo katerih ustanov ter strokovnjakov spoznavajo 

preteklost. Na koncu ankete so predstavili tudi primer dejavnosti iz vključevanja preteklosti v 

življenje in delo vrtca. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, vrtec, preteklost, dejavnosti na temo preteklost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this graduation thesis there’s focus on integration of the past in life and work of preschool 

istitution. In the goal was to discover, how the past is presented to the children and what kind 

of problems are teachers faced with. 

 

In theoretical part, there is description of different definitions of past and the science of 

studying the past. I focused on how children understand time. As Hohmann and Weikart 

(2005) say, time cannot be seen, heard or touched, tasted or smelt. Therefore, I have presented 

and described the 4 keys on how children understand and experience time. Then I proceeded 

with the Curriculum for pre-school institutions (1999) and focused on different areas, 

especially society. 

 

The empirical part, trough survey, I conducted a research between preschool institutions from 

the urban and suburban areas. I was interested in how preschool teachers and assistants, 

would include children's past into the life in preschool institutions. I wanted to find out in 

what ways and with what institutions and experts, the teachers present the past to children. In 

the and I asked for an example that they use, for including the past, into the life and work of 

the preschool institution. 

 

KEY WORDS: preschool children, preschool institution, past, activities on the theme of the 

past  
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1 UVOD 

Že v osnovni šoli me je zelo zanimala zgodovina. Med študijem sem postala članica 

kulturnega društva Vespesjan, s katerim smo prirejali rimske dneve za otroke in na ta način 

predstavljali antični del zgodovine. Zaradi navdušenja nad to temo, sem se odločila,  da v 

svoji diplomski nalogi predstavim, kako vzgojiteljice in pomočnice vključujejo preteklost v 

življenje in delo vrtca. Preteklost ni samo čas, ki je že minil. Preteklost sestavljajo različni 

dogodki in osebe, od katerih se lahko kaj naučimo oziroma bolj cenimo svoje življenje, ter se 

zavedamo preteklih dogodkov, ki se ne smejo več zgoditi. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov – iz teoretičnega in empiričnega. V prvem,  

teoretičnem delu je predstavljena definicija preteklosti in nato otrokovo pojmovanje 

preteklosti. V nadaljevanju diplomska naloga izhaja iz Kukrikuluma za vrtce in se posveča 

posameznim kurikularnim področjem v povezavi s preteklostjo in vlogo odraslih pri 

doseganju ciljev. Na koncu prvega dela je opisan predlog in primer dobre prakse pri področju 

družba.   

 

V drugem, empiričnem delu je bil preverjen pogled vzgojiteljic in njihovih pomočnic iz 

mestnega in vaškega okolja pri vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. Cilj 

raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic največkrat 

otrokom predstavijo preteklost, in kako pri otrocih spodbujajo zanimanje za preteklost. Prav 

tako so predmet zanimanja tudi težave, s katerimi se srečujejo pri delu in način reševanja teh 

težav, ter ali prihaja do razlik v pogledih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o vključevanju 

preteklosti v življenje in delo vrtca glede na lokacijo vrtca, glede na to, ali se vrtec nahaja v 

mestnem ali vaškem okolju. 
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2 PRETEKLOST 

 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je beseda preteklost opisana, kot čas, ki je že 

minil. Kar se je že zgodilo (včeraj, prejšnji mesec, pred leti, stoletji ...). Nekaj, kar je preteklo. 

Proučevanje vsega, kar se je zgodilo v preteklosti, je zgodovina. Zgodovina je veda ali stroka, 

ki opisuje dogajanja in proučuje podobo preteklosti. Govori nam o dogodkih in ljudeh iz 

preteklosti. Zgodovina ni samo zgodovina vojnih spopadov, temveč vsota vseh dogodkov, 

dejanj in dosežkov, ki so med seboj prepleteni in razvrščeni v določenem časovnem 

zaporedju. S spoznavanjem preteklosti pridobivamo dragocene izkušnje, spoznavamo dosežke 

preteklih generacij in jih povezujemo z dogajanji ter pojavi današnjega časa. Ljudje 

ustvarjamo in delamo na osnovi znanja, ki ga črpamo iz preteklosti. Pri spoznavanju 

preteklosti nam pomagajo najrazličnejši viri, ki so ohranjeni in so zgodovinarju na razpolago. 

Ti zgodovinski viri so preostanki iz preteklosti, ki nam govorijo o minulih časih in prostorih. 

Pri proučevanju preteklosti je potrebno pri vsakem zgodovinskem dogodku ugotoviti, kdaj, 

kje in zakaj se je zgodil. Določiti moramo čas, kraj in vzrok dogodka. Brez časovne predstave 

ni mogoče doumeti preteklosti (Otič, 1999, str. 6). Zgodovina je mišljenje o preteklosti, ki jo 

ljudje od nekdaj raziskujemo in obnavljamo. Hočemo vedeti, od kod prihajamo, da bi se bolje 

znašli v sedanjosti in lažje presodili, kam gremo. Svojo preteklost zato neprestano zapisujemo 

in poglabljamo njeno razumevanje. Zgodovina je vedno naša lastna zgodovina, dejanje 

človekovega spoznanja in razumevanje samega sebe ter iskanje svoje identitete. Ni mogoče 

dati popolne in dokončne zgodovine, ampak le različice, ki jih določajo vsakokratne 

perspektive zgodovinarjev (Tematski leksikon zgodovina, 2003). 

 

Preteklost raziskuje tudi veda arheologija, ki se ukvarja z znanstvenim preučevanjem fizičnih 

ostankov človeške preteklosti. Pomaga nam razumeti, kdo smo in od kod smo prišli 

(Devereux, 2006, str. 2). Arheologi pri svojem delu na terenu previdno izkopavajo ostanke 

keramične posode, kamnitega in kovinskega orodja, okrasnih predmetov, novcev, oblačil in 

tudi človeških ter živalskih kosti. Izkopane predmete nato proučujejo, jih primerjajo z drugimi 

najdbami, o njih pišejo in jih na koncu razstavijo v muzeju (Janša Zorn, Kastelic in Škraba, 

2005, str. 9). V delu Zakladi tisočletij, kjer je opisana zgodovina Slovenije od neandertalcev 

do Slovanov, zasledimo definicijo, da je arheologija zgodovinska veda, ki preučuje človeško 

preteklost. Od drugih zgodovinskih ved jo loči predvsem način pridobivanja in preučevanja 

2.1 VEDE, KI PROUČUJEJO PRETEKLOST 
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virov. Podobo preteklosti gradi predvsem s preučevanjem stvarnih virov, do katerih pride z 

izkopavanji. Od tod tudi stereotip, da je arheolog človek z drobnim orodjem v roki, ki brska 

po zemlji (1999, str. 10). 

 

3 OTROKOVO RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI 

 

 

»Otroci opazujejo svet okrog sebe in skušajo razumeti zapletene družbene pojave in 

spremembe; tako se učijo – ko si skušajo omisliti bivanje človeka na svetu, njegovo življenje 

in ustvarjanje. Kaj se je dogajalo včasih, nekoč, ko jih še ni bilo … kako so živeli dinozavri, 

Mostiščarji na Barju in podobna vprašanja, vedno znova predstavlja izziv za otroke.« 

(Turnšek, 2013, str. 1) Hohmann in Weikart (2005) pravita, da časa ne moremo videti, ne 

slišati in se ga dotakniti, okusiti ali zavohati. Zato je čas abstrakten pojem. Odrasli si 

pomagamo čas razumeti na drugačen način kot otroci. Razmišljanje o času predšolskih otrok 

temelji na aktivni, čutni izkušnji (prav tam, str. 511). 

 

Predšolski otroci začenjajo konstruirati svoj osebni občutek za čas, kar je zanje velik dosežek. 

To se kaže v primeru, ko otrok tako pogreša svojega prijatelja, da reče, da ga že zelo dolgo ni 

v vrtcu, v resnici manjka dva dni. Odrasli merimo čas objektivno z urami in koledarji. Naš 

koledarski časovni sistem temelji na gibanju nebesnih teles. Dneve merimo po rotaciji Zemlje 

okrog svoje osi na vsakih 24 ur. Koledarsko leto temelji na vrtenju Zemlje okrog Sonca 

vsakih 365 dni. Opisani časovni merski sistem odraslih je zelo oddaljen od vsakdanjih 

izkušenj večine predšolskih otrok. Zato nas ne preseneti, da so ure in koledarji zanje brez 

pomena, ter da njihovo razumevanje časa temelji na osebnih izkušnjah. Kljub temu, da morda 

traja več let, preden predšolski otroci razumejo čas kot odrasli, se temeljne zmožnosti za 

razumevanje časa začnejo razvijati prav v predšolskem obdobju. Predšolski otroci obdržijo v 

mislih mentalne podobe, zato si lahko zapomnijo stvari, ki so se zgodile v preteklosti in se o 

njih pogovarjajo. Otroci oblikujejo tudi svoje zamisli o dolžini časa, kar temelji na njihovih 

izkušnjah, ko so čakali, da se spustijo po toboganu ali so jih priganjali z odhodom v vrtec. 

Obvladujejo tudi že jezik in so v mislih sposobni držati mentalne podobe, zato pogosto 

izražajo svoje zamisli o času. Otroci pogosto od doma prinesejo kakšno igračo ali drug 

predmet. S tem si naredijo pomen časa bolj konkreten in jih potem spominja na ljudi, h 

katerim se bodo vrnili na koncu dneva. Morda se morajo tudi spopasti s pomembnimi dogodki 

3.1 RAZVOJ OTROKOVEGA RAZUMEVANJA ČASA 
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v življenju, kot so rojstvo, ločitve in smrt. To je na nek način izziv njihovemu pojmovanju 

časa. Razvijajoče se zavedanje časovnih zaporedij je opazna sprememba v primerjavi z 

enodimenzionalnim konceptom časa pri najmlajših otrocih, da stvari obstajajo samo v 

sedanjosti. Po mišljenju psihologa J. Phillipsa, je za najmlajše otroke čas omejen na to, kar 

zajema en sam dogodek, kot je premakniti roko od noge do obraza, začutiti bradavico in jo 

začeti sesati ali zaslišati zvok in videti od kje prihaja (Hohmann in Weikart, 2005, str. 511–

512). 

 

Doživljanje in razumevanje časa pri otroku opisujejo štiri izkušnje: Začenjanje in prenehanje 

dejanja na znak, preskušanje in opisovanje različnih hitrosti gibanja, preskušanje in 

primerjanje časovnih intervalov in predvidevanje spominjanja ter opisovanja zaporedja 

dogodkov. Prve tri izkušnje so ukvarjanje s trajanjem časa, četrta vključuje časovna 

zaporedja.  

 

1. Začenjaje in prenehanje dejanja na znak 

PRIMER: Ko otrok na igrišču med lovljenjem ustavi drugega otroka in mu reče: »Stop!« 

Potem zopet čez nekaj časa: »Sedaj pa nadaljuj.« 

Prva izkušnja nam pove, kako otroci doživljajo časovne intervale, si sami izmišljajo 

signale za začetek in prenehanje trajanja. 

 

2. Preskušanje in opisovanje različnih hitrosti gibanja 

PRIMER: Ko otrok med pogovorom pove, da je danes s skirojem prišel hitreje v vrtec, kot  

kadar gre peš. 

Druga izkušnja nam pove, da otroci med gibanjem opazijo hitrost in večina otrok je 

navdušena nad sposobnostjo gibanja z različnimi hitrostmi. 

 

3. Preskušanje in primerjanje časovnih intervalov 

PRIMER: Ko otrok med pozdravnim krogom reče: »Dolgo je še do malice.« 

Tretja izkušnja nam pove, da otroci zaznavajo čas zelo subjektivno. Sploh v primeru, če 

morajo počakati, da dobijo njihovo najljubšo igračo. Tako se jim lahko zdi pet minut zelo 

3.2 ŠTIRI KLJUČNE IZKUŠNJE OTROKOVEGA DOŽIVLJANJA IN 

RAZUMEVANJA ČASA 
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dolgo. Pri komentiranju predšolski otroci uporabljajo pogosteje daljše intervale kot  

krajše. 

 

4. Predvidevanje, spominjanje in opisovanje zaporedja dogodkov  

PRIMER: Ko otrok med jutranjim pozdravnim krogom reče: »Čez devet dni bom imel 

rojstni dan.« 

Četrta izkušnja nam pove, da si predšolski otroci zelo dobro zapomnijo osebno pomembne 

dogodke, ki so se že zgodili in se še bodo. Tako kot odrasli so tudi otroci polni čustev, ko 

se spominjajo teh dogodkov, zato si jih tudi zapomnijo. To je glavni razlog, ki jim da 

občutek osebnega reda in obvladovanja. Ko se otroci pogovarjajo o tem, kar se je zgodilo, 

ohranjajo podobe in dogodke v mislih ter začenjajo oblikovati svoje razumevanje 

dogodkov (Hohmann in Weikart, str. 511–519). 

 

Vsi štirje primeri nam predstavijo, kako otroci doživljajo časovne intervale, opazijo hitrost pri 

gibanju, njihovo subjektivno zaznavanje časa, ter kako zelo si zapomnijo osebne dogodke. 

  

4 KURIKULUM ZA VRTCE IN PRETEKLOST 

 

 

V Kurikulumu za vrtce so prepoznavna načela in cilji predšolske vzgoje ter spoznanja, da 

otrok dojema svet celostno, se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim 

okoljem. Zapisano je, da lahko otroci iz prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta) 

spoznavajo svojo igralnico, sosednje igralnice, njihov vrtec, ostale objekte v bližini vrtca 

(knjižnico, trgovino, kmetijo), se pogovarjajo o tem, kaj je bilo in kaj bo v njihovi bližini, ter 

se na tak način seznanjajo z različnimi življenjskimi navadami in oblikami družinskega in 

družbenega življenja v različnih kulturah in družbenih skupinah. Otroci iz drugega starostnega 

obdobja (od 3. do 6. leta) lahko spoznavajo svoj domači kraj tako, da se seznanjajo s tem, 

kako so ljudje v njihovem kraju živeli in delovali v prejšnjih časih, povprašajo za zgodbe 

obiskovalce. Z avtobusom se odpravijo na izlet do galerij, muzejev, opere, cerkva. V knjižnici 

si izposodijo knjige in obudijo določene dogodke (življenje dinozavrov, gradovi) iz 

preteklosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 52–54). 

 

4.1 PRETEKLOST V PODROČJU DRUŽBA 
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V Kurikulumu za vrtce se podrobneje s preteklostjo ukvarja področje družbe, ki se tudi 

najbolj nanaša na obravnavano temo. Poudarjeno je, da je človek del družbenega okolja, v 

katerem raste, živi in deluje. Otroci morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje in 

dobiti pogled v širšo družbo, da bi lahko z okoljem sodelovali, nanj vplivali in ga pozneje 

aktivno spremljali. Otroci spoznavajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, kako so tu živeli 

v prejšnjih časih. Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri 

živimo in zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami. Sočasno se postopoma 

seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu. Obstaja kultura, ki se 

razvija na takšen način, da se otrok uči od otroka. K temu pripomorejo različne pesmice, 

izštevanke, igre, pravljice in rime (Kurikulum, 1999, str. 48, 49). 

 

Med cilji za področje družbe v Kurikuluma za vrtce (1999, str. 50–51) je zapisano, da naj 

otrok spoznava, kako je zgrajena družba in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, z različnimi poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn.; otrok naj spoznava 

različne običaje, praznike ter svojo kulturo in tradicijo; spoznava naj značilnosti okolja, ki so 

pomembna za lokalno skupnost (npr. reke ali gora v bližini, pokrajinski muzej, arheološke 

izkopanine), pozneje tudi značilnosti širšega okolja; oblikuje naj osnove za dojemanje 

zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času 

spreminjajo; otrok naj dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in 

zgodovinskih spremembah; usvaja naj osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 

in spoznava elementarne igre ter športne zvrsti, značilne za naša in druga kulturna okolja v 

sedanjosti in preteklosti. 

Zgoraj našteti cilji omogočajo vzgojiteljem, da otrokom pripravijo dejavnosti iz področja 

družbe, ki se navezujejo na temo preteklost. V pomoč so jim predlagane vsebine in dejavnosti, 

iz katerih lahko vsak vzgojitelj izhaja ter jih razširi ali preoblikuje. Dejavnosti se med seboj 

razlikujejo glede na starost otrok (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 8). 
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V nadaljevanju so na kratko predstavljeni primeri dejavnosti, povezanih s preteklostjo še iz 

ostalih posameznih področjih Kurikuluma. 

 

 

GIBANJE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) iz področja gibanja je v povezavi s preteklostjo zapisano, da 

naj otroci izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plezanje, metanje, 

valjanje, poskakovanje …), sodelujejo v različnih elementarnih in drugih igrah (lovljenje, 

skrivanje ...), izvajajo preproste ljudske rajalno-gibalne igre ter gibalno-glasovne igre, ter se 

sprehajajo po bližnji okolici in naravi. 

 

 

JEZIK 

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) iz področja jezika je v povezavi s preteklostjo zapisano, da 

naj otroci poslušajo svoji starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pripovedke in 

legende; se seznanjajo s knjigami o gradovih, dinozavrih, življenju nekoč; komunicirajo z 

otroki v skupini ter odraslimi o temi (npr. kako so živeli Rimljani), se seznanjajo z 

leposlovnimi knjigami in pripomočki; samostojno pripovedujejo zgodbice, jih obnavljajo in si 

izmišljujejo svoje. 

 

UMETNOST 

V Kurikulumu za vrtce (1999) iz področja umetnosti je v povezavi s preteklostjo zapisano, da 

naj se otroci srečajo z ljudsko umetnostjo, obrtjo, z umetniškimi deli v vrtcu, muzeju, galeriji; 

opazujejo in prepoznavajo posebnosti pri osebah iz preteklosti, umetniških delih ter jih 

predstavijo v igri, risbi, glasbi in plesu; primerjajo umetniška dela in njihove značilnosti; 

obiščejo razstavo o starih predmetih; izdelujejo iz gline keramične posode, rišejo stare 

predmete, gnetejo testo po receptu stare babice; pojejo ljudske pesmi ter izdelujejo enostavna 

glasbila (piščali iz leske). 

 

 

 

4.2 VKLJUČEVANJE PRETEKLOSTI V OSTALA KURIKULARNA 

PODROČJA 
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NARAVA 

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) iz področja narave je v povezavi s preteklostjo zapisano, da 

naj otroci poslušajo zgodbe, pravljice in druge zapise različnih narodov in kultur o naravi; 

opazujejo spremembe v daljšem časovnem obdobju; se igrajo z urami, spoznavajo različne 

vrste ur ter primerjajo uro nekoč in danes; opazujejo nebo, pojave na nebu, opisujejo in 

raziskujejo vse o nebesnih pojavih; oblikujejo iz testa, gline, pletejo kite, zlagajo mozaik; 

spoznavajo različne materiale, jih primerjajo med seboj ter razlikujejo njihov nastanek in 

uporabnost; odkrivajo, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti (peka kruha). 

 

MATEMATIKA 

V Kurikulumu za vrtce (1999) iz področja matematike je v povezavi s preteklostjo zapisano, 

da naj otroci opazujejo, kje vse se pojavljajo številke in zaporedje dogodkov; razložijo drugim 

otrokom svoj načrt, potek dela in rezultat; opazujejo vzorce na starih oblačilih, slikah, 

fotografijah arhitekturnih znamenitosti (labirinti, mozaiki, grški vzorci, ograje na trdnjave); se 

učijo levo in desno ter preproste orientacije v okolju; se igrajo trgovino, tržnico, kuhinjo po 

receptih babic; se igrajo zemljo krast in s starim denarjem. 

Preteklost se povezuje z vsemi kurikularnimi področji, kar veliko pripomore pri načrtovanju 

dela vzgojitelja. 

 

4.3.1 VZGOJITELJ IN POMOČNIK VZGOJITELJA 

 

N. Turnšek (2013) pravi, »odrasli otrokom pomagamo prepoznati preteklost, ko jih učimo 

poiskati pisne in ustne vire, zgodovinske ostanke, predmete. Ko skušamo pojasniti preteklost, 

je pomembno zavedanje, da se s tem odmikamo od pravljičnega sveta fikcije k čim bolj 

verodostojni, znanstveni podobi, kot jo je mogoče pridobiti iz virov, ki so nam trenutno na 

voljo. Otrokom približamo razumevanje koncepta časa oziroma preteklosti tako, da jim 

omogočimo prepoznati spremembe – stvari, ljudi, dogodkov … v nekem razdobju.« (prav 

tam, str. 1) Tudi T. Hodnik Čadež (2002, str. 5) razlaga, da moramo pri načrtovanju in 

organizaciji izkušenj za otroke predvsem upoštevati dejstvo, da otrok doživlja svet celostno. 

Zagotovo delo vzgojitelja ni lahko, saj mora poznati specifičnosti posameznih področij, ki so 

v neki celostni situaciji med seboj povezane. Obenem mora zagotoviti, da so povezave 

smiselne. 

4.3 VLOGA ODRASLIH PRI DOSEGANJU CILJEV IZ PODROČJA 

DRUŽBE 
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Odrasli morajo otrokom v vrtcu omogočiti, da spoznajo svoje omejitve in meje 

spremenljivega vedenja, ki so utemeljene v načelu ne omejevanja drugih, ter da doživljajo 

vrtec kot okolje, v katerem se potrjujejo kot posamezniki in imajo možnost razvijati občutek 

za sodelovanje. Vzgojitelj pri vzgojnem procesu sodeluje tudi s pomočnikom vzgojitelja, kar 

omogoča, da otroci kritično sprejemajo pravila in sodelujejo pri spreminjanju ter ustvarjanju 

kulture sobivanja v razlikah in drugačnostih. Vzgojitelj mora otroku približati preteklost glede 

na njegovo starost in razumevanje. Pri tem si mora pomagati z ustvarjalnimi idejami, ljudmi 

in ustanovami izven obsega vrtca. Poskrbeti mora, da otroci doživljajo vrtec kor okolje, v 

katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake ne glede na 

spol, telesno in duševno konstrukcijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved; 

in prav tako tudi kot okolje, v katerem lahko oblikujejo varno spolno identiteto (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 54). 

 

4.3.2 ARHEOLOG, MUZEJSKI USLUŽBENEC-KUSTOS 

 

Poleg vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja so nam pri ponazoritvi preteklosti v pomoč tudi 

muzejski uslužbenci oziroma kustosi in arheologi.  

 

Muzejski uslužbenec oziroma kustos skrbi za hranjenje muzejskih predmetov v zbirki. 

Spremlja njihovo stanje v depojih, na razstavah in pri njihovih prenosih, prevozih ali 

spremembah pogojev hranjenja. Najpogosteje dela v muzeju na področju arheologije, 

etnologije, umetnosti, umetne obrti in zgodovine (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, 

2010).1 Muzej največkrat obiščemo, ko želimo izvedeti kaj več na temo preteklosti. Muzej je 

dandanes ustanova, ki zbira, konzervira, varuje, raziskuje, razstavlja in hrani kulturno in 

zgodovinsko pomembne premete iz različnih področij življenja in znanosti (geologije, 

etnologije, naravoslovja, antropologije, kulturne zgodovine, tehnike in umetnosti …) 

(Trampuš, 1998, str. 10). V Sloveniji imamo samo en muzej za otroke. Leta 1995 ga je odprl 

Muzej novejše zgodovine Celje, imenovan Hermanov brlog. Maskota muzeja je Herman 

Lisjak, ki je dobil ime po celjskem grofu Hermanu II. Pri oblikovanju maskote je sodelovala 

akademska slikarka Jelka Reichman (Potočnik, 2011, str. 13, 18). Večina ostalih muzejev ima 

                                                 
1 Glej na strani: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=780&Filter= (povzeto: 11. 

5. 2016). 
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svoje pedagoške programe, ki so prilagojeni za predšolske, osnovnošolske in srednješolske 

otroke. Zaradi sodelovanja sem najbolj seznanjena s programom v Mestnem muzeju 

Ljubljana. V njem sta za predšolske otroke na voljo dva stalna programa – to sta 

Arheopeskovnik s Honorato, kjer otroci v peskovnikih iščejo različno stare predmete in se 

učijo o mozaiku, ter Žabje skrivalnice, kjer z žabama Ljubo in Ano spoznajo stalno razstavo 

Obrazi Ljubljane. Ta razstava govori o različnih obdobjih Ljubljane in njenih prebivalcih 

(Muzeji in galerije mesta Ljubljana, 2009).2 

 

Arheolog se ukvarja z zgodovinskim proučevanjem preteklosti z uporabo materialnih 

ostankov, kot so keramika, orodja in ruševine. Sodeluje pri izkopavanjih in beleži podatke o 

najdbah ter najdene premete konzervira (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, 2010).3 

Občasno na izkopavanjih pripravijo vodene oglede najdišča. Vedno več najdišč je urejenih v 

arheološke parke, ki pomagajo pri spoznavanju preteklosti. V Sloveniji imamo kar nekaj 

arheoloških parkov, ki so prilagojeni otrokom vseh starosti in kulturna društva, ki skozi 

ponazoritve oživijo nek pretekli dogodek. V okviru Mestnega muzeja Ljubljana se v njegovi 

okolici nahajajo trije takšni parki. Prvi je Emonska hiša, bivši Jakopičev trg. V njem vidimo 

arhitekturne ostanke, bivalne prostore antičnih Emoncev. Osrednji bivalni prostor je bila t.i. 

letna soba, tlakovana z dvobarvnim geometričnim mozaikom; mozaike so si takrat lahko 

privoščili le premožni. Na drugi strani hodnika je bil vhod v t.i. zimsko sobo z ohranjenim 

sistemom hipokavstnega ogrevanja. Topel zrak je bil speljan iz kurišča v sosednjem prostoru 

pod tlak zimske sobe; poleg tal je ogreval tudi stene, ki so bile zgrajene iz votlih zidakov za 

boljšo toplotno prevodnost. Stavba je imela tudi priključek na kanalizacijski sistem: odpadna 

voda je iz zgradbe odtekala po kanalčkih, prekritih s kamni, v večji, zbirni kanalizacijski 

kanal (kloako), ki je tekel pod bližnjo cesto in vodil v Ljubljanico. Drugi park je v bližini 

Cankarjevega doma in se imenuje Zgodnjekrščansko središče. Nekdanja Emonska hiša je bila  

v času četrtega in petega stoletja središče kristjanov. Prav na tem območju je bila postavljena 

prva krstilnica in krščanska bazilika. Ostanki so videni še danes, barvni mozaiki dajejo prav 

poseben čar tem antičnim ostalinam. Tretji arheološki park je Rimski zid, ki se nahaja na 

Mirju. Predstavlja južno stranico Emonskega obzija in je zelo ohranjen.4 Arheološki park 

Ajdovski gradec se nahaja nad vasjo Vranje severovzhodno od Sevnice. Na podolgovatem 

                                                 
2 Glej na strani: http://www.mgml.si/ucitelji/za-otroke-od-3-do-6-leta/ (povzeto: 29. 3. 2015). 
3 Glej na strani: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=800&Filter= (povzeto: 11. 

5. 2016). 
4 Glej na strani: http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/emona-po-rimski-ljubljani-529/ (povzeto: 29. 3. 

2015). 
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kopastem griču leži znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec 

iz 5.–6. stoletja. Za predšolske otroke so v ogled naselbine vključili gozdnega moža, ki jih 

skozi zgodbo popelje do prvotnih izkopanin in razlago nastanka naselbine, dela in življenja 

ljudi, odkritje naselbine pred dvesto leti prilagodi starosti otrok. Otroci skozi igro spoznajo 

poklic arheologa in njegovo delo, saj jim v bližnji kup zemlje zakopljejo nekaj denarja in 

razbite posode, ki jih morajo sami izkopati (Animiran ogled za otroke, 2015).5 

 

4.3.3 KNJIŽNIČAR 

 

Knjižničarji v knjižnicah nam predajajo knjige, s pomočjo katerih so pisatelji in slikarji s 

slikanicami poskušali odgovoriti na vprašanja, ki jih otroci zastavljajo svojim staršem. Naš 

svet se hitro spreminja, zato je treba najti nove odgovore na radovedna vprašanja otrok. Ti 

otroci so v današnjem času pod vplivom množice vtisov, a bi se v svojem svetu radi dobro 

imeli. Tako starši kot vzgojitelji si prizadevajo, da bi na vsa otroška vprašanja kar najbolj 

stvarno in starostno primerno odgovarjali. Ob tem morajo upoštevati posebnosti otrokovih 

izkušenj o svetu in pomisliti na to, da otrok ne bi smeli preobremenjevati ali razočarati. Čas 

tretjega ali četrtega leta je pri otrocih čas spraševanja. Spraševati začnejo po vzrokih in 

razlogih za najrazličnejše pojave. Spoznati in pojasniti si hočejo odvisnosti. Zanima jih zakaj, 

od kod, čemu ali kam. Na taka vprašanja ni vedno lahko odgovoriti, pa ne zato, ker ne najdejo 

pravih pojasnil, mogoče zato, ker sami ne poznajo vseh odvisnosti ali pa se jim zdi, da jih 

otroci ne bi razumeli. Slikanica je zelo koristna pomoč odraslim pri odgovarjanju na 

zastavljena vprašanja otrok. Dandanes so nam na voljo številne in dobro urejene otroške 

slikanice, ki nam pomagajo narediti otrokov svet bolj razumljiv. V takih slikanicah so 

prikazani tehnični in naravni pojavi, različne oblike človeških skupnosti ali premagovanje 

nesporazumov. V slikanicah skoraj vedno najdemo tudi odgovore na temeljna otroška 

vprašanja, predvsem so slikanice dobrodošla spodbuda za premišljene pogovore o problemih, 

s katerimi se otrok ubada (Schuster-Brink, 1994, str. 75, 76). 

  

 

 

                                                 
5 Glej na strani: http://www.ajdovski-gradec.com/animiran-ogled-za-otroke.html  (povzeto: 29. 3. 2015). 

http://www.ajdovski-gradec.com/animiran-ogled-za-otroke.html
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4.4.1 PROJEKT GRAD FUŽINE 

 

N. Turnšek (2013) je s pomočjo študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani zbrala ideje in 

zamisli o postopkih vzgojitelja, pristopih ter tehnikah o razumevanju preteklosti skozi 

spremembe in sosledja in tako je nastal zapis projekta grad Fužine, ki služi kot študijsko 

gradivo. Je odlična pomoč vzgojiteljicam, kako predšolskim otrokom približati učenje o 

preteklosti in razumevanju časa. 

 

Pri projektu grad Fužine gre za učenje z raziskovanjem. Namenjen je predšolskim otrokom 

starejših skupin. Poleg učenja z raziskovanjem projekt vključuje še pristope, kot so 

sodelovalno učenje z reševanjem timskih nalog, ustvarjanje pogojev za simbolno igro, učenje 

demokratičnih izkušenj sprejemanja odločitev in reševanje problemov odprtega tipa. Je zapis 

metod, pristopov in tehnik, s katerimi so vzgojiteljice približale otrokom dogajanje na gradu 

Fužine (prav tam, str. 2). V nadaljevanju je predstavljen postopek, kako so otroci z 

vzgojiteljico raziskovali o gradu Fužine. 

 

1. Skrivnostni napis – ustvarjanje raziskovalnega vzdušja in »opredelitev problema« 

Kljub temu, da so se otroci pogosto sprehajali mimo gradu, jih ni nikoli posebno pritegnil. 

Prelevili so se v znanstvenike in najprej poskušali ugotoviti čim več, kar že vedo o njem. 

Pomembno je, da vzgojiteljica vzpostavi raziskovalno vzdušje že na začetku. Odpravili so se 

na raziskovalni ogled gradu in pri tem jim je vzgojiteljica zastavila uganko za še večjo 

raziskovalno naravnanost. Uganka se jim je ponudila tik nad vhodom. To je bila kamnita 

plošča, v katero so bili vklesani trije grbi, nad njimi napis v nemškem jeziku. Vzgojiteljica je 

z vprašanji spodbudila  domišljijske predstave in predpostavke, ter te nadgradila z vprašanji, 

ki spodbujajo stvarnejše domneve. Vse zamisli otrok so zapisali in dokumentirali. Ker še 

vedno niso vedeli kaj piše, so zbrali tudi ideje kdo bi jim vse pomagal rešiti uganko in s čim 

vse bi si lahko pomagali (prav tam, str. 5, 6). 

 

Z digitalnim aparatom je eden izmed otrok posnel fotografijo, o kateri bodo lahko kasneje 

povprašali svoje starše in babice ter dedke. Ker so bili grbi sami po sebi velika uganka, so jih 

s tankim ogljem prerisali na papir, ter  pri otrocih sprožil še bolj natančno opazovanje. Risba 

4.4 PREDLOG IN PRIMER DOBRE PRAKSE V POVEZAVI S 

SEZNANJANJEM OTROK S PRETEKLOSTJO 
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ima podoben namen kot slika za nadaljnje reševanje uganke. Ob prihodu v vrtec so natisnili 

slike ter jih uporabili pri izdelavi plakata. Nanj so napisali vsa vprašanja, ki jih zanimajo in 

kaj vse želijo izvedeti. Plakat so obesili v garderobi ter tako v raziskovanje vključili vse 

mimoidoče. Zraven pa so postavili »skrinjo radovednosti«, kamor so spravljali vse odgovore, 

predloge, vire in knjige (prav tam, str. 6). 

 

V naslednjih dneh je sledila faza, ko so se otroci srečevali z gradom in dodatno spodbudili 

radovednost, med drugim so opredelili raziskovalna vprašanja. Srečanje z gradom je potekalo 

na več načinov. Pri estetskem srečanju so občudovali stenske poslikave na gradu, pri 

domišljijskem so si predstavljali, da so oblečeni v takratna oblačila, pri ustvarjalnem srečanju 

so si prinesli slikarska stojala in slikali portret z vitezom, pri zaznavnem srečanju so tipali 

zidove gradu, pri iskanju zaklada so s pomočjo orientacijskih znamenj iskali predmet, 

povezan z gradom ter pri ugankah so poiskali predmet in na tak način izvedeli, čemu je bil 

namenjen na gradu (prav tam, str. 8, 9). 

 

V vrtcu je sledila opredelitev raziskovalnih vprašanj. Skupaj so se odločili, kaj jih bo 

zanimalo. Na plakat so narisali miselni vzorec z vprašanji in ga postavili na vidno mesto (prav 

tam, str. 9). 

 

2. Kaj že vemo, izražanje domnev  

Vzgojiteljica je organizirala dejavnosti, pri katerih so otroci povedali, kaj že vedo, potem so 

se lotili splošnih vprašanj o tem, kaj sploh je grad. Odpravili so se na Ljubljanski grad in 

opazovali podobnosti ter razlike. Namen obiska gradu je bil prepoznavanje skupnih 

značilnosti gradov. Pri opazovanju je vzgojiteljica vodila otroke s  pomočjo vprašanj, s 

katerimi prikličemo predhodne zaznave; z vprašanji primerjanja; z vprašanji primerjanja 

zaznav; z vprašanji domišljije; z vprašanji, ki izzovejo predhodne izkušnje; z vprašanji, ki 

predvidevajo in vprašanji, ki spodbujajo sklepanje in oblikovanje domneve (prav tam, str. 9, 

10). 

 

3. Poizvemo, kar nas zanima; zbiranje podatkov in informacij 

Zaradi posebnosti prostorov gradu Fužine so se otroci z vzgojiteljico odločili, da bodo vsak 

prostor posebej raziskali in se razdelili v skupine. Prva skupina je s pomočjo risb grajskega 

dvorišča, ki so jih narisali, poiskali posebnosti še na tlorisu gradu, ki so ga našli na spletu. 
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Druga skupina je fotografirala prostore znotraj gradu, tretja je naredila posnetek gradu z vseh 

štirih strani in četrta skupina je opazovala ter dokumentirala okolico gradu skozi line in okna. 

Podatke (slike, načrti, risbe), ki jih je zbrala skupina, ki je opazovala grad z različnih zornih 

kotov predstavijo ostali skupini, nato poskušajo izdelati grad s pomočjo kartonskih škatel. Ta 

mora biti izdelan v višini otrok, saj spodbuja otroško igro in pripomore k bolj doživetemu 

pripovedovanju grajskih zgodb. Ker so bili gradovi poslikani, so se vrnili na grad Fužine in 

opazovali poslikave. Nato so v vrtcu poslikali grad ob renesančni glasbi, ki je bila značilna v 

času, ko je bil grad Fužine zgrajen. 

Otroci so obiskali knjižnico in kot raziskovalci, knjižničarki sami povedali kakšne knjige 

potrebujejo. Vzgojiteljica jim je v igralnici uredila prostor s knjigami kot nekakšno manjšo 

knjižnico, ki predstavlja vir informacij za otroke (prav tam, 10–14). 

 

V nadaljevanju projekta zasledimo odgovore na raziskovalna vprašanja s pomočjo literature in 

kako otroke s pomočjo različnih vprašanj spodbudimo k razmišljanju in odgovorom ter 

kakšne dejavnosti lahko izvedemo na takšno temo.  

 

Iz projekta grad Fužine je razvidno, da so tudi že predšolski otroci zmožni pri svojem 

raziskovanju uporabljati različne deskriptivne metode zbiranja podatkov, kot so anketa, 

sistematično opazovanje, intervju in zbiranje podatkov iz preteklosti. Pridobljene podatke 

uredijo in grafično prikažejo s prav tako zahtevnimi tehnikami (prav tam, str. 3). S primerom 

projekta Grad Fužine vidimo, kako lahko na zanimiv način predšolskim otrokom približamo 

preteklost. 

 

4.4.2 PROJEKT  RIMLJANI V NAŠEM KRAJU 

 

K. Kunst je v svojem delu z naslovom Rimljani v našem kraju (2006, str. 36–50) opisala 

posamezne korake v procesu raziskovanja zaprtega tipa na primeru raziskovanja zgodovine 

domačega kraja (Šempeter v Savinjski dolini), ki predstavlja dober primer pri raziskovanju 

preteklosti za predšolske otroke. 

 

1. Uvod v problem 

Za uvod v problem je izbrala sprehod mimo Rimske nekropole, ki se nahaja v središču 

Šempetra v Savinjski dolini, pot po kateri starši vsak dan pripeljejo otroke v vrtec. Otrokom je 
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postavila vprašanje, kaj se skriva za to visoko živo mejo. Odgovori, ki jih je dobila so bili zelo 

različni, vendar noben pravilen. 

 

2. Formuliranje problema 

Ob prihodu nazaj v vrtec so otroke na mizah čakale posamezne fotografije grobnic iz Rimske 

nekropole, mimo katere so se pravkar sprehodili. Otroci so z velikim zanimanjem opazovali 

fotografije. Nekateri so prepoznali, da so se tukaj mimo sprehodili, niso pa znali poimenovati. 

Zato so skupaj zapisali ideje o tem, kako bi to lahko poimenovali. 

 

3. Domneve 

Domneve otrok o poimenovanju so zapisali na plakat in pri tem tudi iskali vire informacij, 

kjer bi lahko izvedeli več odgovorov na vprašanja. 

 

4. Iskanje informacij 

Ker so otroci kot vir informacij največkrat navedli starše, so se nanje tudi obrnili. Izdelali so 

povabilo za starše in jih prosili za čim več informacij. Otroci so sami likovno dopolnili 

povabilo z risbami grobnic. 

 

5. Raziskovalni kotiček 

V prihodnjih dneh se je v vrtcu nabralo kar nekaj različnih virov, med drugim tudi spominkov 

iz Rimske nekropole, zato so skupaj z otroki oblikovali raziskovalni kotiček. Raziskovalni 

kotiček je ves čas služil svojemu namenu. Otroci so si ves čas ogledovali vire, predvsem 

fotografije. V prihodnjih dneh so otroci dobili odgovore na vprašanja v tem kotičku s 

pomočjo odrasle osebe. 

 

6. Ogled Rimske nekropole 

Pri zbiranju domnev in informacij je eden od otrok predlagal, naj gredo vprašat kar tja. Zato 

so se odpravili tja. Otroci so bili polni pričakovanja in vznemirjenja. Tam jih je sprejela 

kustosinja in jim razložila, da je to Rimska nekropola, prostor, kjer so že pred davnim časom 

pokopavali ljudi in jih popeljala v notranjost parka. Otroke je zanimalo, zakaj so ene grobnice 

tako velike, druge majhne. Nekateri so mislili, da so tam pokopani vojak., Najbolj jih je 

zanimala največja grobnica. Na vsa zastavljena vprašanja jim je kustosinja podala odgovore, 

za konec so otroci imeli možnost, da z neposrednim opazovanjem narišejo grobnice Rimske 

nekropole in tako dokumentirajo dobljene informacije. 
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7. Izdelava časovnega traku 

Kustosinja je otrokom med ogledom Rimske nekropole povedala, da so Rimljani živeli veliko 

let prej, preden so se oni rodili. Ker otroci niso imeli predstave, koliko časa prej, so izdelali 

časovni trak. V igralnici so na steno prilepili dolg papirnati trak, nato na eno stran  prilepili 

fotografijo Rimske nekropole in pod njo napisali letnico. Na drugo stran papirnatega traku  sta 

svoji fotografiji prilepili tudi vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Otroci so narisali sebe 

in svojo sliko prilepili na časovni trak. Pri umestitvi jim je pomagala vzgojiteljica z 

vprašanjem, kdo je starejši, oni ali vzgojiteljica. 

 

8. Dejavnosti v vrtcu na temo vsakdanjega življenja Rimljanov 

Med prelistavanjem knjig v raziskovalnem kotičku so se skupaj odločili, da bodo izdelali 

posodo, ki so jo uporabljali Rimljani. Otroci so poiskali vse slike posod v knjigah in iz das 

mase poskušali izdelati podobne posode. Poleg rimske posode so otroci oblikovali tudi 

frnikole, ki so bile pripomoček k otroški igri. Veliko zanimanje so pokazali za rimska 

oblačila, zato so izdelali tuniko iz pregrinjalke za vrtno gredo. Vsak je svojo tuniko opremil z 

različnimi vzorci.  

 

Ob zaključku projekta so v igralnici priredili »rimsko zabavo«, kjer so otroci plesali v tunikah 

kot pravi Rimljani, se igrali s frnikolami, kot rimski otroci, uporabljali »rimske posode« ter 

izbrali hrano, ki so jo jedli Rimljani. 

 

V nadaljevanju je diplomska naloga osredotočena na raziskovanje ali se vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic poslužujejo takšnih primerov, kot sta zapisana zgoraj, kdaj vključujejo 

dejavnosti na temo preteklost in koga vse vključijo v same dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                Cetinski Urška; Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca 
 

 17 

5 METODOLOGIJA 

 

 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci z okoljem 

sodelovali, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznavati 

bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Otroci spoznavajo svoj 

domači kraj in se seznanijo s tem, kako so ljudje tu živeli v preteklosti, hkrati pa se 

postopoma seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu. Vključevanje v 

širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno 

kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in 

civilizacijami (Bahovec  idr, 1999, str. 48).  

 

V svoji diplomski nalogi želim preučiti poglede, mnenja, izkušnje vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. 

 

 

 

V raziskavi me zanima predvsem, kakšen je pogled vzgojiteljic in njihovih pomočnic v 

različnih okoljih o vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. Spoznati želim, na 

kakšen način vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic največkrat otrokom predstavijo 

preteklost, in kako pri otrocih spodbujajo zanimanje za preteklost. Prav tako me zanima, s 

kakšnimi težavami se srečujejo pri delu, in kako te težave rešujejo. Ugotoviti želim, ali se 

pogledi vzgojiteljic in njihovih pomočnic o vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca 

razlikujejo glede na to, ali se vrtec nahaja v mestnem ali vaškem okolju. 

 

Za dosego zastavljenih ciljev sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

R 1: Ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da je vključevanje preteklosti o 

domačem kraju v življenje in delo vrtca pomemben element načrtovanja in izvajanja 

dejavnosti v vrtcu? 

R 2: Ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da otroci pokažejo zanimanje za 

preteklost glede na način dela? 

R 3: Ali se kažejo razlike v pogledih vzgojiteljic in  pomočnic vzgojiteljic o zanimanju otrok 

za preteklost med mestnimi in vaškimi vrtci? 

5.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
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Hipoteza 1: Predpostavljam, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da je 

vključevanje preteklosti o domačem kraju v življenje in delo vrtca  pomemben element 

načrtovanja in izvajanja dejavnosti v vrtcu. 

Hipoteza 2: Predpostavljam, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da otroci 

pokažejo zanimanje za preteklost glede na način dela. 

Hipoteza 3: Predpostavljam, da se kažejo razlike v pogledih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o zanimanju otrok za preteklost  med mestnimi in vaškimi vrtci. 

 

 

 

Uporabljena je deskriptivna kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

Empirični del je izveden s pomočjo kvantitativne raziskave. 

 

 

 

Uporabiljen je neslučajnostni priložnostni vzorec. V raziskavo je zajetih 69 vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic iz mestnega in vaškega okolja iz šestih različnih vrtcev (Vrtec Bled, 

Vrtec Žirovnica, Vrtec Gorje, Vrtec Bohinj, Vrtec Ciciban in Vrtec Hansa Christiana 

Andersena). 

 

Preglednica 1: Vrtci vključeni v raziskovalni vzorec. 

 

Vrtec f f% 

Vrtec Bohinj 8 11,6 

Vrtec Žirovnica 11 15,9 

Vrtec Gorje 6 8,7 

Vrtec Bled 9 13,0 

Vrtec Ciciban Ljubljana 20 29,0 

Vrtec Hansa Christiana 

Andersena Ljubljana 

15 21,7 

Skupaj 69 100,0 

 

5.3 RAZISKOVALNA METODA 

5.4 RAZISKOVALNI VZOREC 
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5.4.1 Postopek zbiranja podatkov 

Anketiranje je potekalo med marcem in aprilom 2015. Razdeljenih je bilo 80 anket, vrnjenih 

je bilo 69 anket. Ankete so bile osebno dostavljene in prevzete, nekaj jih je bilo prejetih po 

pošti glede na predhodni dogovor z ravnateljico. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so 

ankete izpolnjevale anonimno. 

 

5.4.2 Podatki o anketirancih 

V anketiranju je bilo zajetih 69 oseb, od tega iz mestnega okolja 44 anketiranih (63,8 %), iz 

vaškega okolja pa 25 anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (36,2 %).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Delovna doba vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 

 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da ima največ anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

(42 %)  nad 15 let delovnih izkušenj kot vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice. Sledijo jim 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic (39,1 %), ki imajo od 0 do 5 let delovnih izkušenj, 

najmanj vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (18,8 %) ima od 5 do 15 let delovnih izkušenj.  

 

Preglednica 2: Starostna skupina otrok. 

 

Starostna 

skupina otrok 

Mestno okolje Vaško okolje Skupaj 

f f% f f% f f% 

1. starostna 

skupina 

18 40,9 9 36,0 27 39,1 

2. starostna 

skupina 

26 59,1 16 64,0 42 60,9 

Skupaj 44 100,0 25 100,0 69 100,0 

 

39,1

18,8

42,0

1- Od 0 do 5 let 2- Od 5 do 15 let 3- Nad 15 let
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Več kot polovica vseh anketiranih vzgojiteljic ali pomočnic vzgojiteljic (60,9 %) dela v 2. 

starostni skupini otrok. Prav tako je več kot polovica anketiranih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic iz vaškega okolja (64 %). 

 

 

 

Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik za vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic. Anketni vprašalnik je vseboval šest vprašanj zaprtega tipa, tri vprašanja odprtega 

tipa ter petstopenjsko lestvico stališč, ki je vsebovala enajst trditev zaprtega tipa. Vprašanja od 

1 do 3 se nanašajo na splošne podatke o vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic (delovna 

doba, okolje v katerem se vrtec nahaja in starostna skupina otrok), vprašanja od 4 do 10 se 

nanašajo na vzgojno delo, poglede, mnenja in dejansko izvajanje  vzgojiteljic ter pomočnic 

vzgojiteljic pri vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. 

 

 

 

Dobljeni podatki so bili obdelani na ravni deskriptivne statistike, pri katerih je bil uporabljen  

prikaz spremenljivk s frekvencami in z odstotki ter osnovna deskriptivna statistika numeričnih 

spremenljivk (srednje vrednosti). Primerjava podatkov je prikazana z grafi in urejena ter 

predstavljena v preglednicah in opisni interpretaciji. Za obdelavo podatkov so bili uporabljeni 

programi Microsoft  Office Word,  Microsoft  Office Excel ter statistični program SPSS 

Statistics. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 MERSKI INSTRUMENTI 

5.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Najprej je bil predmet zanimanja mnenje anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o 

vključevanju preteklosti o domačem kraju v življenje in delo vrtca – ali menijo, da je 

preteklost pomemben element načrtovanja in izvajanja dejavnosti v vrtcu. 

 

11,6 11,6
7,2

65,2

4,3

1 - Nikoli 2 - Tedensko 3 - Mesečno 4 - Ob

posebnih

dogodkih

5 - Drugo

 
 

Graf 2: Pogostost izvajanja dejavnosti na temo preteklost.  

 

 

Izmed vseh anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic jih 65,2 % izvaja dejavnosti na 

temo preteklost ob posebnih priložnostih, 11,6 % tedensko ali nikoli ter 7,2 %  mesečno. Ko 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice vključujeta preteklost o domačem kraju v življenje in 

delo vrtca, otroci postopoma spoznavajo bližnje družbeno okolje in dobivajo pogled v širšo 

družbo, kar pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo in seznanjanje z drugimi 

kulturami in civilizacijami (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 48, 49). 

  

V nadaljevanju so bile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic povprašane po njihovem 

mnenju o vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. Na zastavljenih enajst trditev, so 

jih ocenjevale na lestvici od 1 (se popolnoma ne strinjam), 2 (se ne strinjam), 3 (ne vem), 4 

(se strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam).   

 

 

6.1 VKLJUČEVANJE PRETEKLOSTI O DOMAČEM KRAJU V 

ŽIVLJENJE IN DELO VRTCA KOT POMEMBEN ELEMENT 

NAČRTOVANJA IN IZVAJANJA DEJAVNOSTI V VRTCU 
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Preglednica 3: Pomembnost vključevanja preteklosti o domačem kraju v življenje in delo 

vrtca. 

 

Stopnja 

strinjanja/trditev 

1 2 3 4 5 Skupaj 

   
f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Trditev 1 0 0,00 5 7,2 12 17,4 23 33,3 29 42,0 69 100 4,1 

Trditev 2 0 0,00 7 10,1 11 15,9 24 34,8 27 39,1 69 100 4,0 

Trditev 3 2 2,9 4 5,8 9 13,0 35 50,7 19 27,5 69 100 3,9 

Legenda: 

Trditev 1: Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca je pomemben element načrtovanja dejavnosti družbe v vrtcu. 

Trditev 2: Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca je pomemben element izvajanja dejavnosti družbe v vrtcu. 

Trditev 3: Dojemanje preteklosti ima poseben pomen za otroke in njihovo življenje. 

 

Slaba polovica anketirancev (42 %) se je popolnoma strinjala, da je vključevanje preteklosti v 

življenje in delo vrtca pomemben element načrtovanja dejavnosti družbe v vrtcu (trditev 1), 

33,3 % se jih je strinjalo, 17,4 % ni bilo opredeljenih in 7,2 % anketirancev se ni strinjalo. 

 

Slabi dve petini anketirancev (39,1 %) se je popolnoma strinjalo, da je vključevanje 

preteklosti v življenje in delo vrtca pomemben element izvajanja dejavnosti družbe v vrtcu 

(trditev 2), 34,8 % anketirancev se je strinjalo, 15,9 % anketirancev je bilo neopredeljenih in 

10,1 % anketirancev se ni strinjalo. 

 

Le dobra četrtina anketirancev (27,5 %) se je popolnoma strinjala, da ima dojemanje 

preteklosti poseben pomen za otroke in njihovo življenje (trditev 3), 50,7 % anketirancev se je 

strinjalo, 13 % anketirancev je bilo neopredeljenih, 5,8 % anketirancev se ni strinjalo in 2,9 % 

anketirancev se popolnoma ni strinjalo s trditvijo.  

 

Pri vseh treh trditvah, povezanih z vključevanjem preteklosti o domačem kraju v življenje in 

delo vrtca (preglednica 3) so se povprečne ocene anketirancev gibale okoli povprečne ocene 

4, kar pomeni, da se je večina anketirancev strinjalo s trditvami.  

 

Na podlagi vzorčnih podatkov iz preglednice 3 lahko potrdimo hipotezo 1, da 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da je vključevanje preteklosti o domačem 

kraju v življenje in delo vrtca pomemben element načrtovanja in izvajanja dejavnosti v 

vrtcu.  
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V tem poglavju je prikazano, na kakšen način vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

pritegnejo zanimanje otrok za preteklost, kdo so osebe, ki jih povabijo na obisk v vrtec in 

katere ustanove obiščejo. 

 

Preglednica 4: Pomembnost vključevanja preteklosti o domačem kraju v življenje in delo 

vrtca. 

 

Stopnja 

strinjanja/trditev 

1 2 3 4 5 Skupaj 

 
f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Trditev 4 0 0,00 8 11,6 8 11,6 29 42,0 24 34,8 69 100,0 4,0 

Trditev 5 0 0,00 2 2,9 12 17,4 30 43,5 25 36,5 69 100,0 4,1 

Trditev 6 0 0,00 1 1,4 0 0,00 30 43,5 38 55,1 69 100,0 4,5 

Trditev 7 0 0,00 4 5,8 32 46,4 16 23,2 17 24,6 69 100,0 3,7 

Trditev 8 0 0,00 5 7,2 12 17,4 21 30,4 31 44,9 69 100,0 4,1 

Trditev 9 0 0,00 3 4,3 6 8,7 35 50,7 25 36,2 69 100,0 4,2 

Trditev 10 2 2,9 3 4,3 20 29,0 30 43,5 14 20,3 69 100,0 3,7 

Trditev 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 17,4 57 82,6 69 100,0 4,8 

Legenda: 

Trditev 4: Zanimanje otrok za preteklost je odvisna od načina dela vzgojiteljice. 
Trditev 5: Tematski parki pripomorejo k oživljanju preteklosti. 

Trditev 6: Slikanice so pripomoček pri oživljanju preteklosti. 

Trditev 7: Muzeji imajo izpopolnjene programe za predšolske otroke. 
Trditev 8: V Sloveniji bi morali imeti več muzejev za otroke. 

Trditev 9: Preteklost je pomembna za predšolskega otroka, ker pomaga razumeti dojemanje časa. 

Trditev 10: Otroci vedno pokažejo zanimanje za preteklost. 
Trditev 11: Z vključevanjem preteklosti lahko vključimo tudi otrokove stare starše. 

 

 

 

Dobra tretjina anketirancev (34,8 %) se je popolnoma strinjala s trditvijo, da je zanimanje 

otrok za preteklost odvisno od načina dela vzgojiteljice (trditev 4), 42 % anketirancev se je 

strinjalo, 11,6 % anketirancev je bilo neopredeljenih in 11,6 % se ni strinjalo s trditvijo.  

 

Na podlagi vzorčnih podatkov iz preglednice 4 lahko potrdimo hipotezo 2, da 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da je zanimanje otrok za preteklost 

odvisno od načina dela vzgojiteljice.  

 

6.2 ZANIMANJE OTROK ZA PRETEKLOST GLEDE NA NAČIN 

DELA 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                Cetinski Urška; Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca 
 

 24 

Pri trditvi 5 se je 36,6 % anketirancev popolnoma strinjalo s trditvijo, da tematski parki 

pripomorejo k oživljanju preteklosti, 43,5 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo, 17,4 % 

anketirancev je bilo neopredeljenih in 2,9 % anketirancev se ni strinjalo. Pod tematske parke 

spadajo arheološki parki, kjer so prikazani spomeniki v njihovi prvotni legi in okolju. Prav s 

to obliko varovanja in ohranjanja  kulturne dediščine ter prikazovanja življenja v tistem času, 

pripomorejo k oživljanju preteklosti (Arheoportal, 2016).6 

 

Več kot polovica anketirancev (55,1 %) se je popolnoma strinjala s trditvijo 6, da so slikanice 

pripomoček pri predstavi preteklosti, 43,5% anketirancev se je strinjalo in 1,4 % anketirancev 

se ni strinjalo s trditvijo. Kot poudarja C. Schuster-Brink (1994), so slikanice najboljša 

literatura, v kateri odrasli vedno najdejo odgovore na otrokova vprašanja, otrokom pričarajo 

svet bolj razumljiv. 

 

Pri trditvi 7 se je 24,6 % anketirancev popolnoma strinjalo s trditvijo, da imajo muzeji 

izpopolnjen program za predšolske otroke, 23 % anketirancev se je strinjalo, 46,4 % 

anketirancev je bilo neopredeljenih in 5,8 % anketirancev se ni strinjalo s trditvijo. Narodni 

muzej v Ljubljani hrani bogate in dragocene zbirke predmetov od kamene dobe do novega 

veka ter numizmatično in grafično zbirko. Že več let pripravljajo programe za otroke, ki na 

prilagojen način prodrejo v njihov um. Vsako leto pripravijo pedagoške programe za 

predšolske otroke in tudi za otroke, ki že hodijo v šolo. V katalogu so opisani vsi programi 

posebej, koliko časa trajajo, za katero starost so namenjeni, povezava s kurikulom in koliko 

stane obisk na osebo. Za najmlajše otroke je namenjen program Juhej, prvič v muzej. Otroci 

ob vstopu v muzej opazujejo sam prostor, mogočna vrata, stebre in kipe. Muzej primerjajo s 

svojim domom in ugotavljajo razlike ter če kdo živi v njem. Spoznajo deklico Živo, ki ima 

čarobno moč, ob dotiku starega predmeta lahko potuje skozi čas. Otrokom je pustila 

neandertalčevo piščal, ki jih bo popeljala v preteklost. Otroci nadaljujejo z ustvarjalno 

delavnico, kjer spoznajo različne predmete iz življenja jamskega človeka in si izdelajo svojo 

piščal ali kamniti obesek (Narodni muzej Slovenije, 2009).7 

 

Pri trditvi 8 se je 44,9 % anketirancev popolnoma strinjalo s trditvijo, da bi v Sloveniji morali 

imeti več muzejev za otroke, 30,4 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo, 17,4 % 

anketirancev je bilo neopredeljenih in 7,2 % anketirancev se ni strinjalo s trditvijo. Kot piše L. 

                                                 
6 Glej na strani: http://arheoportal.si/arheoloski-parki (povzeto: 28. 3. 2016). 
7 Glej na strani: http://www.nms.si/images/stories/PDF/NMS/Izobrazevanje/Pedagoska_knjizica/NMS%20-

%20Pedagoski%20programi15-16.pdf (povzeto: 28. 3. 2016). 

http://arheoportal.si/arheoloski-parki
http://www.nms.si/images/stories/PDF/NMS/Izobrazevanje/Pedagoska_knjizica/NMS%20-%20Pedagoski%20programi15-16.pdf
http://www.nms.si/images/stories/PDF/NMS/Izobrazevanje/Pedagoska_knjizica/NMS%20-%20Pedagoski%20programi15-16.pdf
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Kužnik (2008, str. 203,204) so muzeji za otroke dandanes nekakšni izobraževalni centri. V 

svojih programih sledijo potrebam in interesom otrok ter jim ponujajo možnosti 

interaktivnega učenja s hands-on konceptom. Ta koncept dovoljuje dotikanje razstavljenih 

predmetov, igranje z njimi in raziskovanje njihovega pomena. Od leta 1995 je v Sloveniji 

odprt en in edini muzej za otroke. Imenuje se Hermanov brlog in deluje pod okriljem Muzeja 

novejše zgodovine Celje. Ime je dobilo po celjskem grofu Hermanu II. Ponujajo obisk stalnih 

in občasnih razstav, praznovanje rojstnih dni, delavnice med zimskimi in poletnimi 

počitnicami, bolšji sejem in Hermanove otroške ustvarjalnice. V muzeju za otroke teme 

razstav določajo na različne načine. Včasih jih določijo sami, glede na podlagi aktualnih tem, 

s pomočjo anketnih vprašalnikov, ali do njih pristopijo različna društva in ustanove, ki 

predlagajo temo (Potočnik, 2011). Aktualna občasna razstava v otroškem muzeju  se imenuje 

Herman Lisjak vodi po vodi. Razstava opozarja na univerzalno problematiko sodobnega 

sveta, hkrati pa spodbuja k odgovornejšemu ravnanju z vodo (Muzej novejše zgodovine Celje, 

2009).8 

 

Pri trditvi 9 se je 36,2 % anketirancev popolnoma strinjalo s trditvijo, da je preteklost 

pomembna za predšolskega otroka, ker pomaga razumeti dojemanje časa, 50,7 % 

anketirancev se je strinjalo, 8,7 % anketirancev je bilo neopredeljenih in 4,3 % anketirancev 

se ni strinjalo s trditvijo. Hohmann in Weikart (2005) v svojem delu opisujeta, da otrok 

dojema čas na drugačen način kot odrasli.  Predšolski otroci dojemajo čas predvsem na čutni 

in aktivni izkušnji za razliko od nas odraslih, ki čas merimo objektivno in z urami. 

 

 

Pri trditvi 10 se je 20,3 % anketirancev popolnoma strinjalo s trditvijo, da otroci vedno 

pokažejo zanimanje za preteklost, 43,5 % anketirancev se je strinjalo, 29 % anketirancev je 

bilo neopredeljenih, 4,3 % anketirancev se ni strinjalo in 2,9 % anketirancev se popolnoma ni 

strinjalo s trditvijo. 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov iz preglednice 4 lahko potrdimo hipotezo 3, da se kažejo 

razlike v pogledih vzgojiteljic in njihovih pomočnic o zanimanju otrok za preteklost med 

mestnimi in vaškimi vrtci.  

 

                                                 
8 Glej na strani: http://www.muzej-nz-ce.si/aktualno/nova-obcasna-razstava-herman-lisjak-vdi-po-vdi.html 

(povzeto: 4.4.2016). 

http://www.muzej-nz-ce.si/aktualno/nova-obcasna-razstava-herman-lisjak-vdi-po-vdi.html
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Pri trditvi 11 se je 82,6 % anketirancev popolnoma strinjalo s trditvijo, da z vključevanjem 

preteklosti lahko vključimo tudi otrokove stare starše, 17,4 % anketirancev se je strinjalo, 

nihče od anketirancev ni bil opredeljen, se ni strinjal ali se popolnoma ni strinjal s trditvijo. 

 

Največ anketirancev se je strinjalo s trditvijo 11, najmanj pa s trditvama 7 in 10, saj je bila 

njuna povprečna ocena 3,7. 

 

V nadaljevanju je bilo predmet zanimanja vprašanje, če se vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic odločijo za povabilo osebe, ki jim predstavi preteklost v vrtcu.  

 

 

Preglednica 5: Odločitev vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za povabilo osebe, ki jim 

predstavi preteklost. 

 

Povabilo osebe f f% 

Da 40,1 58,0 

Ne 28,9 42,0 

Skupaj 69 100,0 

 

Od vseh anketiranih jih je 42 % odgovorilo, da ne povabijo, ostalih 58 % pa, da povabijo 

osebo v vrtec, ki jim predstavi dejavnost na temo preteklost. 

 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki so odgovorile, da povabijo v vrtec osebe, ki 

predstavijo osebe, so bile povprašane, katere osebe povabijo v vrtec, da otrokom predstavijo 

preteklost. Možnih je bilo več odgovorov. 
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Graf 3: Osebe, ki otrokom v vrtcu predstavijo preteklost. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da po mnenju anketiranih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic večino (90 %) povabljenih oseb v vrtec predstavljajo stari starši, sledijo jim starši 

(23 %), strokovnjaki (18 %), predice (8 %), glasbeniki in čebelarji (5 %) ter lokalne osebnosti, 

pripovedovalka zgodb, lovci in kustosinje (3 %). Kot kažejo rezultati, v večini primerov v 

vrtec še vedno rajši povabimo osebe, ki so nam bližje kot strokovnjake in druge znane 

osebnosti, s katerimi je potreben poseben dogovor.  

 

Preglednica 6: Primerjava med mestnim in vaškim okoljem, glede na osebe, ki jih povabijo 

v vrtec in  predstavijo preteklost otrokom. 

 

Odgovori 

Mestno okolje (N=19) Vaško okolje (N=21) Skupaj (N=40) 

f f% f f% f f% 

Stari starši 17 89,5 19 90,5 36 90,0 

Starši 9 47,4 1 4,8 10 25,0 

Strokovnjaki (etnograf, 

kustosinja, glasbenik) 
8 42,1 4 19,0 12 30,0 

Lokalne  osebnosti (predica, 

lovec, čebelar, pripovedovalka 

zgodb) 
0 0,00 8 38,0 8 22,0 
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnega okolja so odgovorile, da 89,5 % 

povabljenih predstavljajo stari starši, sledijo jim starši z 47,4 % ter strokovnjaki kot so 

etnograf, kustosinja in glasbenik z 42,1 %. Iz tabele je razvidno tudi, da iz mestnega okolja ne 

povabijo nobene lokalne osebnosti, kot so predica, lovec, čebelar in pripovedovalko zgodb. 

Verjetno je razlog za to, geografskega porekla, saj se te osebe nahajajo v vaškem okolju. 

Vzgojiteljice in pomočnice iz vaškega okolja so prav tako odgovorile, da največkrat v vrtec 

povabijo stare starše z 90,5 %, sledijo jim znane osebnosti z 38 % nato strokovnjaki z 19 % 

ter starši s 4,8 %. Po pričakovanju je iz raziskave razvidno, da je v mestnem okolju lažje 

povabiti na obisk strokovnjake ter v vaškem okolju lokalne osebnosti. 

 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so bile povprašane, kje se nahajajo ustanove, kjer 

spoznavajo preteklost. 

 

Preglednica 7:Nahajanje ustanov, ki jih obiščejo pri spoznavanju preteklosti. 

 

Nahajanje ustanove f f% 

V kraju kjer je vrtec 55 79,7 

Izven kraja vrtca 14 20,3 

Skupaj 69 100,0 

 

Kar 79,7 % jih je odgovorilo, da v kraju, kjer je vrtec, izven kraja, kjer je vrtec pa ostalih 20,3 

%. Glede na to, da obisk ustanove izven kraja predstavlja dodatne stroške za starše, je bil 

rezultat zelo predvidljiv. 

 

Pri naslednjem vprašanju je bil predmet zanimanja vprašanje, katere so te ustanove, kjer 

otroci spoznavajo preteklost.  
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Graf 4: Ustanove, ki jih otroci v vrtcu največkrat obiščejo pri spoznavanju preteklosti. 

 

Anketa je pokazala, da največkrat zahajajo v muzeje (53 %) in knjižnice (36 %). Najmanjkrat 

obiščejo Čebelarsko zvezo, Kulturne ustanove, Informacijski center Triglavska roža, pošto, 

pekarno, cerkev ter Kekčevo deželo (2 %). Obisk ustanove je ponavadi vezan na oddaljenost 

od vrtca in vstopnine. Ustanove, kot je muzej imajo pripravljene programe za otroke, ki jih 

vodijo posebej za to usposobljeni muzejski delavci. Mestni muzej v Ljubljani ima za 

predšolske otroke na voljo dva stalna programa, Arheopeskovnik s Honorato, kjer otroci v 

peskovnikih iščejo različno stare predmete in se učijo o mozaiku ter Žabje skrivalnice, kjer z 

žabama Ljubo in Ano spoznajo stalno razstavo Obrazi Ljubljane.  
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V nadaljevanju so bile predmet zanimanja razlike med mestnimi in vaškimi vrtci v mnenju 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic o tem, ali v vrtec povabijo osebe, ki jim pridejo 

predstavit preteklost in kdo so te osebe.  

 

Preglednica 8: Primerjava med  mestnim in vaškim okoljem, glede na to ali so povabili 

osebo, ki jim predstavi preteklost v vrtec ali ne. 

 

Odgovori 
Mestno okolje Vaško okolje 

f f% f f% 

Da 19 43,2 21 84,0 

Ne 25 56,8 4 16,0 

Skupaj 44 100,0 25 100,00 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz vaškega okolja v 

veliki večini (84 %) za predstavitev preteklosti v vrtec povabijo osebe. Pri vzgojiteljicah in 

pomočnicah vzgojiteljic iz mestnega okolja se je izkazalo, da malo več kot polovica 

anketirank (56,8 %) za predstavitev preteklosti v vrtec ne povabi posameznikov. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da mora vzgojitelj otrokom glede na njihovo starost 

in razumevanje približati preteklost. Pri tem si mora pomagati z ustvarjalnimi idejami, ljudmi 

in ustanovami izven obsega vrtca. Pri tem, ko oseba pride v vrtec, vzgojitelju olajša delo in se 

bolj posveti pripravi na obisk osebe. 

Da bi ugotovili, ali okolje vrtca, vpliva na to, da v skupino povabijo osebo, ki otrokom 

predstavi preteklost, je bil narejen hi-kvadrat preizkus, ki je pokazal statistično pomembnost. 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,05. Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 5 % lahko trdimo, da obstaja povezava med okoljem in tem ali vrtci 

povabijo osebo, da jim predstavi preteklost.  

 

 

 

 

 

6.3 ZANIMANJE OTROK ZA PRETEKLOST – RAZLIKE MED 

OTROKI V MESTNIH IN VAŠKIH VRTCIH 
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Preglednica 9: Primerjava med mestnim in vaškim okoljem, glede na osebe, ki jih povabijo 

v vrtec, in  predstavijo preteklost otrokom. 

 

Odgovori 

Mestno okolje 

(N=19) 

Vaško okolje 

(N=21) 

Skupaj (N=40) 

f f% f f% f f% 

Stari starši 17 89,5 19 90,5 36 90,0 

Starši 9 47,4 1 4,8 10 25,0 

Strokovnjaki 

(etnograf, kustosinja, 

glasbenik) 

8 42,1 4 19,0 12 30,0 

Lokalne znane 

osebnosti (predica, 

lovec, čebelar, 

pripovedovalka 

zgodb) 

0 0,00 8 38,0 8 22,0 

 

 

Anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnega okolja so odgovorile, da 89,5 

% povabljenih predstavljajo stari starši, sledijo jim starši z 47,4 % ter strokovnjaki kot so 

etnograf, kustosinja in glasbenik z 42,1 %. Iz preglednice 9 je razvidno tudi, da iz mestnega 

okolja ne povabijo nobene lokalne znane osebnosti, kot so predica, lovec, čebelar in 

pripovedovalko zgodb. Verjetno je razlog geografskega porekla, saj se te osebe nahajajo v 

vaškem okolju. Vzgojiteljice in pomočnice iz vaškega okolja so prav tako odgovorile, da 

največkrat v vrtec povabijo stare starše z 90,5 %, sledijo jim znane osebnosti z 38 %, nato 

strokovnjaki z 19 % ter starši s 4,8 %. Po pričakovanju je iz raziskave razvidno, da je v 

mestnem okolju lažje povabiti na obisk strokovnjake ter v vaškem okolju lokalne znane 

osebnosti. 

.  
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Preglednica 10: Povprečno strinjanje med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic iz 

mestnega in vaškega okolja. 

 

 Mestno 

okolje (N=44) 

Vaško 

okolje 

(N=25) 

P 

vrednost 

Trditev 1 

Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca je 

pomemben element načrtovanja dejavnosti družbe v vrtcu. 

4,07 4,16 ,700 

 

Trditev 2 

Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca je 

pomemben element izvajanja dejavnosti družbe v vrtcu. 

4,05 4,00 ,855 

 

Trditev 3 

Dojemanje preteklosti ima poseben pomen za otroke in 

njihovo življenje. 

3,82 4,16 ,154 

 

Trditev 4 

Zanimanje otrok za preteklost je odvisna od načina dela 

vzgojiteljice. 

3,91 4,16 ,305 

 

Trditev 5 

Tematski parki pripomorejo k oživljanju preteklosti. 

4,00 4,36 ,073 

 

Trditev 6 

Slikanice so pripomoček pri predstavi preteklosti. 

4,52 4,52 ,985 

 

Trditev 7 

Muzeji imajo izpopolnjene programe za predšolske otroke. 

3,82 3,40 ,069 

 

Trditev 8 

V Sloveniji bi morali imeti več muzejev za otroke. 

4,18 4,04 ,557 

 

Trditev 9 

Preteklost je pomembna za predšolskega otroka, ker pomaga 

razumeti dojemanje časa. 

4,14 4,28 ,462 

 

Trditev 10 

Otroci vedno pokažejo zanimanje za preteklost. 

3,57 4,04 ,043 

 

Trditev 11 

Z vključevanjem preteklosti lahko vključimo tudi otrokove 

starše. 

4,89 4,72 ,117 

 

 

 

T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da je razlika pri povprečnem strinjanju s trditvami 

statistično značilna le pri trditvi 10 in sicer se anketiranci iz vaškega okolja bolj strinjajo s 

trditvijo, da otroci vedno pokažejo zanimanje za preteklost v primerjavi z anketiranci iz 

mestnega okolja. Trditev je postavljena na stopnji značilnosti p= 0,043. Pri ostalih trditvah 
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razlike v strinjanju med vaškim in mestnim okoljem  niso statistično značilne. Trditev je 

postavljena pri stopnji značilnosti p=0,05. Vsem trditvam so si vsi anketiranci naklonjeni, 

predvsem pri trditvi 11 gre za visoko stopnjo strinjanja, da z vključevanjem preteklosti lahko 

vključimo tudi otrokove starše in pri trditvi 6, da so slikanice pripomoček pri predstavi 

preteklosti. Najmanj strinjanja je bilo pri trditvi 7, da imajo muzeji premalo izpopolnjene 

programe za predšolske otroke. 

 

 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so bile naprošene, naj na kratko opišejo primer 

dejavnosti iz področja družbe. Ta se je moral nanašati na temo preteklost, ki so jo vključile v 

življenje in delo njihove skupine v tekočem šolskem letu ali jo šele bodo vključile. 

 

Spodnji graf 5 prikazuje, da je največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic opisalo dejavnosti 

kjer stari starši pripovedujejo (28 %), sledi obisk Prešernove hiše v Vrbi (17 %), pogovor o 

oblačilih nekoč (17 %), dejavnosti na temo življenje nekoč in ob tednu kulture (15 %),  petje 

pesmic, razni plesi in pripovedovanje legend (11 %), obisk muzejev (9 %), sledi tema kako 

nastane dojenček in igrače, glasbila, igre nekoč (7 %), obisk pošte (6 %), pogovor o gradovih 

in dinozavrih (4 %) ter najmanj dejavnosti o prevoznih sredstvih nekoč, o nastanku Blejskega 

jezera, o stari Ljubljani, Mostiščarjih in pirhih (2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 PRIMERI DEJAVNOSTI IZ PODROČJA DRUŽBE, KI SO JIH 

VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC ŽE IZVEDLE 

ALI PA JIH ŠE BODO 
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Graf 5: Primeri dejavnosti iz področja družbe, ki so jih strokovne delavke že izvedle ali  jih 

šele bodo.  

 

Primere dejavnosti so izbrani tako, da so iz vsakega okolja vzeti tisti, ki se v drugem okolju 

niso ponavljali. 

 

Opisi dejavnosti iz vaškega okolja: 

 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta povabili gospo iz doma za upokojence, ki je 

mesečno obiskovala otroke in jim pripovedovala zgodbice. Predstavila jim je ročna dela v 

preteklosti. Pogovarjali so se še o igračah nekoč ter primerjali današnje poklice in poklice 

včasih. V eni izmed skupin je bila glavna tema nastanek Blejskega jezera. Spoznali so 

zgodbico z naslovom Kako je nastalo Blejsko jezero, izdelali plakat o njem, si ogledali slike 

in si na koncu ogledali predstavo.  

Obiskal jih je dedek, ki zna iz leske izdelovati piščal  ter skupaj izdelali piščali še za vsakega 

otroka. Ob spremljavi piščali so plesali ljudske plese in igrali na njih. V skupino so povabili 

babice in jih prosili, da prinesejo zelišča za zeliščni vrtiček v vrtcu. Skupaj so skuhali čaj iz 

zelišč ga popili. Babice so jim predstavile zdravilne lastnosti zelišč. 

Zbirali so starinske predmete (likalnik, kolovrat, svetilka na petrolej) in se o njih pogovarjali. 

Predmete so primerjali s predmeti, ki jih uporabljamo danes. Na koncu so si izbrali 

najljubšega in ga naslikali z ogljem. 
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V vrtcu (v bližini Prešernove rojstne hiše) je mesec februar (zaradi kulturnega praznika) 

vedno kulturno obarvan. Pripravili so delavnice na temo ljudskih običajev, glasbe in rajalnih 

iger. Obiskali so rojstno hišo Franceta Prešerna in v knjižnici imeli pravo filmsko gledališče.  

Obiskal jih je gospod, oblečen v Franceta Prešerna in jim prebral Povodnega moža. 

Glavna tema je bila moja družina. Otroci so skozi slikanice, s pogovorom in na konkretnem 

primeru spoznavali kako nastane človek oziroma kje raste pred porodom in kako po njem. Cilj 

je bil otrokom pokazati od kod so prišli. 

 

Opisi dejavnosti iz mestnega okolja: 

 

Tema je bila izdelava oblačil nekoč. Za motivacijo jim je vzgojiteljica prebrala pravljico 

Šivilja in škarjice. Zbirali so stare pripomočke (škarje, likalnik, šivanke). Otroci so poskusili  

ročno šivati. Za konec so primerjali s sodobnimi pripomočki. 

Obiskali so etnografski muzej in imeli obsežno temo o Sloveniji, njenih pokrajinah, zgodovini 

ter običajih. S pomočjo hišnika so si izdelali igrala, ki so jih imeli nekoč. Učili so se starih 

pesmic in se dotaknili ljudskih plesov. V eni izmed skupin so spoznavali narodne noše na 

Slovenskem. Na internetu, v knjigah in fotografijah so si ogledali različne narodne noše. Na 

obisk je v gorenjski narodni noši prišla babica deklice iz skupine. Ta jim je v gorenjskem 

dialektu predstavila nošo. Poleg gorenjske so spoznali še prekmursko narodno nošo, se naučili 

nekaj prekmurskih besed in poenostavljenih plesov. Skupaj s starši so za zaključek obiskali 

Prekmurje, si ogledali znamenitosti Prekmurja in skupaj zaplesali. Glavna tema je bila 

Ljubljana od mostiščarjev do danes. Obiskali so Ljubljansko barje in tam izvedli orientacijski 

sprehod z nalogami. V vrtcu so izdelali maketo prebivališča mostiščarjev in prebrali zgodbo o 

mostiščarjih. Poleg Ljubljanskega barja so si ogledali še staro Ljubljano  in se s kanujem 

vozili po reki Ljubljanici. Spoznavali so dinozavre. V knjižnici so si izposodili knjige, ter o 

njih izvedeli čim več. Predvsem jih je zanimalo kakšen je bil svet takrat. Iz kartona so izdelali 

velikega dinozavra in v peskovniku s čopiči in lopatkami iskali skrite fosile. Zelo zanimiva pa 

se jim je tudi zdela tema o gradovih. Prav tako so si zanimivosti prebrali iz knjig nato pa si 

sami izdelali oblačila, kot so jih imeli kraljeviči in kraljične na gradovih, plesali ob grajski 

glasbi in raziskovali kako so takrat živeli. Obisk muzeja pošte. Otroci so na tak način spoznali 

kako deluje pošta in kako je delovala včasih. V skupino so povabili babico, ki jim je 

predstavila običaj Gregorjevo. Povedala jim je zgodbo, zakaj so praznovali ta običaj in si 

izdelali »Gregorčke« iz odpadnega materiala. 
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7 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu diplomske naloge je poudarek na pojmu preteklost in vedah, ki raziskujejo 

preteklost. Nadaljuje se z otrokovim razumevanjem preteklosti, iz kurikuluma za vrtce je 

zbrano vse, kar se nanaša na preteklost, opisana je vloga odraslih pri razumevanju preteklosti, 

zaključi se s predlogom in primerom dobre prakse pri predstavljanju preteklosti v vrtcu. 

Dandanes je pomembno vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca. S tem se ohranja 

zdrav odnos do naših prednikov. Zavedanje preteklosti pa pripomore h gradnji boljše 

prihodnosti. Glavni cilj te diplomske naloge je bil proučiti poglede, mnenja, izkušnje 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o vključevanju preteklosti v življenje in delo vrtca. V 

raziskavo so bili vključeni trije vrtci iz vaškega okolja in trije vrtci iz mestnega okolja, ki so 

bili med seboj primerjani. Rezultati so pokazali, da 65,2 % vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic izvaja dejavnosti na temo preteklosti samo ob posebnih priložnostih. Največkrat 

obiščejo tiste ustanove (79,7 %), ki se nahajajo v kraju, kjer je vrtec. Te ustanove so bile 

predvsem muzeji (53 %), knjižnice (36 %) in razna društva (14 %). Glede na rezultate, 

pridobljene z raziskavo, lahko ugotovimo, da se pogledi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

razlikujejo glede na to, ali se vrtec nahaja v mestnem ali vaškem okolju. V 84 % se 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz vaškega okolja odločijo za povabilo osebe v vrtec, ki 

jim predstavi preteklost, med tem ko se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnega 

okolja odločijo v samo 42,3 %, kar se mi zdi zelo malo, glede na to, da je v mestu več 

možnosti za dogovor s kakšnimi strokovnjaki. V obeh primerih je bilo razvidno, da so 

največkrat na obisk v vrtec povabili stare starše, ki so jim predstavili preteklost. Drugače so 

jih v mestnem okolju obiskali predvsem strokovnjaki, kot so etnograf, kustosinja in glasbenik, 

v vaškem okolju so bile to lokalne osebnosti, kot so predica, lovec, čebelar in pripovedovalka 

zgodb. Pri strinjanju s trditvami se je razlika v povprečnem strinjanju pokazala samo pri deseti 

trditvi, ki pravi da otroci vedno pokažejo zanimanje za preteklost. Vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic iz mestnega okolja so povprečno ocenile deseto trditev s 3,57; iz vaškega okolja 

pa s 4,04. Največ strinjanja med obema okoljema je dosegla enajsta trditev, ki pravi, da z 

vključevanjem preteklosti lahko vključimo tudi  otrokove starše in šesta trditev, ki pravi, da so 

slikanice pripomoček pri predstavi preteklosti. Najmanj strinjanja med obema okoljema je 

dosegla sedma trditev, ki pravi, da imajo muzeji premalo izpopolnjene programe za 

predšolske otroke. Kot bodoča vzgojiteljica si želim dobro izkoristiti okolje v katerem bom 

delala. Slovenija je majhna, vendar polna lepih zakladov.  
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9 PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovana vzgojiteljica ! 

 

Sem Urška Cetinski, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. 

Zaključujem študij, zato Vas vljudno prosim, da mi pomagate pri pridobivanju podatkov, ki 

jih bom uporabila pri svoji diplomski nalogi z naslovom Vključevanje preteklosti v življenje 

in delo vrtca. 

Pred vami je jasen in kratek anketni vprašalnik, ki je anonimen  in prosila bi Vas, da nanj 

iskreno odgovarjate. 

 

Hvala in lep pozdrav! 

                                                                                                                  Urška Cetinski 

 

1. Delovna doba: 

a) Od 0 do 5 let. 

b) Od 5 do 15 let. 

c) Nad 15 let. 

 

2. V kakšen okolju se nahaja vrtec: 

a) V vaškem okolju. 

b) V mestnem okolju. 

 

3. Starostna skupina otrok: 

a) starostno obdobje. 

b) starostno obdobje. 

 

4. Kako pogosto izvajate dejavnosti na temo preteklosti? 

a) Nikoli. 

b) Tedensko. 

c) Mesečno. 

d) Ob posebnih dogodkih. 

e) Drugo. 

 

 

5. Ali kdaj v skupino povabite osebo (starše, stare starše, strokovnjake…), ki otrokom 

predstavi preteklost? 

a) Da 

b) Ne 

 

6. Če ste odgovorili z da, koga povabite?___________________________________ 

 

 

7. S pomočjo katerih ustanov otroci v vaši skupini spoznavajo preteklost? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. Kje se nahajajo zgoraj naštete ustanove? 

a) V kraju kjer je vrtec. 

b) Izven kraja vrtca. 

 

9. Pri spodnjih trditvah obkrožite številko, ki se vam zdi primeren glede na pomembnost. 

Številka 1 pomeni, da se popolnoma ne strinjate, 2 pomeni, da se ne strinjate, 3 pomeni 

da ne veste, 4 pomeni, da se strinjate, če obkrožite 5 pa se popolnoma strinjate.  

 

 

Trditev Ocena 
1. Vključevanje preteklosti v življenje in 

delo  vrtca je  pomemben element 

načrtovanja dejavnosti družbe v 

vrtcu. 

1 2 3 4 5 

2. Vključevanje preteklosti v življenje in 

delo vrtca je pomemben element 

izvajanja dejavnosti družbe v vrtcu. 

1 2 3 4 5 

3. Dojemanje preteklosti ima poseben 

pomen za otroke in njihovo življenje. 
1 2 3 4 5 

4. Zanimanje otrok za preteklost je 

odvisna od načina dela vzgojiteljice. 
1 2 3 4 5 

5. Tematski parki  pripomorejo k 

oživljanju preteklosti. 
1 2 3 4 5 

6. Slikanice so pripomoček pri predstavi 

preteklosti. 
1 2 3 4 5 

7. Muzeji imajo izpopolnjene programe 

za predšolske otroke. 
1 2 3 4 5 

8. V Sloveniji bi morali imeti več 

muzejev  za otroke. 
1 2 3 4 5 

9. Preteklost je pomembna za 

predšolskega otroka, ker pomaga 

razumeti dojemanje časa. 

1 2 3 4 5 

10. Otroci vedno pokažejo zanimanje za 

preteklost. 
1 2 3 4 5 

11. Z vključevanjem preteklosti lahko 

vključimo tudi otrokove stare starše. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

10. Za konec na kratko opišite primer dejavnosti iz področja družbe. Ta naj se nanaša na 

temo preteklosti, ki ste jo vključili v življenje in delo vaše skupine v vrtcu, v letošnjem 

šolskem letu ali pa jo mogoče še nameravate izvesti. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


