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POVZETEK 

V diplomskem delu sem predstavila potek načrtovanja, izvajanja in evalvacije projekta Veselo 

zimsko praznovanje, ki smo ga študentke tretjega letnika predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani izvedle v vrtcu v šolskem letu 2015/16. Pomembna cilja 

projekta sta bila načrtovanje in izvedba dejavnosti v skladu s pristopom reševanja problemov 

odprtega tipa, glavni cilj diplomskega dela pa je bil raziskati udejanjanje participacije otrok v 

projektu in prepoznati ključne razlike med različnimi analizami (lastno analizo izvedenih 

dejavnosti, samoevalvacijo študentk izvajalk in evalvacijo vzgojiteljice). Pomemben del 

projekta je predstavljala participacija otrok, ki smo jo študentke želele vključiti v čim več 

dejavnosti. Otrokom smo postavljale različna problemska vprašanja, na katera so preko 

aktivnega učenja odgovarjali tekom projekta. Kot pravi N. Turnšek (2004), je glavni namen 

odprtega tipa raziskovanja prav reševanje problemov, ki jih otroci rešujejo sami oz. s pomočjo 

in podporo odraslih oseb. Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da se je participacija otrok 

v projektu udejanjala, vendar priložnosti za participacijo niso bile v celoti izkoriščene. 

Študentke smo si pri nastopih zastavljale dejavnosti, ki niso vedno omogočale participacije 

otrok, kar je tudi odraz načrtovanja; število ciljev participacije je namreč predstavljalo le 

dobro tretjino vseh ciljev. Pri analizah dejavnosti sem ugotovila, da se te razlikujejo predvsem 

glede na vsebino opazovanja, sicer pa se med lastno analizo izvedenih dejavnosti, 

samoevalvacijo študentk izvajalk in evalvacijo vzgojiteljice ne pojavljajo bistvene razlike. 

 

Ključne besede: participacija otrok, reševanje problemov odprtega tipa, aktivno učenje, 

Reggio Emilia 

  



 
 

ABSTRACT 

In this degree paper I presented course of planning, executing and evaluating the project 

Happy winter celebration, which had been carried out at preschool by the 3
rd

 year students of 

preschool education at the University of Ljubljana, in 2015/16. The main goals of the project 

were planning and executing activities in order with problem-solving process, the most 

important aspect of the paper being the child-participation in the project and evaluating the 

main differences between various analyses (my own analysis of the executed activities, 

analysis of the performing students, the evaluation of preschool teacher). The most important 

part of the project was participation of children, which the students wanted to incorporate in 

every activity. They were asking children a lot of questions concerning problems, which they 

were solving during those learning activities. As N. Turnšek (2004) mentioned, the main 

purpose of problem-solving process is that children solve problems on their own or with the 

support of an adult. The main conclusions of the degree paper are that child-participation in 

the project was achieved, however the possibilities were not fully realised. The students had 

been planning activities which did not always include the participation of children and the 

reason lies in the planning itself; the number of goals anticipating participation was included 

in only one third of all the goals in students’ planning papers. While comparing the analyses I 

discovered that they do not differ much, still the main difference is in the contents of 

observation. 

Key words: children participation, problem-solving process, active learning, Reggio Emilia 
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1 UVOD 

Namen diplomskega dela je evalvacija projekta Veselo zimsko praznovanje, ki smo ga skupaj 

s študentkami tretjega letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 

ustvarile v šolskem letu 2015/16. Skozi diplomsko delo želim ugotoviti, na kakšne načine se 

je participacija otrok pojavljala v projektu Veselo zimsko praznovanje ter kakšne so bile 

izkušnje študentk z omenjeno temo. V teoretičnem delu bom predstavila glavni koncept 

Reggio Emilia, kjer dajejo največ poudarka ravno na participacijo otrok. Opisala bom sam 

pojem participacije in aktivnega učenja ter pomen poslušanja otrok v pristopu. Udejanjanje 

participacije bom povezala tudi z vzgojo otrok za demokratično državljanstvo ter v 

dokumentih vzgoje in izobraževanja izpostavila zakonske podlage za participacijo otrok. V 

empiričnem delu bom analizirala izveden projekt in odgovorila na tri raziskovalna vprašanja. 

Cilj je predvsem raziskati pogostost pojavljanja participacije otrok v projektu, pogostost 

zastavljanja ciljev participacije v pripravi študentk izvajalk in skozi analizo ugotoviti ključne 

razlike med različnimi analizami (lastno analizo nastopov, samoevalvacijo študentk izvajalk 

in evalvacijo vzgojiteljice). 

M. Batistič Zorec (2010, str. 69) pravi, da je bilo na tem področju opravljenih že veliko 

raziskav, nekatere tudi že desetletje nazaj, kjer so ugotovili, da otroci še vedno niso dovolj 

poslušani in da je vzgoja preveč usmerjena k odraslim. Tema vsekakor ni nova, saj je Dewey 

že leta nazaj zagovarjal vzgojo in izobraževanje prek delovanja, učenje skozi izkušnjo 

demokratičnega odločanja ter velik poudarek dajal predvsem sodelovanju otrok pri 

oblikovanju okolja v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter njihovo svobodno odločanje 

glede aktivnosti.  
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2 TEORETIČNI OKVIR DIPLOMSKE NALOGE 

2.1 OSNOVNI KONCEPT REGGIO EMILIA IN NJEGOVE OPREDELITVE 

2.1.1 Participacija kot jedro Reggio Emilia pedagoškega koncepta 

Participacija udeležencev pri ustanavljanju vrtca in koncipiranju njihovega pedagoškega 

pristopa je zgodovinsko vgrajena v Reggio Emilia vrtce. Omenjeni koncept je začel nastajati 

leta 1963 v mestu Reggio Emilia v Italiji. Ustanovili so ga entuziastični starši in vzgojitelji, ki 

so želeli ustvariti »[…] novo šolo […] za potrebe takratne družbe« (Batistič Zorec in sod., 

2012, str. 11). Želja je bila vrtcu dodeliti še druge funkcije kot le pretežno funkcijo varstva. 

Novi koncept so skozi leta razvijali v praksi, pri čemer so svoje delo ves čas evalvirali in 

nadgrajevali. Pri tem se niso zanašali le na svoje znanje, ampak so zamisli črpali tudi iz 

drugih konceptov in idej teoretikov. V konceptu Reggio Emilia
1
 so nato uporabili samo tiste 

stvari, ki so se jim zdele primerne za uporabo v njihovem vrtcu, poleg tega pa so dodali še 

svoje zamisli iz izkušenj v praksi (prav tam). T. Devjak in sod. (2009a, str. 11) koncept RE 

opisujejo kot »izrazito odprt ('nastajajoči' kurikulum), ki se ves čas dopolnjuje.« Temelj 

predstavlja delo vseh strokovnih delavcev v vrtcu, ki ves čas iščejo najboljše načine za razvoj 

in učenje tamkajšnjih otrok. Koncept ne deluje po vnaprej začrtanem kurikulu, ampak 

vzgojitelji le-tega ves čas dodelujejo in spreminjajo. V ozadju je vseeno 'filozofija', ki 

zagovarja kompetentnega in ne nemočnega otroka, kot ga prevečkrat pojmujemo. Strokovni 

delavci se pri načrtovanju kurikuluma obračajo na že znane znanstvene ugotovitve kot tudi na 

nenehno spreminjajoče se okolje, ki obdaja otroke (Batistič Zorec in sod., 2012, str. 12). 

A. Hočevar in M. Kovač Šebart (2010, str. 88–89) značilnosti koncepta RE opisujeta podobno 

kot večina. Bistvo pristopa je v tem, da otrokom pustimo izražanje z vsemi čutili in na 

različne načine, da spodbujamo komunikacijo med njimi ter da ima »učenje prednost pred 

poučevanjem« (prav tam, str. 88).  Prav tako je pomembno sodelovanje med strokovnimi 

delavci vrtca in starši ter sodelovanje z okoljem, saj lahko le skupaj oblikujejo aktivnosti, ki 

bodo otrokom omogočile celostni razvoj. Okolje v vrtcu in izven njega pa ima posebno vlogo, 

saj predstavlja 'tretjega vzgojitelja', kakor ga opisuje tudi Turnšek (2012). 'Kurikulum' v 

konceptu RE naj bi bil zato »rezultat nenehnega procesa dogovarjanja med otroki in 

vzgojitelji in med vzgojitelji« (Hočevar in Kovač Šebart, 2010, str. 89). Pri nas se za tak 

pristop načrtovanja nismo odločili, saj lahko delo s takim kurikulumom pripelje do tvegane in 

nekonsistentne vzgoje.  

                                                           
1
 V nadaljevanju: RE. 
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Od Kurikuluma za vrtce (1999) se koncept RE razlikuje na več nivojih, bolj pomembna pa je 

njuna podobnost, saj po besedah T. Devjak (2011, str. 7) oba temeljita na »človekovih in 

otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi.« 

2.1.2 Elementi koncepta Reggio Emilia 

Elementi pristopa RE se v današnjem času vedno bolj vključujejo v sodobno vzgojo otrok. 

Njegova posebnost je v netradicionalni vzgoji in izobraževanju otrok, kjer se med najbolj 

pomembne elemente koncepta prištevajo: »poslušanje otroka, aktivna participacija otrok […] 

[in] izražanje otrok skozi sto jezikov […]« (Devjak, 2011, str. 6). 

Pomembno funkcijo v konceptu RE ima ustvarjalnost, saj se otroci skozi njo izražajo v 'sto 

jezikih'. Tukaj ne gre le za ozko likovno ustvarjalnost, ampak za nekoliko širši pojem kot 

način razmišljanja. Cilj je, da vzgojitelj v skupini ustvari takšno vzdušje, ki bo otroke 

spodbudilo k ustvarjalnemu razmišljanju in podajanju novih idej in zamisli. Ko otrokom 

zastavljamo dejavnosti, se moramo zavedati, da je vedno proces tisti, ki je pomemben, in ne 

toliko rezultat oz. izdelek. Ta bo nastal le ob pravilno vodenem procesu, kjer vzgojitelj otroku 

zastavi primerne izzive in posamezne probleme. Te uporabi tudi kot sredstvo motivacije, ko 

otrok npr. ne najde poti naprej in ga z novim izzivom spodbudimo k nadaljnjemu ustvarjanju 

(Podobnik, 2009, str. 112, 115). Da je otrokom treba postavljati izzive, se strinja tudi N. 

Turnšek (2012, str. 14), ki izzive navaja kot pomembno funkcijo pristopa RE, saj otroci skozi 

izzive pridobivajo nove izkušnje, le-ti pa morajo biti prilagojeni njihovim zmožnostim. V 

omenjenem pristopu je ključno to, da spremenimo svoj pogled na otroka in ga poskušamo 

videti v luči kompetentne osebe, ki ima svoje želje, ideje in interese. Pomembno je, da otroci 

v procesu učenja sodelujejo aktivno in da participirajo pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti 

(Kroflič, 2011). 

2.1.3 Pedagogika poslušanja 

'Pedagogika poslušanja' je po mnenju A. Rožič in N. Turnšek (2010, str. 342) nepogrešljivi 

del participacije otrok, saj vzgojitelju omogoča, da otroka 'sliši', prepozna njegove ideje in ga 

sprejme v 'svet odraslih'. Kot predpogoj za uresničevanje koncepta pedagogike poslušanja S. 

Rutar (2013, str. 122, 123) navaja »razumevanje otroka kot bogatega in zmožnega […]« 

posameznika, ki je inteligenten in razume svet v procesu znanja in vrednot, ob tem pa mu je 

treba zagotoviti tudi »demokratično pravico biti slišan in pripoznan kot državljan v 

skupnosti.«  
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T. Devjak in sod. (2009b, str. 197–199) pravijo, da je v vrtcu s pristopom RE pomembno 

aktivno poslušanje vzgojitelja, saj ni dovolj, da vedno poslušajo le otroci. Poslušanje otrok 

ima veliko prednosti tako za otroke kot za nas. Otroci pridobijo na samopodobi in izboljšajo 

svoje veščine sporočanja, ob slišanju njihovih idej pa se počutijo bolj upoštevane in 

spoštovane. Poslušanje večkrat povežemo z dokumentiranjem, saj tako pobude otrok 

shranimo in jim kasneje lahko omogočimo dejavnosti, ki si jih sami želijo. Prednosti 

poslušanja se pokažejo tudi pri strokovnih delavcih, saj imajo tako možnost refleksije svojega 

dela in poteka življenja v vrtcu. Pri samem poslušanju otrok moramo biti pozorni na to, da se 

vsi otroci nikoli ne bodo izražali le na en način, torej komunikacija ne bo omejena zgolj na 

verbalna sporočila, ampak na različna področja, ki ležijo otrokom (S. Rutar, 2013, str. 128, 

129, 133). D. Skubic (2009, str. 168) zmožnost poslušanja opisuje kot pomemben del 

koncepta RE, kjer ne gre le za to, da otroka poslušamo, ampak da ga tudi slišimo in 

upoštevamo to, kar je izrazil. V omenjenem pristopu je poslušanje kompleksnejše kot v 

vsakdanjem življenju, saj moramo otroke poslušati v vseh njihovih 'sto jezikih'. Pomembno je, 

da otroke jemljemo resno in spoštujemo njihove ideje in teorije. Pomembnost poslušanja 

otrok omeni tudi Kroflič (2011), ki pravi, da moramo otroku omogočiti svobodo izražanja, 

upoštevati njegovo subjektivnost in mu zagotoviti pogoje za sodelovanje in komunikacijo z 

drugimi otroki. 

2.2 PARTICIPACIJA V KONCEPTU REGGIO EMILIA 

L. Kalčina in Sardoč (2005, str. 27) participacijo opredeljujeta kot  »[…] zavzemanje za to, da 

lahko ima vsak posameznik svoje mesto v družbi in prispeva k njenemu razvoju na kateri koli 

ravni.« Po besedah M. Batistič Zorec (2010, str. 71) pa participacija pomeni »udeležbo v 

načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti, vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri 

reševanju problemov.« Participacija naj bi bila temeljni element vsake demokratične družbe, 

saj posameznikom omogoča samostojno odločanje o različnih stvareh, ki se tičejo celotne 

družbe (Kalčina in Sardoč, 2005). Le-ta predstavlja eno izmed vodilnih strategij koncepta RE 

in prav zaradi tega predstavlja pomembno funkcijo v življenju in delovanju vrtca (Hočevar in 

sod., 2009). Po besedah S. Rutar (2006) je ta še vedno razumljena preveč samoumevno. V 

izobraževalnem sistemu ta vsekakor obstaja, saj se brez vsaj minimalne participacije 

posameznika enostavno ne da pridobivati novih kompetenc in znanj (prav tam, str. 113). Za 

zagotavljanje možnosti participacije naj bi bila odgovorna avtonomna oseba (učitelj, 

vzgojitelj), ki pa se ponavadi zaveda vprašanja 'zakaj' participacijo sploh uvajati v šolski 

sistem, več težav pa ima pri vprašanju 'kako' to storiti (prav tam, str. 116). Pri uvajanju 
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participacije v izobraževalni sistem se odgovorne osebe še vedno srečujejo z določenimi 

izzivi, kot so: »kako uresničevati participacijo brez posrednika […], kako uresničevati 

participacijo na vseh ravneh in področjih vzgoje in izobraževanja« (prav tam,  str. 120), kako 

participacijo sploh evalvirati in kako zagotoviti, da bodo vsi udeleženci v procesu slišani in 

spoštovani.  

M. Batistič Zorec (2010, str. 70) ugotavlja, da se participacija pojavlja predvsem na dveh 

področjih. To je na področju aktivnega učenja in kot vzgoja za aktivno državljanstvo. V 

praksi vsekakor menijo, da se otroka največ nauči takrat, ko je v sam proces aktivno vključen 

in ne le usvaja znanja. Korenine tega segajo v prepričanje, s katerim se strinja tudi J. Ferjančič 

(1994), ki v svoji knjigi omenja kognitivno-razvojno smer, katere najpomembnejši 

predstavnik je Piaget. V svoji konstruktivistični teoriji je poudaril pomen interakcije med 

posameznikom in okoljem. Otrok iz okolja sprejme neke nove informacije, ki jih nato 

preoblikuje in vgradi v že obstoječe strukture. Če želimo, da otrok konstruira znanje, mu 

moramo zagotoviti spodbudno okolje, omogočiti čim več priložnosti za izkušenjsko učenje ter 

spodbujati njegovo subjektivno aktivnost (prav tam, str. 18). 

2.2.1 Dvomi v participacijo otrok 

Avtorica S. Rutar (2013, str. 95–96) navaja, da je neuresničevanje participacije povezano 

predvsem z mislijo o nekompetentnem otroku. Razlogi za to se lahko skrivajo v samem jedru 

družbe, ki ne podpira soudeležbe otrok v procesih odločanja »[…] ter s položajem otrok v 

kulturnih okoljih, v katerih otroci že tradicionalno niso spodbujeni k izražanju svojih 

pogledov« (prav tam, str. 96).   

O dilemah participacije razpravljata A. Rožič in N. Turnšek (2010, str. 341, 344), ki navajata 

dvome avtorjev kot npr., ali so otroci sploh dovolj sposobni in izkušeni za soodločanje. Gre 

tudi za dilemo odgovornosti otrok za njihove odločitve in katere določitve sploh lahko 

sprejemajo. Mnogi menijo, da bi se otroci morali najprej »[…] naučiti prevzemati 

odgovornost za svoja dejanja« (prav tam, str. 341), šele nato pa bi jim bila podeljena pravica 

do soodločanja. Vsem tem dilemam pa oporeka veliko avtorjev, ki menijo, da je participacija 

bolj odvisna od vzgojiteljev in priložnosti, ki jih postavljajo otrokom. Če so te primerne 

njihovi starosti in miselnemu razvoju, s participacijo ne bi smelo biti težav. Najbolj je 

pomembno, da vzgojitelj otrokom pripravlja primerno in spodbudno okolje, kjer bodo otroci 

sposobni reševati zastavljene probleme in dejavnosti. Glede prevzemanja odgovornosti pa 

avtorici (prav tam) odgovarjata, da moramo najprej sami spoštovati pravice otrok in jim dati 
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priložnost za izražanje svojega mnenja, kasneje pa se bodo otroci naučili, da je vsako mnenje 

pomembno in upoštevano, zato je treba to pravico spoštovati. Na tem področju je bila 

izvedena tudi raziskava o stopnji strinjanja oz. nestrinjanja s trditvami, ki so 'v podporo' 

konceptu kompetentnega otroka ter tistimi, ki navedenemu nasprotujejo. Izkazalo se je, »da je 

več kot dve tretjini slovenskih vzgojiteljic in vzgojiteljev […] naklonjenih ideji 

kompetentnega otroka in praksam otroške participacije« (prav tam, str. 355). 

M. Batistič Zorec (2010, str. 71) navaja, da je vseeno pomembno zavedanje, da otroci vedno 

ne morejo sodelovati pri soodločanju. Vrtec je kljub vsemu javna institucija, ki deluje po 

vnaprej določenih državnih pravilih, otroci pa do dopolnjenega osemnajstega leta za svoja 

dejanja pravno ne odgovarjajo enako kot odrasli, zato moramo biti zelo previdni, kdaj 

otrokom pustimo soodločanje. 

2.2.2 »Resnična« in navidezna participacija otrok 

Pri načrtovanju dejavnosti ali projektov se velikokrat pojavi navidezna participacija otrok, ko 

otroci le navidezno sodelujejo, glavno vlogo pa imajo odrasli. Večkrat se lahko pojavi t.i. 

manipulacija, ko otroci sodelujejo v projektih, ki jih sploh ne razumejo, zanje niso pokazali 

zanimanja ali pa, ko se njihove ideje in pobude nikoli ne uresničijo (npr. vzgojitelj otroke 

vpraša, kako bi želeli praznovati svoj rojstni dan, otroci narišejo načrt in podajo svoje ideje, 

potem pa se nič od tega ne uresniči in rojstni dan praznujejo po ustaljenem načinu) (S. Rutar, 

2013, str. 80). Avtorica (prav tam, 80–81) navaja, da »o participaciji lahko govorimo le tedaj, 

ko otroci razumejo namen projekta […] [in] imajo smiselno vlogo v procesu.« 

2.2.3 Aktivno učenje 

Aktivno ali dejavno učenje L. Kalčina in Sardoč (2005, str. 19) opisujeta kot »učenje ob 

praktičnem delu.« Pomemben dejavnik učenja je aktivnost otroka, ki znanje ne le sprejema, 

temveč ga usvaja skozi praktične dejavnosti. Primer metode dejavnega učenja so npr.: 

»'možganska nevihta', igra vlog, pogovor, razprava in projektno delo« (prav tam). 

M. Hohmann (2005, str. 15) navaja, »da je aktivno učenje podlaga za poln razvoj človekovih 

sposobnosti in da je najučinkovitejše tam, kjer so zagotovljene razvojno primerne učne 

priložnosti«. V t.i. High/Scopovem pristopu je učenje tudi socialna izkušnja, kjer je otrok v 

interakciji z drugimi osebami. Socialne dejavnosti se največkrat dogajajo ob vsakodnevnih 

aktivnostih, ki jih otroci načrtujejo sami oz. so zanje dali pobudo. Aktivno učenje je pogoj za 

kognitivne preobrazbe v otroku, ki jih ta doživi ob lastnem raziskovanju sveta. Nihče ne more 
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pridobivati izkušenj in graditi novega znanja namesto njega, zato je pomembno, da otrokom 

omogočimo priložnosti za pridobivanje tega znanja (prav tam, str. 16–17). 

Aktivno učenje se velikokrat uporablja v povezavi z različnimi materiali, ki jih otroci 

raziskujejo z vsemi čutili. Z njimi manipulirajo in jih spoznavajo na svoj način. Pomembno je, 

da otrokom damo konkretne predmete in materiale, saj jim ti dajejo stik z realnostjo. Otroci 

imajo potrebo tudi po iskanju odgovorov, zato jih moramo večkrat spodbuditi z 

raziskovalnimi in problemskimi vprašanji, preko katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti. 

Vselej se moramo zavedati, da pri aktivnem učenju pobuda vedno izhaja iz otroka, zato 

morajo strokovni delavci otrokom prisluhniti in upoštevati njihove želje za raziskovanje. 

Otroci si večkrat raziskovalna vprašanja postavijo kar sami, ta pa nato raziskujejo preko igre. 

Njihovi končni rezultati bodo mogoče kdaj za odrasle nezanimivi, bolj pomemben kot ta 

rezultat pa je sam proces, ki so ga otroci doživeli na poti do rešitve. Pri raziskovanju so 

pomembni tudi neuspehi, ki jih otroci doživljajo na poti do uspeha in so včasih ključnega 

pomena pri končnem rezultatu (Hohmann, 2005, str. 17–18). 

2.2.4 Dejavno, demokratično državljanstvo 

Državljan naj bi bila po besedah L. Kalčina in Sardoč (2005, str. 14) »oseba, ki živi z drugimi 

osebami v družbi.« Ta navedba sicer ne opredeljuje popolnega opisa državljana in njegovih 

nalog, saj v družbi vsak posameznik prevzame tudi nek status in vlogo. Nekoč je pomenilo 

biti državljan, imeti možnost do volilnega glasu, danes pa moramo pomisliti na širšo skupnost 

v kateri ta državljan živi in na vse njegove pravice in dolžnosti ter vprašanja »enakosti, 

raznolikosti in socialne pravičnosti« (prav tam). Vsak državljan živi v določeni kulturi, kjer 

poteka demokracija. To L. Kalčina in Sardoč (prav tam) opisujeta kot obliko »[…] skupnega 

življenja v skupnosti.« Ko se v tej skupnosti pojavijo težave, mora biti vedno na voljo več 

rešitev, med katerimi se člani demokratične družbe lahko odločajo. Tradicionalno je bila 

demokracija le oblika vladavine v kateri so imeli državljani pravico do volitve, danes pa se 

izraz vse bolj uporablja za obliko »[…] participativne demokracije« (prav tam), kjer 

državljani s svojo participacijo prispevajo v skupnosti. 

Pri demokratičnem državljanstvu ključen pogoj predstavlja svoboda, ki se po besedah S. 

Rutar (2013, str. 86) izraža »kot priložnost in pričakovanja, da otroci izrazijo svoje ideje, 

misli in občutke ter predvsem na svoji razvojni stopnji in v svojih izraznih načinih.« Prav tako 

pa je pomembno, da otrokom postavljamo priložnosti, kjer bodo lahko izrazili sebe, svoje 

ideje in odločitve ter s tem izboljšali družbo, ki jih obdaja. Participacija ima v demokratizaciji 
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družbe pomembno vlogo, saj otrok v vzgojnem programu »s svojimi interesi, z vlogo in 

močjo vpliva na oblikovanje in delovanje programov« (prav tam, str. 156). 

Glavni cilj izobraževanja za demokratično državljanstvo naj bi po besedah L. Kalčina in 

Sardoč (2005, str. 16) pomenil »[…] uveljavljati kulturo demokracije in človekovih pravic 

[…] [in] […] oblikovati pripadnost skupnosti.« Sam proces izobraževanja želi doseči različne 

cilje, med katerimi omenja tudi participacijo, glavni namen pa je: »[…] pomagati učencem, 

mladim in odraslim, da dejavno in odgovorno sodelujejo pri sprejemanju odločitev v njihovi 

skupnosti« (prav tam). Ključni dejavnik je tako sodelovanje, ki je pomembno za razvoj in 

napredek neke demokratične družbe. 

N. Turnšek (2009, str. 1) pravi, da v tem delu Evrope »[…] prevladuje koncept aktivnega 

in/ali demokratičnega državljanstva, ki postavlja kot osrednji cilj vzgojo otroka za dejavno 

vključevanje otroka v družbeno življenje, za angažiran odnos do problemov skupnosti in 

vključevanje v oblike neposrednega demokratičnega odločanja v okoljih in ustanovah.« 

Avtorica (prav tam) vzgojo za dejavno demokratično državljanstvo razume kot vzgojo za 

sedanjost in ne samo kot neko pripravo za prihodnost. Otroci s sodelovanji v različnih 

projektih svojo vlogo udejanijo na različne načine: s prisostvovanjem v samem projektu, s 

podajanjem svojih idej in interesov. Dejavni državljani v vrtcu so lahko le takrat, ko 

sodelujejo pri odločanju o stvareh, ki se jih tičejo vsakodnevno (ureditev igralnice, izbira 

aktivnosti, področja raziskovanja, igra …), s tem pa soustvarjajo celotno življenje v vrtcu. 

Če želimo ustvariti demokratično vzgojo in izobraževanje, moramo po besedah S. Rutar 

(2006, str. 118) otrokom omogočiti aktivno participacijo na vseh področjih, tako pri 

načrtovanju kot pri izvajanju in evalvaciji dejavnosti (npr. oblikovanje skupnih pravil, 

dogovarjanje o skupnem dobrem, urejanje učnega okolja, spremljanje osebnega napredka). Ko 

otrok doseže vsa tri omenjena področja, lahko govorimo o demokratični vzgoji in 

izobraževanju. 

2.2.5 Razvijanje samostojnosti otroka 

Ko govorimo o participaciji otrok, ima veliko vlogo tudi razvijanje samostojnosti otroka, saj 

otroci prav to razvijajo preko vključevanja v načrtovanje in izvajanje dejavnosti. Otroci se 

tako počutijo pomembne, (če jih npr. vprašamo po njihovem mnenju ali ideji, ki jo potem tudi 

uresničimo) s čimer krepimo tudi njihovo samostojnost. Otrokovo samostojnost po navadi 

opazujemo skozi dva vidika. Prvi je »samostojnost v zvezi s skrbjo za samega sebe« 

(Žnidaršič in Beguš, 2013, str. 7), pri katerem gre za že zgoraj omenjeno samostojno 
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obuvanje, oblačenje in hranjenje. Zame pa je zaradi izvedenega projekta bolj pomemben drugi 

vidik, »samostojnost v odločanju« (prav tam), pri katerem se mi zdi najbolj pomembno, da 

otrokom omogočimo soodločanje pri dogovorih, ki zajemajo celotno skupino. Pri izražanju 

težnje po samostojnosti pa se otroci zelo razlikujejo med seboj. Nekateri imajo veliko potrebo 

po uveljavljanju, drugi pa se raje pustijo voditi nekomu drugemu, so bolj pasivni in vodljivi. 

Pozorni moramo biti tako na ene kot druge in se na njihovo vedenje primerno odzvati (prav 

tam). 

Vrtec oz. predšolsko obdobje je po mnenju M. Žnidaršič in R. Beguš (2013, str. 7) najbolj 

primerno obdobje za učenje samostojnosti. Pomembno je, da delujemo v smeri interesov 

otrok, da dejavnosti načrtujemo in izvajamo z otroki, in da jim večkrat omogočimo izzive, 

kjer bodo aktivni, iskali rešitve in samostojno razmišljali. Otrokom moramo zagotoviti 

spodbudno okolje, kjer bodo njihove ideje sprejete in uporabljene, če bodo le varne in 

izvedljive. Pri vsem tem moramo biti do otrok potrpežljivi in jim nameniti dovolj časa za 

njihovo razmišljanje in razvijanje. Velikokrat lahko pomanjkljivost teh vrlin opazimo pri 

starših, ki še niso pripravljeni, da njihov otrok postane samostojen, zato mu kupujejo čevlje 

brez vezalk, ga oblačijo in se v vsem odločajo namesto njega. S takimi dejanji vsekakor 

zavirajo otrokovo samostojnost. Če je otrok neko aktivnost sposoben izvesti sam, jo od njega 

moramo zahtevati, saj bomo le tako lahko razvijali in krepili njegovo samostojnost ter 

samopodobo. Naša naloga je, da kot odrasla oseba prepoznamo otrokove namige 

samostojnosti. Obdobje za to ponavadi traja dalj časa, otrok pa se v tem času trudi stvari 

narediti sam, a aktivnosti mu vzamejo tudi veliko časa, zato je pomembno, da smo ob 

poskusih samostojnosti potrpežljivi in otroka pohvalimo za dosežen trud in s tem spodbudimo 

njegova dejanja. 

M. Žnidaršič in R. Beguš (2013, str. 7) pri razvoju otroka na prvo mesto postavljata 

zadovoljevanje otrokove potrebe po varnosti. Mnenja sta, da otrok potrebuje občutek varnosti 

tako v domačem okolju kot v vrtcu, saj se le tako lahko nauči različnih socialnih veščin, ki mu 

bodo pripomogle na poti do samostojnosti. Pri zagotavljanju varnosti otroka moramo biti 

pozorni predvsem na to, da s pretirano zaščitniških odnosom otroku ne škodimo oz. 

onemogočamo njegov celostni razvoj. Otrokovo samostojnost lahko hitro zaviramo s svojimi 

prevelikimi pričakovanji, saj je prvi pogoj za samostojnost otrokova zrelost, ki je ne moremo 

naučiti ali pospešiti. Ob pretirani skrbi nas že triletni otroci z različnimi dejanji in besedami 

opozarjajo, da bi radi bili samostojni in da si želijo našega zaupanja. Seveda gre na začetku le 
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za samostojno obuvanje, oblačenje in hranjenje, a to so le začetki, ki otroka pripeljejo do 

popolne samostojnosti. 

2.3 ZAKONSKE PODLAGE PARTICIPACIJE IN DOKUMENTI PREDŠOLSKE 

VZGOJE 

2.3.1 Konvencija o otrokovih pravicah 

Podatke o samostojnosti in participaciji sem poiskala v Konvenciji o otrokovih pravicah 

(1989), kjer lahko najdemo vse določbe, ki zadevajo pravice otrok. Izpostavila bi rada 12. in 

13. člen, kjer je zapisano, da ima otrok pravico »izoblikovati lastna mnenja in pravico do 

svobodnega izražanja le-teh« (12. člen). Otrok lahko izraža svoja mnenja, ko gre za zadeve 

povezane z njim, o njegovih odločitvah pa se vseeno odloča glede na njegovo starost in 

zrelost. Prav tako ima otrok pravico do »svobodnega iskanja, sprejemanja in širjenja 

vsakovrstnih informacij in idej« (13. člen), ki pa so vseeno omejene z nekaterimi zakoni, z 

njimi pa otrok ne sme kršiti pravic drugih ljudi. 

2.3.2 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, v katerem so zapisane smernice, načela 

ter cilji vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. Prav tako omenja pomembnost aktivnega 

in celostnega učenja otrok v povezavi z njegovim okoljem, tako socialnim kot fizičnim, ter 

pomen družbenega in individualnega razvoja. Če se osredinim na participacijo otrok v samem 

vzgojno-izobraževalnem procesu, lahko že v navedenih ciljih Kurikuluma opazimo cilj, ki 

omenja otrokovo soustvarjanje skupinske dinamike – prenovljen Kurikulum za vrtce (1999) 

nudi »večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino« 

(str. 5). 

V načelih Kurikuluma za vrtce (1999) je o participaciji otrok in aktivnem učenju zapisano le 

malo. »Načelo omogočanja izbire in drugačnosti« (prav tam, str. 6) glede izbire otrok pravi, 

da otroci lahko izbirajo med različnimi ponujenimi aktivnostmi in vsebinami glede na njihove 

interese, ni pa zapisano, da lahko aktivno sodelujejo tudi pri načrtovanju in izbiri določenih 

dejavnosti, ki bi si jih izbrali sami. Tako lahko izbirajo samo med ponujenimi dejavnostmi, ki 

jih določi vzgojitelj/ica. Naslednje načelo, ki je nekako povezano s participacijo otrok, je 

»načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja« 

(prav tam, str. 8). To načelo predvideva sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca, 

sodelovanje med vrtci in sodelovanje med vrtci in drugimi ustanovami. Tu lahko razberemo 

sledi prikrite participacije otrok pri sodelovanju med vrtci ter med vrtci in ustanovami, a 
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vseeno ni točno določeno, kakšna je vloga otrok pri tem sodelovanju. Kot zadnje načelo bom 

omenila še »načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 

načinov izražanja« (prav tam, str. 9), ki omenja najpomembnejše, aktivno učenje otrok. 

Načelo navaja, da moramo otrokom ves čas zagotavljati pogoje za spodbudno okolje, kjer 

poleg svojih načrtovanih dejavnosti naredimo prostor še za aktivnosti, ki pridejo iz interesov 

in samoiniciative otrok. Prav tako je pomembno problemsko učenje otrok, kjer otroke 

spodbujamo pri uporabi različnih pripomočkov in strategij za iskanje odgovorov na vprašanja, 

ob tem pa vedno upoštevamo otrokove interese in individualne potrebe vsakega izmed njih. 

Zaključim lahko, da v Kurikulumu za vrtce (1999) participacija otrok nikjer ni eksplicitno 

zapisana. Posredno lahko razberemo le načelo izbire, kjer pa vseeno ni zapisano, med čim 

točno otrok lahko izbira (navedene so samo usmerjene dejavnosti, ki jih načrtuje 

vzgojitelj/ica). Nikjer ni navedeno, da otrok lahko s svojimi idejami in interesi sodeluje tudi 

pri načrtovanju aktivnosti, po mojem mnenju bi vsekakor moralo biti zapisano. 

2.3.3 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) nisem zasledila prisotnosti pojmovanja 

participacije otrok niti posredne navedbe načela izbire. Kot edino tako načelo predšolske 

vzgoje se je pojavilo »Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in 

priznavanja pravice do izbire in drugačnosti« (prav tam, str. 74). To načelo sicer ne 

opredeljuje pravice do izbire, ampak gre samo za to, da upoštevamo individualne razlike v 

razvoju otrok in razlike med otroki (spol, starost, socialno-kulturni in jezikovni razvoj). 

2.4 RAZISKAVE PARTICIPACIJE V SLOVENSKIH VRTCIH 

2.4.1 Ocena vzgojiteljic o vplivu otrok na odločitve v vrtcu 

Pred kurikularno prenovo je bila izvedena evalvacijska študija stališč in ravnanj vzgojiteljic v 

vrtcu, ki je vsebovala tudi ocene vzgojiteljic o tem, koliko otroci vplivajo na odločitve v 

vrtcu. Vzgojiteljice menijo, da otroci delno vplivajo na načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti. 

10,4 % jih je odgovorilo, da otroci odločilno vplivajo na njihovo načrtovanje, 29,4 % da 

močno vplivajo, 42 % pa, da dokaj vplivajo. Podobno so se odločile tudi pri organizaciji in 

vsebini prireditev, kjer jih 35,8 % meni, da otroci dokaj vplivajo na organizacijo, 18 % pa je 

odgovorilo, da imajo otroci na to močan vpliv. Najmanj vpliva imajo otroci glede opreme v 

vrtcu, saj je kar 85,5 % vzgojiteljic odgovorilo, da otroci na to ne oz. skoraj nič ne vplivajo. 

Podobni rezultati pa so se pokazali tudi pri izbiri igrač in didaktičnih sredstev, kjer 87,4 % 

vzgojiteljic meni, da otroci na to malo ali nič ne vplivajo (M. Batistič Zorec, 2010, str. 75). 
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N. Turnšek (2009) je rezultate interpretirala podobno. Meni, da otroci nimajo velikega vpliva 

na odločitve v vrtcu, predvsem ko gre za odločitve glede nakupa igrač in vrtčevske opreme. 

Na načrtovanje dejavnosti naj bi imeli otroci po odgovorih vzgojiteljice dokaj močan vpliv, 

prav tako tudi na načrtovanje prireditev in praznovanj v vrtcu. Participacija in sodelovanje 

otrok pa naj bi imela pri celotnem načrtovanju in izvajanju aktivnosti zelo velik pomen, saj 

vzgojiteljicam predstavlja »[…] prioritet[o] v zagotavljanju kakovosti vzgoje v vrtcih« (prav 

tam, str. 6). 

2.4.2 Vključevanje otrok v vsakdanje življenje in načrtovanje v vrtcu 

Na področju participacije je bila leta 2009 izvedena raziskava glede dela v slovenskih vrtcih, 

rezultati pa so bili uporabljeni za potrebe projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih 

delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na 

področju predšolske vzgoje. M. Batistič Zorec (2010, str. 77–82) je podala rezultate glede 

različnih področij participacije otrok: 

→ Splošna vključenost otrok v življenje vrtca ter prilagajanje dela posameznemu otroku 

Pri vključenosti otrok v življenje vrtca je skupaj s sodelavci ugotovila, da večina (96 %) 

vzgojiteljev vključuje otroke v soustvarjanje vrtčevskega življenja ter da njihovim željam 

prisluhnejo. Pri odgovorih glede prilagoditve vzgojnega dela posameznemu otroku so 

strokovni delavci odgovarjali malo drugače. Le 27,8 % od njih delo prilagaja ves čas, ostali pa 

to počnejo skoraj vedno ali občasno.  

→ Sodelovanje otrok pri urejanju igralnice in zunanjih površin ter pri izbiri vzgojnih 

rekvizitov in materialov 

Pri štirih podanih trditvah so se vzgojitelji kar pri treh odločili za odgovor občasno, kar 

pomeni, da so otroci le malokrat upoštevani pri preureditvi igralnice in igrišča ter pri izbiri 

igrač. Pri urejanju igralnice pa je večina vzgojiteljev odgovorila, da so otroci vedno (36,2 %) 

ali skoraj vedno (37,1 %) vključeni v sam proces. Pri sklopu sodelovanje otrok pri opremi, 

ureditvi kotičkov in izbiri igrač je največ strokovnih delavcev odgovorilo, da otroci sodelujejo 

pri izbiri vrste kotičkov za igro (83,7 %) ter pri njihovi ureditvi (83,4 %). Najmanj vpliva 

imajo otroci pri opremljanju igralnice (7,9 %), nekoliko manj kot polovica pa jih lahko 

sodeluje pri razporeditvi opreme (45,9 %). Če rezultate te raziskave primerjamo s študijo, ki 

je bila izvedena pred kurikularno prenovo, lahko opazimo, da se je največ spremenilo na 

področju vplivanja otrok na izbiro in razporeditve opreme v igralnici. Otroci imajo še vedno 

malo vpliva na samo opremljanje igralnice, imajo pa dokaj velik vpliv na njeno urejanje. 
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Raziskava se je nato nadaljevala še na drugih področjih, kjer so vzgojitelji označevali, katere 

trditve zanje najbolj držijo.  

→ Dnevna rutina: prehodi med dejavnostmi, prehranjevanje, počitek in spanje 

Na področju prehoda med dejavnostmi je kar 98,8 % vzgojiteljev odgovorilo, da otroke 

vključujejo v pospravljanje, malo manj (90,9 %) pa, da pri prehodu med dejavnostmi 

poskrbijo za otrokovo aktivnost. Spodbuden je tudi podatek, da vzgojitelji otroke ne 

prekinjajo med dejavnostmi, če vidijo, da otroci še niso pripravljeni zaključiti (84,9 %). Kar 

77,3 % vzgojiteljev otroke vključuje v pripravo materialov za aktivnosti, 78,9 % pa jih med 

prehodi zaposli in se s tem izogne nepotrebnemu čakanju. Le 53,2 % vzgojiteljev otroke pred 

zaključkom dejavnosti obvesti o njenem zaključku, kar je presenetljivo. Naslednji tematski 

sklop zajema prehranjevanje otrok, kjer je bilo možnih več odgovorov. Največ, kar 85,5 % 

vzgojiteljev se je odločilo za odgovor, da si otroci lahko sami izberejo, koliko bodo jedli, 

malo manj (75,5 %) pa, da si lahko izberejo tudi, kaj bodo jedli in česa ne. Najmanj izbrani 

trditvi sta bili, da vzgojitelj otroke, ki hitro pojedo, pohvali (6,3 %) ter da morajo otroci 

pojesti vso hrano, ki si jo vzamejo (6,9 %). Še vedno pa kar 36 % vzgojiteljev vztraja, da 

morajo otroci vsaj poskusiti hrano, ki so jo odklonili, kar otrokom odvzame vso pravico pri 

soodločanju. Prav tako zanimivi so bili pridobljeni podatki o izbiri časa prehranjevanja (zajtrk 

in malica). Opazimo lahko, da pri večini vzgojiteljev otroci te možnosti nimajo, saj si čas 

malice lahko izbere 26,9 % otrok, čas zajtrka pa le 11,8 %, kar je zelo nizek odstotek, glede 

na to, da otroci zjutraj v vrtec prihajajo ob različnih urah. Naslednja tematika raziskave je 

počitek in spanje otrok, ki že dolgo let predstavlja področje z veliko zakoreninjenimi 

navadami. Zaskrbljujoč je podatek, da le 10 % vzgojiteljev upošteva otrokove potrebe glede 

spanca, torej da spijo le tisti otroci, ki to potrebujejo, ostali pa se lahko v tem času zaposlijo s 

čim drugim. Enako zaskrbljujoč je rezultat raziskave, da mora kar 14,8 % otrok ves čas 

počitka ležati na ležalniku, četudi niso zaspani in ne zaspijo, pri čemer so pravice otrok 

neupoštevane. Največ vzgojiteljev (36,1 %) pa ravna v nekoliko boljši smeri, saj otrokom 

dovoli, da se ob morebitnem nespanju lahko vstanejo iz ležalnika in se odidejo igrat. 

Vsekakor otroke ne bi smeli siliti k spancu, če tega ne želijo oz. ga ne potrebujejo. 

→ Načrtovanje dejavnosti in igra 

Pri zadnjih dveh tematikah, vloga strokovnih delavcev pri prosti igri otrok in način 

vključevanja otrok v načrtovanje vzgojnega dela, se je pokazalo, da malo več kot polovica 

vzgojiteljev (51 %) poseže v igro le, če otroci to sami želijo. Kljub temu se kar 38,4 % 

vzgojiteljev v igro vključi spontano, kar je spodbudno. Pri načrtovanju dejavnosti imajo 
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odrasli še vedno glavno vlogo, saj jih kar 52,3 % pravi, da tematski sklop izberejo sami, 

kasneje pa se z otroki pogovorijo še o njihovih željah, 39 % vzgojiteljev pa dejavnosti 

načrtuje brez otrok oz. njihove želje in interese upošteva pri načrtovanju, z njimi pa se kasneje 

ne posvetuje. Še slabši rezultat pa je ta, da kar 15,2 % vzgojiteljev meni, da so otroci 

premajhni za participiranje pri načrtovanju dejavnosti. 

Raziskovalci so s to raziskavo ugotovili, da večina vzgojiteljev podpira misel o participaciji in 

soodločanju otrok ter meni, da v skladu s tem ravna, a se je pri izbiranju konkretnih 

odgovorov pokazalo, da to ni tako. Otroci naj bi odločali le o spontani, »[…] prosti igri, manj 

pa o organizaciji in načrtovanih dejavnostih v vrtcu« (prav tam, str. 83). 

Z ugotovitvami raziskave se strinjam tudi sama, saj sem tekom obveznega pedagoškega 

usposabljanja velikokrat opazila pomanjkanje participacije otrok, predvsem pri načrtovanju 

dejavnosti in izvajanju aktivnosti, ki bi si jih otroci želeli. Vseeno sem opazila, da nekateri 

vzgojitelji načrtujejo dejavnosti pri katerih otroci »načrtno« izdelujejo neko stvar, a imajo pri 

tem omogočeno veliko svobode (npr. izdelujejo poljubno gozdno žival iz odpadnega 

materiala). Napredek sem opazila tudi pri dnevni rutini, predvsem pri prehranjevanju. Kljub 

temu da si otroci še vedno lahko izberejo samo čas zajtrka (kar je po eni strani razumljivo pri 

kosilu, pri malici pa vseeno ne), je več napredka vidnega pri kosilu. Otroci po mojih izkušnjah 

niso več striktno omejeni pri obnašanju (npr. sedi, jej in bodi tiho), saj je kosilo postalo bolj 

družaben dogodek, kjer se otroci lahko pogovarjajo in si sami postrežejo hrano. Glede na 

raziskavo pa me preseneča, da 36 % vzgojiteljev še vedno vztraja pri pokušanju hrane, čeprav 

jo otrok zavrača. Teh težav ter tudi vztrajanje, da otroci pojedo vse na krožniku v vrtcu nisem 

opazila. Zdi se mi, da je z leti vseeno prišlo do velikega napredka na vseh področjih, a 

nekateri vzgojitelji še vedno niso zamenjali mišljenja in v ospredje postavili participacije in 

vključevanja otrok v celoten proces vrtca. 

2.5 REŠEVANJE PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA KOT STRATEGIJA 

SPODBUJANJA PARTICIPACIJE – OTROKOVEGA SOUSTVARJANJA 

ŽIVLJENJA V VRTCU 

Turnšek (2004, str. 5) opiše pristop reševanja problemov odprtega tipa (angl. open-ended 

problem solving) kot spodbujanje otrok »k iskanju in preizkušanju različnih (alternativnih) 

rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja.« Namen tega raziskovanja je v spodbujanju 

kreativnosti in domišljije otrok, kjer otroci iščejo predvsem » […] izvirne, raznolike rešitve 

[…] na zastavljen problem.« (prav tam) Sam proces raziskovanja naj bi potekal po naslednjih 
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korakih: (1) opredelitev problema, (2) iskanje alternativnih rešitev problema, (3) izbira in 

preizkušanje rešitev, (4) ocena rešitev in (5) uporaba rešitev. Pred začetkom izvajanja 

metodičnih korakov se otrokom ponavadi postavi vprašanje (problem), ki nima možnosti 

odgovora da/ne, ampak morajo otroci razmisliti o možnih rešitvah. V skupini se pred tem 

zagotovi primerna klima, poskrbimo pa tudi za demokratičnost, kar pomeni, da bomo 

upoštevali vse želje otrok in jih obravnavali enako.  Pri opredelitvi problema otroci nato jasno 

povedo, kaj bi sploh lahko bile rešitve njihovega problema in jih navedejo. Tu je pomembno, 

da otroci sami izrazijo možne rešitve, k temu pa jih po potrebi spodbudi vzgojiteljica. Sledi 

iskanje alternativnih rešitev in zamisli, kjer otrokom povemo, da bodo problem reševali sami. 

Ker po navadi tega niso vajeni, jih vzgojiteljica z različnimi načini spodbudi k razmišljanju 

('možganska nevihta', risanje načrta, izdelava plakata idej …). Pri tem koraku je pomembno, 

da vse ideje otrok dokumentiramo (video posnetki, plakati, risbe …), saj jih bomo le tako 

lahko preizkusili v naslednjem koraku. Sledi izbira in preizkušanje rešitev, kjer otroci svoje 

zamisli preizkusijo in ugotovijo, katere so dobre, slabe in katere potrebujejo še nekaj 

dodelave. Tu ima pomembno vlogo vzgojitelj, ki otrokom omogoči možnosti, potrebne za 

dosego neke rešitve. Nekatere ideje otrok bodo zelo enostavno izvedljive, druge pa bodo 

mogoče potrebovale malo več časa in denarja, a pomembno je, da vse ideje jemljemo resno in 

jih, če le niso nevarne ali neizvedljive, izvedemo. Pri oceni rešitev otroci izberejo rešitve, ki 

so se najbolje odrezale na preizkusu, kasneje pa jih uporabijo še v praksi, s čimer pridejo do 

zadnje faze, uporabe rešitev. Ob zaključku je dobro, da celoten proces še ocenimo z različnih 

vidikov, saj lahko le z evalvacijo dela napredujemo in se izboljšujemo (Turnšek, 2004, str. 8–

10). 

Preko reševanja problemov odprtega tipa otrokom sporočamo, da vanje zaupamo in da nas 

resnično zanimajo njihovo mnenje in ideje o rešitvah nekega problema. Otroci s takšnimi 

projekti pridobijo na samozavesti in se zavedajo, da so pomemben člen celote. Participacijo 

oz. soodločanje otrok lahko zelo enostavno vključimo v vse dejavnosti v vrtcu. Otrokom 

postavimo problem (npr. kako bi uredili igralnico po svojih željah), ki ga rešijo sami s svojimi 

idejami in predlogi. Te nato otroci preizkušajo in skozi proces ugotavljajo dobre in slabe 

strani svojih idej in predlogov. Ob preizkušanju se otroci nezavedno učijo na njim primeren 

način, vzgojitelj pa jih le usmerja in spodbuja (Turnšek, 2009, str. 14). Reševanje problemov 

odprtega tipa ima obojestranske dobre učinke (tako za otroke kot vzgojitelja), saj pri otrocih 

spodbuja aktivno učenje in razvijanje lastnega mišljenja, vzgojitelju pa omogoča, da del 
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svojega dela prepusti otrokom, ob tem pa lahko vsakega otroka individualno opazuje in 

spremlja njegov napredek v razvoju. 

2.6 PROJEKTNI PRISTOP 

Kot zelo pomemben del koncepta RE se je pokazalo projektno delo, ki ga A. Hočevar in M. 

Kovač Šebart (2010, str. 89, 95, 96) opisujeta kot aktivnost, v kateri so otroci spodbujeni k 

spoznavanju predmetov, opazovanju objektov, postavljanju vprašanj zanimivim osebam, pri 

tem pa gre za raziskovanje določene teme, ki jih zanima. Vzgojiteljice otrokom omogočijo 

dostop do vseh informacij, vse skupaj pa dokumentirajo. Ta proces je pomemben, saj je 

dokumentiranje » […] osnova za načrtovanje in evalvacijo opravljenega dela v vrtcu« (prav 

tam, str. 89) in izven njega. V vrtcu z RE pristopom sta v skupini vedno dve vzgojiteljici, ena 

izmed njiju ves čas dokumentira aktivnosti otrok. To pomeni, da jih snema s kamero, 

fotografira ali si zapisuje zanimive dogodke in prigode, s tem pa si olajša delo pri spremljanju 

napredka otrok. Pridobljen podatek otrokom predstavlja »'viden' spomin, za vzgojiteljico je 

orodje za raziskovanje in izboljševanje prakse, staršem in širši javnosti pa ponuja informacije 

o tem, kar se dogaja v vrtcu.« (prav tam, str. 96) 

Po besedah T. Devjak in sod. (2009a, str. 10) se projektno delo v kolektivih navadno načrtuje 

vsak teden po končanem rednem delu v skupini. Vzgojitelji preko dokumentiranih podatkov 

predstavijo projekte, ki jih izvajajo v skupini, in predstavijo nove, ki jih načrtujejo. Projekti 

navadno nastajajo v velikih skupinah otrok, vsak otrok pa se lahko odloči v katerih projektih 

bo sodeloval. Cilj projektov je spodbujanje samostojne odločitve o aktivnostih, ki jih otrok 

želi početi v vrtcu. A. Hočevar in sod. (2009, str. 26) navajajo, da strokovni delavci teme 

projektov nikoli ne načrtujejo sami, ampak so vedno najbolj pomembne želje in interesi otrok. 

Vsebine, ki jih izbirajo, morajo otroku nuditi neposredno izkušnjo, spodbujati in razvijati 

njegovo domišljijo in ustvarjalnost ter se vsaj nekako povezovati z njegovimi prejšnjimi 

izkušnjami. Pri izvedbi se navadno vključi tudi lokalno okolje, ki pripomore k razsežnosti 

samega projekta. 

A. Rožič in N. Turnšek (2010, str. 342) opisujeta projektno delo v omenjenem konceptu kot 

osrednji medij raziskovanja in učenja, »[…] ki spodbuja primarno participativno in 

sodelovalno učenje.« Ideje otrok so vodilo teh projektov, poudarjena pa je predvsem 

kakovostna komunikacija med otroki in vzgojitelji, ki skupaj rešujejo zastavljene probleme. 

H. Korošec in V. Geršak (2011, str. 69) navajata tri faze, ki se morajo odvijati, če želimo 

začeti ustvarjalni proces po konceptu RE. Prva faza je faza presenečenja, ki pomeni, da 
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moramo otroke na začetku nekako pritegniti k dejavnosti. Zagotoviti moramo dobro 

motivacijo, ki bo otroke pritegnila in ohranjala njihovo pozornost ter jih spodbudila, da si 

bodo želeli svoje znanje o določeni temi še razširiti. Če te motivacije ni, se bo otrok hitro 

naveličal in izgubil zanimanje za aktivnost. Naslednja faza se imenuje doživljanje, kjer 

otrokom omogočimo, da raziskujejo različne materiale, predmete, iščejo informacije o 

določeni temi, doživljajo z vsemi čutili in si pridobivajo najrazličnejše izkušnje. Otroci v tej 

fazi izrazijo tudi svoje ideje, kako bi neko stvar izvedli. Zadnja faza pa je izražanje, kjer 

otroci preizkušajo različne predmete in materiale, jih raziskujejo v smislu, kaj vse lahko s 

pridobljenimi informacijami naredijo, izvajajo eksperimente in ugotavljajo spremembe, ki se 

dogajajo zaradi njihovih dejanj. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomskem delu bom predstavila potek načrtovanja in izvajanja projekta Veselo zimsko 

praznovanje. Glavna cilja projekta sta bila načrtovanje in izvedba dejavnosti v skladu s 

pristopom reševanja problemov odprtega tipa. Te smo skozi nastope oz. zaporedje več 

dejavnosti reševali skupaj z otroki, z njihovimi predlogi in zamislimi. Študentke smo s tem 

projektom skušale spodbuditi otroke k ustvarjanju kreativnih rešitev problemov, pri čemer 

smo ustvarjale razmere za spodbujanje njihove sposobnosti soustvarjanja oz. participacije. 

Rdeča nit projekta je bila zgodba Deklica z vžigalicami (Hans Christian Andersen), ki smo jo 

vsaj deloma vključili v vsak nastop. Otroci so si izmišljevali svoje konce zgodbe, izdelovali 

smo božične okraske po zamislih otrok, svečnike in sveče, si pripravili čajanko, na koncu pa 

izdelali še darila in hišo za Deklico iz zgodbe. 

Pomemben del projekta je predstavljala participacija otrok, ki smo jo želeli vključiti v vse 

dejavnosti. Brunner pravi (nav. po Maxim, 1997), da je treba otrokom omogočiti čim večjo 

samostojnost v procesu zbiranja informacij in poskrbeti za nadgrajevanje njihovega 

predhodnega znanja. Ob tem jim moramo zagotoviti dovolj problemskih situacij, pri katerih 

bodo lahko pridobljena znanja tudi uporabili. Glavni namen odprtega tipa raziskovanja je prav 

reševanje problemov, ki jih otroci rešujejo sami oz. s pomočjo in podporo odraslih oseb. Gre 

za iskanje alternativnih rešitev, ki jih z otroki preizkušajo, ocenjujejo in udejanjajo. Glavni 

namen je tako pot do rešitve problemov s pomočjo otroških idej. Kot pomemben dejavnik se 

pojavlja tudi dokumentiranje, ki ga izvajamo v procesu zbiranja idej in pobud otrok ter v 

procesu preizkušanja. Tako otroci vidijo, katere ideje so dobre in katere mogoče niso 

izvedljive in bi potrebovale še kakšne popravke. Delo vzgojiteljice je, da ideje zabeleži, 

otrokom s svetovanjem  pomaga pri izvedbi, prav tako pa jim zagotovi ustrezne pripomočke 

in materiale ter dostop do njih, s čimer omogoči izvedbo predlaganih zamisli (Turnšek, 2004). 

3.2 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 

Glede na predmet raziskave sem si postavila kot glavni cilj evalvirati projekt s pomočjo 

različnih metod (video posnetek, analiza lastnih opažanj, samoevalvacijo študentk izvajalk in 

evalvacijo vzgojiteljice), z namenom ovrednotenja narave in obsega participacije otrok v 

projektu. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Kakšne so ključne razlike med lastno evalvacijo nastopa, samoevalvacijo študentk 

izvajalk in evalvacijo vzgojiteljice? 

R2: Kako se je udejanjala participacija otrok v projektu? 

R3: Ali so si študentke izvajalke zastavile cilje povezane s participacijo otrok in ali so bili ti 

cilji skozi projekt uresničeni? 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

Nastope
2
 študentk izvajalk, njihovo samoevalvacijo ter evalvacijo vzgojiteljice sem posnela s 

fotoaparatom. Posnetke sem si nato ogledala in zabeležila svoja lastna opažanja glede 

nastopov, po zvočnem zapisu pa sem si zapisala še končno analizo nastopov (samoevalvacijo 

študentk izvajalk in evalvacijo vzgojiteljice). S pomočjo vseh treh metod (posnetek, analiza 

raziskave in lastna opažanja – evalvacija) bom podatke primerjala in opazovala razlike, ki se 

bodo pojavile med opažanji različnih oseb. Participacijo otrok bom ovrednotila s pomočjo 

posnetkov in analizo nastopov. Na raziskovalno vprašanje glede ciljev povezanih s 

participacijo otrok bom odgovorila s pomočjo učnih priprav študentk izvajalk ter z analizo 

nastopov. 

3.4.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 16 študentk tretjega letnika smeri predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani v študijskem letu 2015/16. Projekt smo izvajali v Vrtcu Jelka v Enoti 

Vila, v skupini otrok starih od pet do šest let. Skupino je obiskovalo 19 otrok, od tega trije 

otroci s posebnimi potrebami. Izvajanje nastopov je potekalo med 3. 12. 2015 in 21. 1. 2016. 

3.4.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila s pomočjo informacij oz. podatkov, ki sem 

jih pridobila s pomočjo zgoraj omenjenih evalvacijskih metod. S primerjavo informacij in 

podatkov, zbranih pri različnih virih bom odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

  

                                                           
2
 Sklop dejavnosti, ki se je izvajal v okviru enega dopoldneva. 
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3.5 NAČRTOVANJE PROJEKTA VESELO ZIMSKO PRAZNOVANJE 

Projekt je nastal v okviru predmeta Medpredmetne povezave, kjer smo študentke povezovale 

vsebine iz družbe, narave in jezika. Oblikoval se je ob pomoči mentoric na fakulteti in 

vzgojiteljice v vrtcu. Glavni namen projekta je bil spodbuditi otroke k reševanju problemov 

odprtega tipa in pri tem čim bolj upoštevati participacijo otrok. Rdeča nit projekta je bila 

zgodba Deklica z vžigalicami (Hans Christian Andersen), ki smo jo študentke poskušale 

vključili v vsak nastop. Dejavnosti smo načrtovale glede na vžigalice, ki jih je Deklica 

prižigala v zgodbi, in si ob tem zamišljale različne stvari (okrašeno smrečico, polno mizo 

dobrot, hišo, topla oblačila …). Ko smo si določile glavno temo, smo si razdelile še 

podpoglavja, vsaka skupina pa je nato začrtala učno pripravo, ki se je delno navezovala na 

prejšnji in delno na naslednji nastop. 
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3.5.1 Skrajšana učna priprava prvega nastopa, 3. 12. 2015 

Cilji nastopa: 

→ Otroci spoznajo zgodbo Deklica z vžigalicami. 

→ Otroci se vživijo v pravljico in ustvarijo svoj konec zgodbe. 

→ Otroci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. 

→ Otroci ilustrirajo oz. z risbo ponazorijo svoj konec zgodbe, kot so si ga zamislili. 

UVODNA DEJAVNOST 

Študentke otrokom razdelijo broške v treh različnih barvah (tako se otroci kasneje razdelijo v 

tri skupine, vsaka k eni študentki). Ena izmed študentk otrokom pove, da bodo danes spoznali 

zanimivo zgodbo, pred tem pa bodo v parih izdelali še svečnike, v katerih bodo pred branjem 

prižgali sveče. Študentke izvajalke pripravijo potreben material za mizo (steklene kozarčke, 

dišeče svečke, kamenčke, vodo in barvila). Vsak par otrok se sam odloči, kakšen svečnik bo 

izdelal iz ponujenega materiala in kam ga bo postavil (sveče prižgejo študentke). Pred 

branjem zgodbe si otroci pripravijo prostor s svojimi odejami, vzglavniki, blazinami ali 

mehkimi ljubkovalnimi igračami, ki so jih prinesli od doma. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Otroci se udobno namestijo na svoje prostore, študentke pa 

zatemnijo prostor. 

OSREDNJI DEL   

 Prva dejavnost:  

Cilj prve dejavnosti:  

→ Otroci spoznajo zgodbo Deklica z vžigalicami (H. C. Andersen). 

Pripomočki: Gledališče kamišibaj, ilustracije, odeje in ljubkovalne igrače otrok. 

Potek dejavnosti: Študentke otrokom zgodbo predstavijo s pomočjo gledališča kamišibaj 

(spodaj na fotografiji). Ena izmed študentk stoji za gledališčem in bere zgodbo, ki je zapisana 

na hrbtnih straneh ilustracij. Zgodbo H. C. Andersena Deklica z vžigalicami konča na delu, 

kjer si deklica predstavlja veliko okrašeno smrečico. Otrokom pove, da je izgubila liste za 

nadaljevanje zgodbe, na pamet pa je ne zna, zato njih prosi za pomoč. Sporočilo zgodbe 

Deklica z vžigalicami je družbeno vprašanje revščine in socialno odrinjenih otrok.  

  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 1: Gledališča kamišibaj 

(Vir: študentke izvajalke) 

Prehod na naslednjo dejavnost: Študentke otroke prosijo, naj se razdelijo v skupine (glede 

na barve njihovih brošk – vsaka študentka ima svojo barvo). Med delitvijo študentke 

razsvetlijo prostor in upihnejo sveče. 

 Druga dejavnost:  

Cilja druge dejavnosti:  

→ Otroci se vživijo v pravljico in ustvarijo svoj konec zgodbe. 

→ Otroci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. 

Pripomočki: Pisalo, beležka, copat (osrednji predmet pripovedovanja). 

 Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti: Ena študentka dejavnosti izvaja v večnamenskem 

prostoru, drugi dve pa v igralnici. Študentke z otroki se po skupinah usedejo v krog, v sredino 

pa položijo copat (tisti, ki ga ima v roki govori, ostali poslušajo). Skupaj z otroki sestavljajo 

svoj konec zgodbe. S pripovedovanjem začne študentka, nadaljujejo pa otroci. Študentka si 

medtem zapisuje otrokove izjave. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Vsaka študentka otrokom prebere konec zgodbe oz. njihove 

ideje, ki so si jih zamislili. 
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Tretja dejavnost: 

Cilj tretje dejavnosti:  

→ Otroci ilustrirajo oz. z risbo ponazorijo svoj konec zgodbe, kot so si ga zamislili. 

Pripomočki: Trije okvirji iz kartona, risalni listi, voščenke, časopisni papir. 

Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti: Dejavnost se izvaja ločeno v treh skupinah (enako 

kot druga dejavnost). Vsak otrok dobi svoj risalni list, na katerega nariše konec zgodbe, ki si 

ga je zamislila njegova skupina. Ko končajo z ilustriranjem, se lahko preizkusijo v 

pripovedovanju zgodbe s pomočjo kartonskega okvirja, ki predstavlja gledališče kamišibaj. 

Otroci se nato posedejo v krog, kjer skupina še enkrat obnovi svoj konec zgodbe. Vsak otrok 

predstavi svojo ilustracijo in ob njej pripoveduje.  

Prehod na naslednjo dejavnost: Vse skupine se zberejo v igralnici. Študentke in otroci 

ponovno pripravijo vzdušje za pripovedovanje zgodb (prižiganje sveč, zatemnitev prostora, 

priprava blazin, odej in igrač).  

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Vsaka študentka s svojo skupino vloži nastale ilustracije v gledališče kamišibaj. Celotna 

skupina predstavi svoj zamišljen konec, pri tem si otroci medsebojno pomagajo, študentke pa 

jih usmerjajo s pomočjo zapisa, ki je nastal v času domišljijskega ustvarjanja. Ko vsi končajo, 

ena izmed študentk prebere še originalni konec zgodbe. Z otroki se nato pogovorijo o koncu 

in o njihovih občutkih ob njem. 

*Opomba: po obisku skupine in pogovoru z vzgojiteljico smo se odločile, da za otroke s 

posebnimi potrebami ne potrebujemo dodatnih prilagoditev, vendar pa bomo na njih bolj 

pozorne.   
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3.5.2 Skrajšana učna priprava drugega nastopa, 10. 12. 2015 

Cilji nastopa: 

Vsebinski: 

→ Primerjanje naravnih materialov (listov, vejic, plodov). 

Procesni: 

→ Otroci z okraševanjem podoživijo zimsko vzdušje, se počutijo enakovredne in 

upoštevane pri soustvarjanju in izražanju želja. 

→ Spodbujamo otrokovo domišljijo ter ustvarjalnost pri oblikovanju raznolikih izdelkov. 

→ Spodbujamo participacijo in soudeležbo otrok. Otroci bodo spoznali, da so lahko dobri 

soustvarjalci pri dejavnostih. 

→ Razvijanje prstnih sposobnosti oziroma fine motorike. 

→ Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja, čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja. 

→ Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora.  

UVODNA DEJAVNOST 

Študentke pred začetkom otrokom pripnejo broške z imeni (enako kot pri prejšnjem nastopu). 

Otroke nato povabijo v igralnico, kjer se usedejo v krog. Ena izmed študentk otrokom pokaže 

knjigo Deklica z vžigalicami (knjiga je odprta na strani, kjer je ilustracija z okrašeno 

smrečico). Z otroki se nato pogovori o vprašanjih: »Kaj si je deklica zaželela na tej sliki? Ali 

ste že kje videli okrašeno smrečico? Kje? Ali je tudi vaš kraj okrašen? Kaj vse praznujemo v 

tem času? Zakaj? Zakaj okrašujemo?« Druga študentka potem najavi prihod Deklice z 

vžigalicami pri nastopu naslednjih študentk. Otroke vpraša, kako bi presenetili Deklico in ji 

uresničili željo po okrašeni smrečici (na sredini kroga je okrasek za smreko –  tisti, ki ga ima 

v roki govori – zbiranje idej otrok). 

OSREDNJI DEL 

Dve študentki v igralnico prineseta tri smrečice (dve sta velikosti 0,9 m, ena pa 1,5 m – vse 

samostoječe). Študentke otrokom povedo, da bodo smrečice poslikali z barvami (zeleno, 

rdečo in rumeno), s katerimi bodo s čopičem slikali različne vzorce. Kasneje jih bodo okrasili 

tudi z njihovimi izdelki (smrečice imajo poličke in zabite žeblje). Otroci se nato glede na 

barvo njihove broške razdelijo v tri skupine, vsaka skupina poslika eno smrečico. Dve skupini 

ostaneta v igralnici, ena pa odide v večnamenski prostor (pred začetkom dejavnosti si vse 
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skupine zaščitijo prostor s časopisnim papirjem; vsaka skupina lahko slika z vsemi tremi 

barvami). Ob koncu dejavnosti otroci pomagajo pri pospravljanju prostora (časopis odnesejo 

v koš za smeti, sperejo čopiče), študentke pa odnesejo smrečice v večnamenski prostor, kjer 

se bodo sušile. 

 

 

 

 

 

Fotografija 1: Smrečice 

(Vir: študentke izvajalke) 

Socialna igra: Kaj bi bil, če bi bil 

Cilj: Spodbudimo otrokovo domišljijo ter raznolikost izdelkov. 

Ena izmed študentk otroke povabi, da se usedejo v krog, kjer začnejo s socialno igro. 

Izvajalka vpraša otroka: »Kaj bi bil, če bi bil hrana/igrača/žival/predmet/vreme/barva?« 

(odgovor najprej pove sama, potem pa vsak naslednji otrok pove svoj odgovor – ponovno 

uporabijo okrasek za smreko). Ko vsi povedo svoje odgovore, se študentka pogovori z otroki 

o tem, ali so bili njihovi odgovori enaki (pove jim, da imamo vsi različne interese in ideje, kaj 

bi radi bili ter različne želje in pričakovanja – to poveže z naslednjo dejavnostjo: 

izdelovanjem izdelkov, ki naj bodo ravno tako različni, kot so bili sedaj njihovi odgovori). 

Ostali dve študentki v času socialne igre pripravita tri kotičke z mizami za naslednjo 

dejavnost (dve v igralnici, eno v večnamenskem prostoru). Vsako mizo tudi zaščitita s 

časopisnim papirjem in nanjo položita material za ustvarjanje. 

Otroci se po socialni igri razdelijo v enake skupine kot prej (pri tej dejavnosti otroci dvakrat 

zamenjajo mize – torej so pri vsaki študentki enkrat). Pri prvi mizi otroci izdelujejo stoječe 

okraske, pri drugi krasijo svečnike, pri tretji pa izdelujejo viseče okraske. 

 Prva dejavnost: Izdelovanje stoječih okraskov 

Cilj prve dejavnosti:  

→ Otrok si sam izbere material in po svojih željah ustvari stoječ okrasek ter ob tem 

spoznava lastnosti naravnega materiala.  
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Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti: Pri tej dejavnosti otroci uporabljajo naravni material 

(vejice: bukve, lešnika, jabolka, oreha, smreke; posušene rezine pomaranče in limone; 

plodove: žira, lipe, želoda, oreha, kostanja, šipka, storž macesna, javorja; liste: bukve, hrasta, 

kostanja, jabolka, platane). Osnovo njihovih okraskov predstavlja goba – pena, kamor otroci 

zapikujejo in lepijo naravni material. Pred začetkom dejavnosti se študentka z otroki pogovori 

o materialu, skupaj ga poimenujejo, povedo njihove značilnosti, ga povonjajo, preizkusijo 

(npr. javorjevo seme), iščejo pare med listi … Ko končajo z raziskovanjem, se lotijo 

izdelovanja okraskov. Študentka otrokom pove, da naj naredijo okrasek po svojih željah in 

uporabijo material, ki ga sami želijo. Med samim izdelovanjem otroke večkrat spodbudi, da 

izdelajo čim bolj raznolike in edinstvene okraske. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Ko otrok zaključi z izdelovanjem, dobi nalepko na katero se 

podpiše ter izdelek odnese na mizo, ki je pripravljena za odlaganje izdelkov. Če želi, izdela še 

en izdelek ali odide k drugi mizi. 

 Druga dejavnost: Izdelovanje svečnikov 

Cilj druge dejavnosti:  

→ Otrok si sam izdela svečnik, tako da uporabi eno tehniko. 

Tehnike: Slikanje z barvami za steklo, servietna tehnika. 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti: Študentke na mizo pripravijo material za dejavnost 

(steklene kozarce za vlaganje, lepilo Mekol, različne serviete, čopiče in barve za steklo – 

zlato, rdečo in srebrno). Pred začetkom si otroci oblečejo zaščitna oblačila, potem pa si vsak 

izbere en kozarček in tehniko s katero ga bo okrasil. Študentka otrokom na začetku pokaže, 

kako se slika z barvami za steklo in jih opozori na nekaj stvari (npr. barva se dolgo suši, zato 

morajo previdno barvati, da se ne razmaže). Enako stori pri servietni tehniki. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Ko otrok zaključi s krašenjem svečnika, dobi nalepko, na 

katero se podpiše ter izdelek odnese na mizo, ki je pripravljena za odlaganje izdelkov. Če želi, 

odide k drugi dejavnosti. 

 Tretja dejavnost: Izdelovanje visečih okraskov 

Cilj tretje dejavnosti:  

→ Otrok po svoji zamisli izdela viseč okrasek. 
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Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti: Študentke na mizo pripravijo material (blago, vrvice, 

vato, perlice, gumbe, lepilo, zamaške, kosmate žice). Izvajalka dejavnosti otrokom poda 

navodilo, da si izdelajo viseč okrasek po svojih željah (na koncu jim pomaga, da okrasek 

postane viseč – npr. nanj zaveže vrvico). 

Prehod na naslednjo dejavnost: Ko otrok zaključi z izdelovanjem, dobi nalepko, na katero 

se podpiše ter izdelek odnese na mizo, ki je pripravljena za odlaganje izdelkov. Če želi, izdela 

še en izdelek ali odide k drugi mizi. 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Študentke v igralnico prinesejo smrečice in vse izdelke otrok (sledi okraševanje smrečic in 

igralnice z izdelki). Otroci se razdelijo v tri skupine, vsaka skupina  okrašuje svojo smrečico s 

svojimi izdelki (izdelki so bili že prej razvrščeni na mize za odlaganje po skupinah). 

Študentke otroke vprašajo, kam želijo postaviti oz. obesiti svoj izdelek (vse razen svečnikov) 

in jim pri tem pomagajo. Otroci si lahko izberejo katerokoli mesto v igralnici, v 

večnamenskem prostoru, na smrečici ali na kopreni, ki jo študentke že prej obesijo po stropu. 

Izdelke obešajo sami, če želijo pomoč, pa prosijo študentke (če je npr. previsoko ali za njih 

nedostopno mesto). Vsi izdelki, ki so postavljeni na smrečicah, so zaradi varnosti prilepljeni s 

silikonsko pištolo.  

Po okraševanju se vsi zberejo na preprogi in se usedejo v krog. Ena izmed študentk otrokom 

pove, da bodo svečnike, ki so jih izdelali, uporabili na naslednjem nastopu, saj bodo 

izdelovali sveče, ki jih bodo postavili v svečnike. Kljub temu si študentka zapiše, kam želijo 

otroci svečnik postaviti, ko se bo ta posušil (želje bo z njimi uresničila vzgojiteljica). Po 

zapisu želja si skupaj ogledajo še igralnico. Študentka otroke vpraša: »Kakšna se vam zdi 

igralnica? Kateri izdelek ti je najbolj všeč in zakaj? Kaj mislite, da bo rekla Deklica z 

vžigalicami, smo uresničili njeno željo?« (Ponovno uporabijo tehniko z okraskom). Skupaj na 

koncu obesijo še plakat za starše, kamor lahko ti zapišejo svoja mnenja o okrasitvi prostora. 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

→ Otroci narišejo okrašeno igralnico. 

→ Starši imajo na voljo plakat, na katerega zapišejo svoja mnenja glede okrašene 

igralnice: Kaj jim je všeč? Kaj bi spremenili?. 

→ Vzgojiteljica upošteva želje otrok glede uporabe svečnikov. 

→ Svečnike, ki jih bomo izdelali, bodo nato študentke uporabile za tretji nastop.  
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3.5.3 Skrajšana učna priprava tretjega nastopa, 7. 1. 2016 

Cilji nastopa: 

Vsebinski: 

→ Otrok osvoji postopek izdelave sveče. 

→ Otrok spozna in loči med posameznimi vrstami voska. 

→ Otrok s pomočjo čutil spoznava satje. 

→ Otrok odkrije in spozna posamezne lastnosti voska (njegov vonj, okus, 

vodoodpornost). 

→ Otrok odkrije in spozna vosek v različnih pojavnih oblikah (v tekočem stanju, trdnem 

in pa v fazi gnetljivosti). 

Procesni: 

→ Otrok aktivno razmišlja o tem, kdaj mu je lepo, se spominja lepih spominov in jih deli 

z drugimi. 

→ Aktivno sodeluje pri ustvarjanju rešitev problema: »Kako oz. za kaj bi v naši igralnici 

uporabili svečke, ki smo jih izdelali.« 

→ Otrok pozorno sledi dejavnosti in si razvija koncentracijo. 

→ Otrok postopoma razvija fino motoriko. 

→ Otrok izraža svoje pozitivne občutke medtem ko poskuša ubesediti, kdaj mu je toplo 

pri srcu. 

PREDUVODNI DEL 

Študentke tri dni pred nastopom vzgojiteljici izročijo pismo, ki ga ta prebere otrokom (pismo 

jim pošilja Deklica z vžigalicami).  

Dragi otroci iz skupine Pike! 

Študentke so mi povedale, da ste prebrali mojo pravljico in da ste zapisali čisto svoje zgodbe 

o meni. Prav zares so bile zanimive in uživala sem, ko sem jih prebirala. In uauuu, kako lepo 

ste si okrasili vašo igralnico. Še posebej všeč pa so mi bili svečniki, ki ste si jih izdelali.  

Rada bi vas obiskala in se zabavala skupaj z vami v četrtek po zajtrku. 

Veselim se že srečanja z vami! 

Lepo vas pozdravljam,  

Deklica z vžigalicami  
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UVODNI DEL 

Vsi skupaj sedijo v krogu na preprogi. Študentke za uvodno motivacijo uporabijo igro 

Elektrika (navodila razložijo otrokom – skupaj se primejo za roke in s stiski dlani naprej 

pošiljajo 'elektriko' oz. pozitivno energijo). Po končani igri se pogovorijo o občutkih, ki so jih 

občutili med igro. Na sredino kroga postavijo vžigalico (kdor jo ima v roki govori, ostali 

poslušajo). Po zaključku ena izmed študentk otroke vpraša, če danes koga pričakujejo in zakaj 

(otroci povedo, da pričakujejo Deklico z vžigalicami). Ena izmed študentk izvajalk odide do 

vrat pogledat, če je Deklica že prišla (nazaj se vrne z lutko). Študentka vodi pogovor med 

lutko in otroki (vpraša jih, če so dobili njeno pismo, če poznajo zgodbo v kateri nastopa in če 

vedo, zakaj v zgodbi prižiga vžigalice). Deklica nato doživeto odigra in se spominja vseh treh 

lepih spominov (smrečice, kamina in pojedine). Nato otroke vpraša, ali se spomnijo, kdaj je 

bilo njim lepo (uporabijo enak sistem z vžigalico kot prej; komentarje otrok druga študentka 

zapisuje na plakat). 

Deklica otrokom potoži, da ima problem, ker ima samo še dve vžigalici, ki gorita zelo kratek 

čas, ona pa bi rada bila srečna in vesela dlje časa. Prižge vžigalico (prosi študentko, da ji 

pomaga) in otrokom reče, naj opazujejo, kako kratek čas gori. Ko vžigalica ugasne, Deklica 

vpraša otroke, kako bi ji lahko pomagali, da bi plamen gorel dlje časa (pogovor navežejo na 

sveče). Ena izmed študentk otroke vpraša, ali vedo iz česa so sveče sploh narejene. Po 

pogovoru se razdelijo v skupine, Deklica pa odide po vrtcu pozdravit še ostale otroke. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Študentke v škatlo pripravijo listke z dvema motivoma 

(vžigalica, Deklica). Otroci jih izžrebajo in se razdelijo v dve skupini (ena ostane v igralnici, 

druga odide v večnamenski prostor). Prva dejavnost poteka vzporedno v obeh skupinah.  

GLAVNI DEL 

 Prva dejavnost: Spoznavanje lastnosti voska 

Spoznavanje agregatnih stanj voska 

Cilj: Otrok preko opazovanja in tipanja spoznava spremembe agregatnega stanja pri čebeljem 

vosku. 

Otroci se posedejo v krog. Študentke otroke vprašajo, kaj menijo, da se bo zgodilo, če svečo 

prižgejo (svečo prižgejo in opazujejo dogajanje). Nato vprašajo: »Kaj se je zgodilo s svečo?« 

Vosek zlijejo na papir in ga najprej potipajo študentke (ko ni več vroč, ga potipajo tudi 

otroci). Otroke vprašajo, kaj se bo zgodilo z voskom na prstih (na njihovih prstih se spremeni 

v trdno obliko) in kaj mislijo, da se je zgodilo z voskom (torej zakaj se je strdil).  
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Gnetenje voska in razlikovanje čebeljega voska in parafina po vonju 

Cilji: Otrok spoznava lastnosti voska s tipanjem in vonjanjem ter ga primerja s parafinom. 

Študentke otrokom zavežejo oči in vsakemu izročijo en kos parafina (otroci ga potipajo, 

povonjajo), nato pa še kos čebeljega voska (tega potipajo, pregnetejo in opišejo svoje 

zaznavne občutke). Izvajalka otroke vpraša o razlikah med tema dvema voskoma (kje so ju že 

videli, na kaj jih spominja) in jim na mizo ponudi različne izdelke – sveče iz voska, ki jih 

otroci razvrstijo glede na vrsto voska (iz česa je izdelek narejen). 

Spoznavanje satja 

Cilj: Otrok z različnimi čutili (vid, tip, vonj, okus) spoznava satje in njegove lastnosti. 

Izvajalka na mizo položi čebelji sat. Tega si otroci ogledajo, otipajo, poskusijo in opišejo 

izkušnje. Študentka otroke vpraša, če sploh vedo, kaj je to satje, kdo ga naredi in zakaj. 

Pokaže jim štiri fotografije, ki prikazujejo, kako čebela proizvede vosek (otroke pozove, da 

sami poskusijo razložiti postopek pridelave voska). 

Prehod na naslednjo dejavnost: Vsi otroci se ponovno zberejo na preprogi. Ena izmed 

študentk na sredino kroga postavi dve različni sveči, ki ju lahko otroci v nadaljevanju 

izdelajo. Pove jim, da si lahko sami izberejo, katero svečo bodo izdelali in se tako razdelijo v 

dve skupini. Vsak otrok lahko, če izrazi željo, izdela več enakih sveč. 

 Druga dejavnost: Naredi si svojo svečo 

Cilj druge dejavnosti: 

→ Otrok sam izbere en način izdelave sveče in si jo po tem načinu tudi izdela. 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti: Otroci si sami izberejo, kakšno svečo bodo naredili 

in kako jo bodo okrasili (izberejo zvijanje satnic ali izrezovanje sveč iz voska z modelčki za 

piškote). 
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Zvijanje satnic 

Otrok dobi 10 cm x 12 cm velik, predhodno nekoliko ogret (da se satnica lažje zvija), kos 

satnice in stenj v taftu. Stenj s taftom položi na enega izmed robov satnice in jo zvije v kolut s 

stenjem na sredini. Pri tem mora paziti, da del stenja štrli iz satnice, da se lahko kasneje ta 

sveča prižge. 

Izrezovanje sveč iz voska z modelčki za piškote 

Študentke pred otroke postavijo krožnike z že vnaprej vlitim in ohlajenim čebeljim voskom 

(debeline približno 1–1,5 cm), izven katerega štrli 4–5 stenjev na taftih. Otroci si izberejo 

poljubno obliko kovinskega modelčka za piškote in z njim iz voska izrežejo svečo (pazijo, da 

je stenj na sredini modelčka). 

ZAKLJUČEK 

Ob zaključku dejavnosti se otroci ponovno zberejo na preprogi. Vrne se tudi Deklica, ki 

otrokom pove, da lahko otroci svoje svečke prižgejo, če bodo slabe volje (za prižig prosijo 

vzgojiteljico). Prav tako lahko sami izberejo mesto, kjer bo njihova svečka stala (dejavnost 

vodi ena izmed študentk, ki si odgovore otrok zapisuje). Za zaključno dejavnost študentke 

prinesejo posodo z vodo, v kateri plava prižgana sveča. Otrokom povedo, da si bodo posodo 

podajali v krogu v tišini in previdno, da ne ugasne. Ko posoda pride do zadnjega otroka, jo 

študentke postavijo na sredino kroga, kjer jo skupaj z otroki upihnejo (vsak otrok si ob tem 

zaželi nekaj lepega za nekoga drugega). Na koncu Deklica nagovori otroke: »Joj otroci, 

skupaj smo izdelali čudovite sveče, ampak mene še vedno zebe v roke. Hmm, že vem kako bi 

se lahko pogrela. S skodelico vročega čaja!« Študentka naslednjega nastopa ogovori otroke: 

»Ja otroci, potem pa lahko mi naslednji teden deklici pripravimo čisto pravo čajanko in se 

skupaj pogrejemo.« Deklica reče: »Ooo, to bi bilo res lepo od vas. Ali bi bili res tako prijazni 

in mi pripravili čajanko?« (Otroci odgovorijo). Deklica nato pove, da se mora vrniti v 

pravljico, da jo bodo lahko brali še drugi otroci in da jih obišče spet naslednjič.  
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3.5.4 Skrajšana učna priprava četrtega nastopa, 14. 1. 2016 

Cilji nastopa: 

Vsebinski: 

→ Otroci obnovijo zgodbo Deklica z vžigalicami in svoje konce zgodb. 

→ Otroci spoznajo različne vrste čaja. 

→ Otroci aktivno spoznavajo značilnosti in pripravo čaja. 

→ Otroci so soudeleženi pri ustvarjanju lastne čajanke. 

Procesni: 

→ Otroci samostojno in doživeto pripovedujejo. 

→ Otroci se družijo ob čajanki. 

→ Otroci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. 

UVODNA DEJAVNOST 

Ena izmed študentk otroke odpelje v večnamenski prostor, kjer jim razdeli broške z imeni 

(enako kot pri prejšnjih nastopih). Ostali dve študentki v igralnici pripravita prostor in 

pripomočke za nadaljnje dejavnosti. 

 

Uvodni nagovor otrok 

Vsi skupaj se v igralnici posedejo na preprogo v krog. Ena izmed študentk začne pogovor o 

obisku iz prejšnjega tedna (obiskala jih je Deklica z vžigalicami). Otroke vpraša, kaj smo 

obljubili deklici (obljubili smo ji čajanko). Druga študentka otroke vpraša, če sploh vedo, kaj 

je to čajanka (če ne vedo jim na kratko razloži pomen). Tretja študentka pa otrokom pove 

legendo o čaju oz. zgodbo o nastanku čaja. S seboj prinesejo tudi knjige o čaju, ki so povod na 

naslednjo dejavnost. 

Raziskovanje čajank po svetu 

Otroci se s pomočjo brošk razdelijo v tri skupine, ki dvakrat zamenjajo dejavnosti (vsaka 

skupina je enkrat pri vsaki študentki). Dve študentki dejavnosti izvajata v igralnici, ena 

študentka pa v večnamenskem prostoru. V prvi skupini otroci spoznavajo značilnosti maroške 

čajanke, v drugi skupini značilnosti japonske čajanke, v tretji skupini pa se lahko preizkusijo 

v točenju čaja oz. vode iz različnih čajnikov (na voljo jim je: slovenski čajni servis – 

skodelica, majhen krožnik, sladkornica, čajnik; japonski čajni servis v Evropi – skodelica, 

majhen krožnik; maroški čajni servis – čajnik, kozarec) ter si pogledajo posnetke točenja čaja 

iz obeh pokrajin. Prvi dve skupini pri predstavitvi oz. raziskovanju čajank uporabita knjigi 
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Kultura pitja čaja (Fajmut, Š.) in Čaj in zdravje (Kapš, P.) ter nekaj fotografij. Tukaj otroci 

pridobijo bolj teoretično znanje oz. nekaj osnovnih informacij o pokrajinah, študentke pa se 

osredotočijo na poglavja, kot so: Kultura pitja čaja (Kako pijejo čaj drugod po svetu, Kolači 

in pecivo za k čaju, Umetnost priprave čaja), Čaj in zdravje (Ceremonija pitja čaja na 

japonskem).  

Ko se zaključi zadnja menjava skupin, se vsi zberejo na preprogi. Usedejo se v krog, 

študentke pa otrokom povedo, da si bodo sedaj pripravili svojo čajanko s čajem in piškoti, ki 

jih bodo izdelali sami. 

 

Prehod na naslednjo dejavnost: Ena izmed študentk predlaga, da se najprej lotijo peke 

piškotov, saj zanje potrebujejo največ časa. V tem delu se otroci ponovno razdelijo v skupine. 

Vsaka študentka s svojo skupino odide do mize, kjer si pripravijo pripomočke in sestavine za 

piškote, nato pa si odidejo umit roke. 

OSREDNJI DEL  

 Prva dejavnost: Izdelovanje testa in oblikovanje piškotov 

Cilji prve dejavnosti:  

→ Otroci sestavijo recept za piškote in ga izvedejo.  

→ Otroci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. 

 

Pripomočki: tri kg pirine moke, trije zavitki pecilnega praška, trije zavitki vanilijevega 

sladkorja, 750 g margarine, en kg sladkorja, tri jajca, lešniki, mandlji, orehi, mešano suho 

sadje, paket živilskih vreč, trije valjarji, trije pekači, tri velike posode, tri deske, trije noži. 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti: Skupine so še vedno enako razporejene (dve znotraj 

igralnice, ena v večnamenskem prostoru). Vsaka izmed študentk otroke povabi k mizi, kjer si 

pripravijo potrebne pripomočke in sestavine za piškote. Pred začetkom otrokom pokažejo 

sestavine, ki so jim na voljo, in jim povedo, da si bodo izdelali recept za svoje lastne piškote. 

Na sredino mize postavijo veliko posodo, v kateri bodo otroci zamesili testo. Otrokom podajo 

edino navodilo, tj. da sami zamesijo testo in ga ustvarijo po svojem okusu (to naj bo dovolj 

trdo za oblikovanje). Študentke dejavnost vodijo z vprašanji, kot so: »S katero sestavino boste 

začeli? Ali je testo dovolj gosto? Če ni, kaj bi dodali, da bi bilo gostejše/redkejše? Koliko 

sladkorja boste dodali, da ne bo presladko niti premalo sladko?« Ko so otroci z maso 

zadovoljni, si vzamejo del testa, ga oblikujejo in vanj vmesijo še dodatke po želji (lešniki, 



34 
 

mandlji, orehi in mešano suho sadje – po želji otrok študentke dodatke narežejo). Končane 

piškote nato otroci položijo na pekač in ga odnesejo do dvigala, ki pelje do kuhinje. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Študentke otrokom povedo, da si bodo zdaj, ko se piškoti 

pečejo, pripravili še čaj. Skupaj z otroki pospravijo pripomočke in očistijo mize ter si 

pripravijo vse potrebno za naslednjo dejavnost (spodaj naštete pripomočke).  

 

 Druga dejavnost: Spoznavanje čajnega pripravka 

Cilji druge dejavnosti:  

→ Otroci spoznajo različne vrste čajnih pripravkov in čaja. 

→ Otroci aktivno spoznavajo značilnosti in pripravo čajnega napitka. 

→ Otroci spoznajo postopek ekstrakcije. 

→ Otroci prepoznajo različne okuse čajev. 

 

Pripomočki: devet steklenih kozarcev, devet cedil, 22 majhnih žličk, prazne filtrirne vrečke, 

trije kosi tršega papirja, devet krožnikov, različne vrste čaja (malina, kamilica in meta), slike z 

rastlinami. 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti: Dejavnost nadaljujejo v istih skupinah. Študentke 

otrokom povedo, da bodo spoznavali čajne pripravke, različne vrste čaja, njegove lastnosti in 

da bodo izvedli poskus. Skozi dejavnost jih sprašujejo vprašanja, kot so: »Od kje mislite, da 

dobimo čaj? Iz katerih delov rastline lahko pridobivamo čaj?« Pokažejo jim tudi primere 

čajnih pripravkov (malina, kamilica in meta). Ob tem študentke otroke vprašajo: »Iz katerega 

dela rastline pridobimo določen čajni pripravek?« Nato jim ponudijo tudi slike rastlin iz 

katerih je pridobljen čajni pripravek. Otrokom rečejo, naj slike povežejo s čajnimi pripravki 

(te lahko tudi povohajo, saj so na mizi). 

Poskus izdelave čaja – napitka in demonstracija ekstrakcije 

Dejavnost zajema poskus in demonstracijo ekstrakcije, kjer otroci prepoznavajo okuse 

različnih čajev (malina, kamilica, meta), ob tem pa opazujejo še proces ekstrakcije. Študentke 

pred otroke postavijo tri kozarce, v katere otroci nalijejo mlačno vodo. V cedila nato stresejo 

čajne pripravke, študentke pa jih vprašajo: »Kaj mislite, da se bo zgodilo, ko bomo cedilo 

postavili v kozarec?« Ob tem otroci cedila postavijo v kozarce. Študentke skupaj z otroki 

opazujejo nastale spremembe in otroke vprašajo: »Kaj ste opazili, da se je zgodilo? Kaj se je 

zgodilo z vodo?« Po odgovorih otrok študentke cedila odstranijo, sledi pa pokušnja čaja. Vsak 
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otrok vzame čajno žličko, s katero zajame čaj in ga poskusi. Ob tem študentke otroke  

vprašajo, h kateremu čajnemu pripravku bi uvrstili okus čaja in iz katerega dela rastline je 

čajni pripravek pridobljen.  

Prehod na naslednjo dejavnost: Študentke otrokom povedo, da si bodo sedaj izdelali še 

svoje čajne pripravke in pripravili prostor za čajanko.  

 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST: Izdelovanje čajnega pripravka in priprava čajanke 

Cilji: 

→ Otroci se družijo ob čajanki. 

→ Otroci samostojno in doživeto pripovedujejo. 

→ Otroci obnovijo zgodbo Deklica z vžigalicami in svoje konce zgodb. 

 

Pripomočki: štirje pladnji, trije krožniki, skodelice, sveče, čajniki, prti, prtički, grelnik za 

vodo, zgodbe, ki so jih sestavili na prvem nastopu. 

Izvajalke otroke razdelijo v štiri skupine, vsaka skupina pa si iz pripravljenih pripomočkov 

pripravi mizo v večnamenskem prostoru, kjer bo kasneje potekala čajanka. Mizo naenkrat 

pripravljata dve skupini, drugi dve pa medtem pripravljata čajne pripravke (skupine se nato 

med sabo menjujejo). Da se študentke izognejo čakanju, otroci, ki so končali prvi, odidejo v 

kuhinjo preverit, ali so piškoti že pečeni. 

Izdelovanje čajnega pripravka 

Na krožnikih na skupni mizi so pripravljeni različni čajni pripravki (malina, meta, kamilica). 

Vsak otrok dobi svojo prazno filtrirno vrečko, v katero z žličko napolni poljubno izbran čajni 

pripravek ali mešanico čajnih pripravkov. Ko konča, si v igralnici poišče svojo skodelico 

(predhodno prineseno od doma) in vanjo postavi napolnjeno filtrirno vrečko. Skodelico nato 

odnese na svoje mesto na mizo v večnamenskem prostoru. Eden izmed otrok pripravi še čajni 

pripravek za Deklico z vžigalicami. 
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Priprava čajanke 

Čajanko sestavljajo štiri mize (za štiri skupine otrok), ki jih otroci poljubno okrasijo s 

pripravljenimi pripomočki (prti, svečniki, prtički …). Na posebno mizo študentke pripravijo 

tudi dodatke k čaju (med, rjavi in beli sladkor – študentke ob dodajanju dodatkov otroke 

sprašujejo vprašanja, kot so: »Kaj mislite, koliko sladkorja oz. meda si lahko daste v 

skodelico, da bo še zdravo? Kaj je bolj zdravo, med ali sladkor?« Na štiri pladnje otroci 

zložijo še piškote. Ko so otroci zadovoljni z ureditvijo prostora, se čajanka začne in ena izmed 

študentk otroke pozove, da pokličejo še Deklico z vžigalicami. Vsi skupaj jo glasno pokličejo, 

Deklica pa se pridruži mizi z njeno skodelico (ob tem nagovori otroke in se jim zahvali za 

pripravljeno čajanko; vpraša jih o pripravi piškotov in čajnih pripravkov – ponovitev 

usvojenega znanja; otroke prosi tudi za obnovitev koncev zgodbe, ki so si jih zamislili na 

prejšnjem nastopu). Študentke nato otroke pustijo ob čajanki, ki traja dokler jo želijo imeti, 

same pa se poslovijo. 

 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

Vzgojiteljica predlaga, da si otroci piškote izdelajo še po receptu in tako primerjajo, kakšne 

spretnosti zahteva priprava po receptu in kako so se znašli pri pripravi lastnega testa. 

Izvajalke naslednjega nastopa ne želijo posebnega povezovanja z njihovim nastopom. 

*Prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami niso bile potrebne, smo pa pri pripravi testa za 

piškote upoštevale dieto enega izmed otrok. 
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3.5.5 Skrajšana učna priprava petega nastopa, 21. 1. 2016 

Cilji:  

→ Otrok izdela darilo za prijatelja, ki ga kasneje obdari, in pri tem občuti zadovoljstvo. 

→ Otroci obnovijo zgodbo Deklica z vžigalicami. 

→ Razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

→ Otroci vrečko iz filca okrasijo po svoji zamisli. 

→ Otroci spoznajo pojem posvetilo in ga izdelajo. 

→ Otroci izdelajo, okrasijo in opremijo hišo za Deklico z vžigalicami po lastnih idejah. 

→ Otrok občuti zadovoljstvo ob obdaritvi drugega otroka z darilom, za katerega se je 

zelo potrudil. 

→ Otrok je ustvarjalen pri pripravi, organizaciji in uporabi danih materialov.  

→ Otroci izrazijo svoje zamisli, ki jih vzgojitelj zapiše na plakat.  

→ Vzgojitelj upošteva zamisli otrok ter pripravi materiale in prostor tako, da otroci lahko 

svoje zamisli uresničijo v čim večjem obsegu. 

UVODNA DEJAVNOST 

Otroci in študentke se zberejo v večnamenskem prostoru, kamor prinesejo tudi 'čudežni 

boben' (v njem se nahaja 12 delov ilustracij iz knjige Deklica z vžigalicami, od tega jih je 

sedem razdeljenih na pol). Vsak otrok izžreba en del ilustracije in po potrebi poišče svoj par. 

Dele nato otroci postavijo v pravilni vrstni red po časovnem zaporedju in jih z 'ježki' pritrdijo 

na časovni trak na steni. Vsak otrok (ali par) obnovi del zgodbe, ki pripada izbrani ilustraciji. 

Pri obnovi jim študentke pomagajo z vprašanji. 

Igra: Ali si ti Deklica z vžigalicami? 

Cilj: Otroci se predstavijo s svojim imenom. 

Otroci se usedejo v krog. Ena izmed študentk otroke vpraša, ali jih je že obiskal kdo iz zgodbe 

(odgovorijo, da jih je obiskala Deklica z vžigalicami). Študentka predlaga, da jo poiščejo s 

pomočjo igre Ali si ti Deklica z vžigalicami? (igro najprej demonstrirajo). Igra se začne tako, 

da otroka na levi vprašaš: »Ali si ti deklica z vžigalicami?« Otrok odgovori: »Ne, jaz sem 

(ime otroka).« Nato se obrne k sosedu na levi in ga vpraša: »Ali si ti deklica z vžigalicami?« 

Igra se konča, ko vsi otroci pridejo na vrsto. Ko zaključi zadnji otrok, ugotovijo, da Deklice 

niso našli. 

  



38 
 

Kar naenkrat se pojavi Deklica z vžigalicami (lutka, ki jo animira ena izmed študentk). Z 

otroki se pogovarja: »Hihihi, tukaj sem, ali ste me iskali? Slišala sem vsa vaša imena, ali si ti 

Jože? Aja, sem mislila, da si Jože, sem narobe slišala. Ali si ti Francka? Joj pa sem spet 

zamešala imena. Ah, ta imena mi ne gredo dobro od rok. Naj se raje malo razgledam po vaši 

igralnici. Hmmm, vau kakšna smrečica? Le kdo jo je okrasil? Uuuu vauuu kaj pa je tole 

tukaj? (otroci odgovorijo , da je to boben). Ali je to boben, na katerega lahko igramo? 

(Poskusi zaigrati). Joj ta boben je pokvarjen. Kaj pa naredi ta ročka? Uuu to se pa vrti! Aja to 

je boben za žrebanje. Jaz bi rada nekaj izžrebala. (Zavrti boben in izvleče 1. listek, pogleda 

sliko na listku). Izžrebala sem … avto, ne rabim ga, kaj pa če izvlečem 2. listek. Izvlekla sem 

… ammm … vžigalico, teh imam dovolj. Še enkrat bom izvlekla … upam, da bo tokrat nekaj, 

kar si zares želim. (Izvleče 3. listek). Vauuuuuu izvlekla sem nekaj, kar si zares želim. To je 

hiška, s tremi prostori in streho. Res si želim takšne hiške za darilo. Otroci, ali ste vi med 

prazniki dobili kakšna darila? (Otroci deklici povedo o darilih). Sem pa prepričana, da se med 

seboj niste obdarovali. Meni se to zdi zelo zanimivo in zabavno. Imam idejo …. (Zazvoni 

telefon). Joj kdo me kliče? (Dvigne telefon). Halo, ja, aha, ja, ojoj, v redu, takoj pridem. 

(Odloži telefon). Otroci, klicali so me iz tovarne vžigalic in kresničk, nujno potrebujejo mojo 

pomoč, ko vse uredim, takoj nazaj prihitim. Druga študentka pa naj vam pove, kaj sem si 

zamislila, da boste vi danes počeli.« (Deklica z vžigalicami odide). Študentka pove, da se 

bodo obdarovali in drug za drugega izdelali darilo (ob tem otrokom študentki razdelita broške 

z imeni, ti pa se glede na barvo broške razdelijo v tri skupine). 

Prehod na naslednjo dejavnost: Vsak otrok ima na svoji majici broško, s pomočjo katere v 

igralnici poišče mizo, ki je v enaki barvi kot njegova broška (rdeča – 1. dejavnost, zelena – 2. 

dejavnost, rumena – 3. dejavnost). 

OSREDNJI DEL   

1. Prva dejavnost: Okrasitev vrečke iz filca in izdelava posvetila 

Cilj prve dejavnosti: 

→ Otrok si izbere material in po svojih željah krasi vrečko iz filca ter ob tem razvija 

ustvarjalnost in spoznava lastnosti različnih materialov. 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti: Študentke na mizo pripravijo vrečke iz filca in 

različne materiale (valovita lepenka, filc, kolaž papir, krep papir, žičke, gumbi, vrvice), s 

katerimi vsak otrok po svojih željah okrasi vrečko (materiale na vrečko prilepijo). Ko 

končajo, se podpišejo na nalepko, ki jo nalepijo na vrečko. Medtem ko se vrečke sušijo, otroci 
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napišejo posvetila. Izberejo si barvo papirja in poljubno pisalo (flomaster, svinčnik, barvica, 

barvni kemični svinčnik). Na papir lahko narišejo ali napišejo poljubno posvetilo za prijatelja, 

kateremu je vrečka namenjena, tega pa kasneje vložijo v vrečko. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Ena izmed študentk premeša barve na mizah (rdeča – 2. 

dejavnost, zelena – 3. dejavnost, rumena – 1. dejavnost), otroci pa ponovno poiščejo mizo, 

kjer se nahaja njihova barva iz broške. 

 Druga dejavnost: Izdelava daril iz odpadnih materialov 

Cilj druge dejavnosti: 

→ Otrok sam izdela svoje darilo in spoznava lastnosti različnih materialov. 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti: Ena izmed študentk na mizo prinese 'čarobni boben', 

ki otrokom pomaga pri določanju, kdo bo koga obdaril (ob tem otrokom pokaže material za 

izdelavo darila). Iz bobna vsak otrok izžreba en simbol in poišče svoj par med drugimi otroki 

(v bobnu so pari simbolov). Ko se otroka najdeta, si povesta svoji želji (kaj kdo želi, da mu 

drug otrok izdela), ena izmed študentk pa vse želje zapiše na plakat. 

Izdelovanje daril 

Študentke na mizo pripravijo das maso in različne naravne materiale (semena – koruza, 

ječmen, storži, školjke, borove iglice, kamenčki, vejice, leča). Otroci iz danega materiala 

izdelajo darilo, ki si ga je zaželel njegov par. Ko to storijo, nanj zapišejo njegovo ime. Pri 

oblikovanju si lahko otroci pomagajo z valjarjem, modelčki in zobotrebci. Darila ob koncu 

odnesejo na mizo za sušenje. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Ena izmed študentk premeša barve na mizah (rdeča – 3. 

dejavnost, zelena – 1. dejavnost, rumena – 2. dejavnost), otroci pa ponovno poiščejo mizo, 

kjer se nahaja njihova barva z broške. 

 Tretja dejavnost: Izdelovanje hiške za Deklico z vžigalicami 

Cilj tretje dejavnosti: 

→ Otroci izdelajo načrt enega nadstropja hiše. Vsak otrok izdela svoje pohištvo in ga 

razporedi v nadstropje hiške. 

Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti: Ena izmed študentk vodi pogovor z otroki. Vpraša 

jih: »Kaj si deklica z vžigalicami najbolj želi?« (Otroci ugotovijo, da je to hiša). Študentka 

otrokom predlaga, da bi deklici opremili hišo, ki jo je predhodno našla na poti do vrtca.  
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Izdelava hiše 

V večnamenskem prostoru se nahaja trinadstropna hiša iz kartonastih škatel. Vsaka skupina 

izdela načrt enega nadstropja hiše, ki ga bo opremila. Otroci povedo svoje želje glede izbire 

pohištva in prostora, kamor bi pohištvo postavili. Vsaka skupina nato izdela načrt izdelave 

nadstropja, poišče primerne kose kartonastih škatlic za pohištvo in celotno nadstropje še 

pobarva po svojih željah (nadstropja se na koncu zložijo ena na drugo in tako tvorijo hišo). 

Otroci imajo za izdelavo na voljo: tempera barve – rumena, rdeča, modra, zelena, 

raznobarvni trši papir, valovito lepenko in kartonaste škatlice. Za lepljenje uporabijo lepilo 

Mekol in silikonsko lepilo, ki ga ima študentka.  

Prehod na naslednjo dejavnost: Vsi otroci in študentke se zberejo v igralnici na preprogi. 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

Ena izmed študentk otroke prosi, da vzamejo svoje vrečke, vanje dajo darilo in posvetilo, ki 

so ga izdelali, ter se vrnejo nazaj na preprogo (pri tem jim izvajalke pomagajo). Študentke 

ponovno uporabijo 'čarobni boben', v katerem so kartončki s številkami (vsak otrok izžreba 

številko, ki določa vrstni red obdarovanja – npr. deklica izžreba številko šest, kar pomeni, da 

bo šesta na vrsti za obdarovanje svojega para, ki ga je predhodno izžrebala ter zanj izdelala 

darilo in posvetilo. Po žrebanju sledi obdarovanje (otroci si izmenjajo darila in si jih 

ogledajo). Po končanem obdarovanju v igralnico prisopiha Deklica z vžigalicami (lutka). 

Otroke vpraša, kaj so počeli, ko je ni bilo (z otroki se spontano pogovarja). Ena izmed 

študentk se vključi v pogovor in otroke pozove, da povedo Deklici, kaj so izdelali zanjo 

(medtem druga študentka v igralnico prinese hišo). Deklica je nad hišo navdušena in si jo 

dobro ogleda. Nato se otrokom zahvali, vsakemu izmed njih podari kresničko ter pove: »Res 

se dobro počutim v vaši igralnici in imam občutek, da me imate radi. Tudi jaz vas imam zelo 

rada in, če dovolite, bi pri vas ostala za vedno.« (Deklica ostane pri otrocih, če si oni to 

želijo). 
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3.6 IZVEDBA PROJEKTA 

Nastope smo izvajale v skupinah po tri oz. štiri študentke skupaj med 3. 12. 2015 in               

21. 1. 2016. Projekt smo izvedle v skupini otrok starih od pet do šest let.  

Med analizo učnih priprav in nastopov sem ugotovila, da med njima ni prihajalo do večjih 

odstopanj, saj smo študentke izvedle prav vse zastavljene aktivnosti. Ponekod se je zgodilo, 

da smo kakšne dejavnosti združile ali pa zamenjale njihov vrstni red, saj smo se sproti 

prilagajale situaciji in motivaciji otrok. Nekajkrat se je tudi zgodilo, da smo kakšno aktivnost 

dodale (npr. pri četrtem nastopu – prepoznavanje okusa čajnih pripravkov z zavezanimi 

očmi), saj smo dobile idejo, ki je bila le nadgradnja začrtane dejavnosti.  

Skupina otrok v kateri smo projekt izvedle, je bila zelo disciplinirana, mirna, aktivna in 

sproščena. Prav taki so bili tudi otroci, poleg tega pa še spoštljivi, prijazni, vedoželjni in 

potrpežljivi. Presenetilo me je, kako pozorno so poslušali naša navodila in kako so se veselili 

vsakega naslednjega nastopa. Včasih so se med dejavnostmi pojavila čakanja (npr. pri petem 

nastopu – žrebanje sličic iz 'čarobnega bobna'), a so otroci potrpežljivo počakali, da so bili vsi 

na vrsti. Ker je bila participacija otrok na prvem mestu, smo med nastopi imele veliko 

priložnosti poslušati otrokove ideje in jih opazovati med ustvarjanjem. Opazila sem, da imajo 

otroci ogromno idej in različnih interesov, kar se je pokazalo na njihovih izdelkih. Pri delu v 

skupinah se je videlo, da je tam vedno en otrok, ki nekako prevzame mesto vodje in tako 

organizira vse funkcije v skupini. Če je bila participacija otrok izvedena pravilno, je za nas 

študentke ostalo le malo dela, saj smo otroke skozi dejavnosti le vodile z vmesnimi vprašanji.  

Glede na to, da je bil to moj prvi projekt, sem z načrtovanimi in izvedenimi aktivnostmi 

zadovoljna, prav tako pa se mi zdi, da je bil celotni projekt s strani vseh študentk izveden 

korektno in z najboljšimi nameni. Menim, da so otroci odnesli veliko znanja in novih izkušenj 

in upam, da so se ob vseh dejavnostih zabavali in ustvarjali lepe spomine. 

  



42 
 

4 EVALVACIJA 

Projekt sem želela evalvirati z namenom ovrednotenja narave in obsega participacije otrok, ki 

je bila ključna točka pri načrtovanju in izvedbi projekta. Pri lastni evalvaciji sklopov 

dejavnosti (analiza z vidika opazovalke) sem si najbolj pomagala z video posnetki in svojimi 

zapiski. Svojo izvedbo aktivnosti so evalvirale tudi študentke izvajalke, ob koncu pa jih je 

ocenila še vzgojiteljica, ki je opazovala aktivnosti in sodelovanje otrok ter celotno izvedbo 

nastopa. Z različnimi metodami (video posnetek, analiza lastnih opažanj, samoevalvacija 

študentk izvajalk in evalvacija vzgojiteljice) sem si nato pomagala pri odgovarjanju na 

raziskovalna vprašanja. 

4.1 ANALIZA PRVEGA NASTOPA 

Analiza z vidika opazovalke: Za uvodno motivacijo so študentke z otroki izdelale preproste 

svečnike. Dobro se mi je zdelo, da so otroci svečnik izdelali povsem sami po lastnih zamislih 

in se sami tudi odločali o nastajanju in kreiranju izdelka. To se je opazilo pri končnih izdelkih, 

ki so bili nestandardni, med seboj pa si niso bili povsem enaki. Otroci so se pri izdelovanju 

odločili, s katero barvo bodo obarvali vodo, koliko kamenčkov bodo nasipali v kozarček in 

kam bodo svečnik postavili. Opazila sem, da je bilo otrokom všeč, da so svečnik lahko sami 

odnesli na izbrano mesto. Pri tem je bilo potrebno veliko potrpežljivosti, saj so otroci hodili 

zelo počasi in previdno in ravno zaradi tega bi se verjetno večina vzgojiteljev odločila, da to 

namesto otrok stori sama. Po izdelavi in postavitvi svečnikov je sledila predstavitev zgodbe 

Deklica z vžigalicami s pomočjo gledališča kamišibaj. Študentke so si dobro zamislile, da so 

se otroci lahko ulegli in pokrili s svojimi odejami. Pred začetkom so ugasnile luč, saj so želele 

ustvariti sproščeno vzdušje. To se je pokazalo za napačno odločitev, saj je bilo zunaj zelo 

temno, zato ni bilo dovolj naravne svetlobe, da bi se gledališče dobro videlo. Nekje na sredini 

branja je profesorica luč prižgala, kar je izboljšalo situacijo. Po zgodbi so se otroci razdelili v 

skupine.  Tu se mi je zdelo dobro, da so študentke uporabile priponke z imeni na dva načina. 

Torej kot pomoč za prepoznavanje otrok in kot sredstvo za razdeljevanje otrok v skupine. Ko 

so se otroci razdelili, je sledila dejavnost, kjer so si otroci izmišljevali svoje konce zgodbe. 

Podrobnejši posnetek sem naredila s skupino, ki je bila izven igralnice. Že tu se mi je zdelo 

dobro, da so se študentke odločile za tako razporeditev, saj je bila igralnica z vsemi otroki in 

študentkami že zelo natrpana. Večnamenski prostor je bil primeren, saj je bil zelo umirjen, tih, 

otroci pa so se tako lažje osredotočili na izmišljanje zgodbe. Opazovana študentka je otroke 

lepo vodila z veliko vprašanji, ki so jim pomagala pri povezovanju zgodb. Opazila sem, da je 

veliko otrok pri pripovedovanju uporabljalo neknjižni jezik. Študentka se je na to dobro 
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odzvala, saj je vsako otrokovo neknjižno rabljeno besedo popravila s pravilno knjižno besedo. 

Kot pozitivna stvar pa se je izkazal tudi copat na sredini kroga. Eden od otrok se nikakor ni 

mogel spomniti konca zgodbe. Študentka mu je podala copat in rekla, da ima čudežno moč, ki 

mu lahko pomaga. Otrok je nekaj sekund za tem že povedal svojo zgodbo. Copat se je enako 

dobro 'odrezal' tudi pri drugih dveh skupinah. Dobro se mi je zdelo tudi to, da je študentka 

otrokove zgodbe sproti pripovedovala in tako preverjala, če si je vse prav zabeležila. Po 

izmišljanju zgodb so otroci te tudi narisali. Vsak si je izbral, kaj želi narisati, svoj konec ali 

konec, ki si ga je zamislil drug otrok. Ko so vsi končali, so zgodbe ob slikah še enkrat 

ponovili. Skupina, ki je bila v skupnem prostoru, je končala občutno prej kot ostali dve 

skupini. Tukaj se mi je zdelo dobro dejanje študentke, ko je z otroki pričela brati eno izmed 

knjig v kotičku in se tako izognila nepotrebnemu čakanju na nadaljevanje dejavnosti. Ko so 

vsi otroci narisali konce zgodb, je sledila predstavitev s pomočjo gledališča kamišibaj. Vsak 

otrok je predstavil zgodbo ob svoji risbi. Na koncu so študentke prebrale tudi pravi konec iz 

knjige. Vse nas je najbolj zanimal odziv otrok, ki pa je bil presenetljivo pozitiven. Sama sem 

sicer tak odziv pričakovala, saj vem, da otroci tabu teme ne doživljajo tako kot mi. Smrt 

deklice v zgodbi so doživeli kot nekaj pozitivnega in veselega, saj so se bolj osredotočili na 

to, da babica deklico sprejme k sebi in da je deklica zaradi tega vesela. Sam zaključek nastopa 

tako ni bil nekaj žalostnega, ampak so otroci z veselimi pričakovanji odšli na naslednji nastop. 

Analiza študentk – izvajalk: Nastop se je študentkam zdel dobro izveden. Uspelo jim je izvesti 

vse zastavljene dejavnosti. Pri dejavnosti izmišljevanja zgodb so otroci dobro sodelovali, pri 

določeni skupini so imeli zelo veliko idej, kar je povzročilo čakanje pri drugi skupini, saj so 

tam otroci že končali. Nekaj otrok je potrebovalo spodbudo, ki so jo študentke zagotovile s 

copati. Nastop je tekel sproščeno in tekoče. Copat so uporabile kot sredstvo za učenje 

poslušanja med seboj in kot pomoč pri izmišljanju zgodb. Pri dejavnostih so pričakovale 

nekaj težav z dečkom, ki ga dolgo ni bilo v vrtec, a je ta dobro sodeloval in z njim niso imele 

težav. Najbolj jih je presenetil zaključek nastopa. Otroci so ga dojeli kot veselega in ne 

žalostnega, kot so ga pričakovale. Otrokom je bil všeč, ker je 'pravi' konec. 

Analiza vzgojiteljice – mentorice: Meni, da so študentke otroke že na začetku dobro 

motivirale z izdelavo svečnikov in ureditvijo prostora. Veseli jo, da so otroci pri tem sami 

sodelovali. Prehodi med dejavnostmi so se ji zdeli tekoči. Všeč ji je bilo, da so otroci 

sodelovali tudi pri pospravljanju prostora (zlaganje odej in vzglavnikov). Opazila je, da so 

copat uporabile kot sredstvo za pomoč pri strnjenju idej in pri pridobivanju novih zamisli. 

Copat je primerjala z našim vsakdanjim življenjem, ko na primer kaj predstavljamo in imamo 
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vedno kaj v rokah, da nam to pomaga pri govoru. Pri predstavljanju koncev zgodb ji je bil 

všeč način ene izmed študentk, ki je otroke spodbudila, da ob slikah povedo zgodbo in ne 

samo poimenujejo stvari na sliki. Meni, da so otroci že dovolj stari za zmožnost 

pripovedovanja. To je opazila tudi pri dejavnostih, ki so jih izvajali v preteklih dneh. Pri 

gledališču kamišibaj bi uporabila manjši reflektor, ki bi osvetljeval risbe. Sicer ji je bil všeč 

koncept umirjenega, temnega prostora, a v središču je vseeno bilo gledališče, ki je bilo slabo 

vidno. Meni, da vsi otroci niso razumeli konca, ko deklica umre, zato se jim je zdel vesel. 

Pravi, da so se bolj osredotočili na babico, ki je predstavljala nekaj pozitivnega in ne na smrt. 

Dečku z odločbo je bil konec všeč, saj se tudi drugače velikokrat igra igro vlog, kamor vključi 

tudi bolnico, invalide, ljudi, ki umrejo in podobno. Meni, da je bila zgodba lepo in umirjeno 

prebrana, zato tema smrti ni bila tako izpostavljena. Zgodbo bodo še sami obravnavali tekom 

tedna. Celotni nastop je bil po njenem mnenju dobro izveden, a bi ga sicer v praksi izvajali po 

delih čez celoten teden, da bi se vsaki dejavnosti lahko posvetili dalj časa. 

4.2 ANALIZA DRUGEGA NASTOPA 

Analiza z vidika opazovalke: Za uvodno motivacijo so študentke uporabile knjigo o Deklici z 

vžigalicami. Otrokom so za pomoč pokazale ilustracijo iz knjige, iz katere so takoj ugotovili, 

da gre za novoletno jelko. Ena od študentk je nato nadaljevala pogovor z vprašanji, kakšna je 

jelka na sliki, če so jo že kje videli, o okrasitvi mest, o praznovanjih … Pogovor je 

nadaljevala druga študentka, ki je otrokom povedala, da jih bo naslednjič obiskala Deklica z 

vžigalicami. Tukaj me je malo zmotilo, da je na koncu stavka dodala vprašalnico Prav?, na 

katero se otroci niso odzvali, bila pa je čisto brez pomena. Ta vprašalnica se je kasneje 

pojavljala še večkrat, enako nepotrebna. Pogovor je študentka nadaljevala z vprašanjem, kaj 

bi deklici pripravili za presenečenje, ko jih bo obiskala. Otrokom je nato podala okrasek, ki ga 

je držal otrok, ki je govoril. To pravilo bi lahko povedala že pred vprašanjem, saj so otroci z 

odgovori že pričeli, šele nato jih je študentka prekinila in povedala pravilo. Sledili so predlogi 

otrok, ki pa niso imeli nekega smisla, saj si študentke idej niso zapisovale, da bi jih lahko 

kasneje uresničile. Po pogovoru so prešle na podajanje navodil o poslikavi smrečic, ideje 

otrok pa so nekako obvisele v zraku. Ko so se otroci razdelili v tri skupine, je sledila priprava 

prostora. Všeč mi je bilo, da so v pripravo vključile tudi otroke, ki so zvijali preprogo, prinesli 

liste za zaščito tal, jih razporedili po prostoru in prinesli smrečico. Sledilo je barvanje 

smrečice, za kar so v celoti poskrbeli otroci. Študentke so jim pripravile lončke z barvo, otroci 

pa so na smrečico slikali različne vzorce ali jo samo barvali. Opazila sem, da je večina otrok 

na začetku smrečico le barvala, kasneje pa so se pojavili tudi vzorci. Pri samem ustvarjanju se 
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mi je zdelo dobro to, da so študentke otrokom podale le kratka navodila, ustvarjanje pa so 

prepustile njim. Tako tudi ob poteku dejavnosti nisem opazila kakršnih koli napotkov, kako in 

kaj naj otroci naslikajo. Ob slikanju sem opazila, da so se barve med seboj pričele mešati, pri 

čemer so nastale nove barve. Otroci so to opazili in bili nad tem navdušeni. Ko so vsi končali, 

so smrečice odnesli v skupni prostor, nato pa se zbrali na preprogi. Tam je ena od študentk 

vodila dejavnost Kaj bi bil, če … Otroke je spraševala, kaj bi bili, če bi bili igrača, hrana, 

barva, vreme in katerikoli predmet. Mogoče bi študentka tukaj lahko malo bolj pazila na jezik, 

saj je svoj stavek vedno začela s »Kaj bi bila, če bi bila lahko…« Tukaj je vedno govorila le v 

ženskem spolu, bolj primerna pa bi bila moška oblika vprašalnice. Po končanih pogovorih je 

študentka otroke vprašala, če so bili vsi njihovi odgovori enaki. Otroci so ugotovili, da vsi 

niso bili, nekateri med njimi pa so bili identični. Študentke so s to igro otroke želele voditi v 

dejavnosti, kjer so pričakovale, da bodo otroci naredili različne izdelke in ne enakih. Ponovno 

so se razdelili v skupine. Najprej sem opazovala skupino, kjer so izdelovali svečnike. Že pri 

navodilih se je opazilo, da otroci niso najbolj vedeli, kaj naj počnejo. Študentka je otrokom 

povedala, da jim bo pokazala, kako se stekleni kozarčki kaširajo, ko pa je podala navodila, je 

samo čakala, kaj bodo naredili otroci. Ti niso poznali postopka, zato na začetku niso ravno 

vedeli, kje naj se lotijo dela. Pomanjkanje navodil je študentka kmalu opazila, zato je otrokom 

pokazala, kaj naj najprej naredijo s prtičkom in kako nadaljevati ustvarjanje. Posnela sem tudi 

dečka, ki je zelo natančno upošteval navodila študentke pri ločevanju plasti prtičkov. Te je 

ločeval zelo počasi, da se mu ne bi vmes strgale. Malo me je zmotilo samo to, da je študentka 

otroku na koncu kar sama ločila plasti, namesto da bi počakala, da konča sam. Pri delavnici, 

kjer so izdelovali stoječe okraske, je študentka otrokom najprej predstavila materiale, ki jih 

imajo na voljo. Otroci so si izbrali en predmet, nato pa so poiskali še en enak predmet. 

Študentka je nato želela, da poiščejo še »helikoptrček«, ki so ga kasneje spuščali z višine, da 

so videli, če leti. Ta preizkus se mi je zdel dober, saj so bili otroci vidno navdušeni. Kasneje 

so nadaljevali z izdelovanjem. Otroci so si izbrali gobo – peno, v katero so vtikali in lepili 

poljubni naravni material. Pri tretji delavnici so otroci izdelovali viseče okraske. Na voljo so 

imeli veliko različnega umetnega materiala, iz katerega so izdelali poljubne okraske. Tukaj je 

bila prisotna participacija otrok, saj so lahko okraske izdelali čisto po svoji želji. Dobro se mi 

je zdelo to, da študentke niso podale pretirano dolgih navodil in da izdelave okraskov niso 

demonstrirale. Ko so vsi otroci končali z dejavnostmi, je sledil pogovor o tem, kam želijo 

otroci postaviti svoj svečnik v prihodnjih dneh. Tudi tukaj je bila participacija otrok na prvem 

mestu. Vsak otrok je navedel prostor, kamor želi postaviti svečnik, študentka pa si je to 

zabeležila. Sledilo je okraševanje smrek. Študentke so jih prinesle v igralnico in jih postavile 
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na določena mesta. Prinesle so še vse narejene okraske, ki so jih z izjemo svečnikov 

postavljali ali obešali na smrečico. Zdelo se mi je dobro, da so si otroci lahko čisto po svoji 

želji izbrali mesto njihovega okraska. Eden od otrok je okrasek želel postaviti kar na omaro in 

študentka mu je to dovolila. Študentke so skrbele za to, da so se okraski dobro držali smreke, 

nekatere pa so pritrdile kar s silikonsko pištolo. Okraske so otroci lahko postavili kamor so si 

zaželeli, tudi po igralnici. Pri tem so jim pomagale študentke. Okraske so obešali na že 

pripravljeno kopreno, ki je visela iz stropov, ali pa so jih odnesli na poljubno mesto v 

igralnici. Na koncu so se vsi usedli v krog na preprogo, kjer so študentke otroke vprašale o 

najljubših dejavnostih. Povedale so jim tudi plan za prihodnji teden in se poslovile. 

Analiza študentk – izvajalk: Študentke so s svojim nastopom zadovoljne. Na začetku si niso 

znale najbolje predstavljati, kako bo vse skupaj izgledalo, saj so imele veliko pripravljenega 

materiala. Veliko večino tega je bilo treba prinesti od doma, a se jim zdi, da jim je vse skupaj 

dobro uspelo. Otroci so se jim zdeli zadovoljni, opazile so, da so radi ustvarjali in da so jim 

bile najbolj všeč smreke. Ob tem so se zahvalile vsem študentkam, vzgojiteljici in pomočnici, 

ki so pomagale pri dejavnostih, saj niso predvidele toliko dodatne pomoči. Zdi se jim, da so 

pripravljene dejavnosti otroke pritegnile, izdelali pa so več kot so pričakovale. Največ 

demonstracije je bilo potrebne pri izdelovanju oz. okraševanju svečnikov, saj otroci niso 

vedeli, kako in kje prijeti svečnik, kako nanašati barvo, kako držati tubo z barvo, kako prijeti 

svečnik, da se prtiček ne strga in barva ne razmaže … Najbolj jih je skrbelo zaključno 

okraševanje, ker je bilo prisotnih veliko otrok in posledično tudi veliko izdelkov, ki jih je bilo 

treba razvrstiti po prostoru. Zdi se jim, da so se dobro organizirali, tako otroci kot one same, 

zato na koncu niso imele večjih težav.  

Analiza vzgojiteljice – mentorice: Vzgojiteljica je dejala, da je bilo izvedenih veliko 

dinamičnih delavnic, zato je bila potrebna organizacija prostora in stvari. Študentke so otroke 

dobro vodile skozi dejavnosti, med njimi pa so bili dobri prehodi. Že na začetku je opazila, da 

so bile smrečice dobra motivacija, ker je bilo to za otroke nekaj novega, kar nimajo 

priložnosti videti vsak dan. Všeč ji je bila dobra razporeditev in organiziranost prostora. Meni, 

da so otroke pritegnile dejavnosti, saj je bilo veliko različnih stvari. Študentke so podale dobra 

navodila. Končno okraševanje se ji je zdelo dobro, ker je bilo veliko vključevanja otrok (npr. 

kam bi dali svoj okrasek, kaj bi še dodali). Pri dejavnosti, kjer so otroci kaširali kozarce s 

prtički, se ji je tehnika zdela malo zahtevna, pri drugih dejavnostih pa so bili otroci lahko 

veliko bolj samostojni. Je pa zadovoljna, da so spoznali tudi nove tehnike. Dober se ji je zdel 

zaključek, kjer so omenile Deklico z vžigalicami, saj meni, da jo že nestrpno pričakujejo 
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(dobra motivacija za naprej). Prav tako ji je bilo všeč, da so otroci imeli na voljo veliko 

materiala, iz katerega so izdelovali poljubne izdelke/okraske. Dobro se ji zdi, da so eno 

smrečico postavili tudi v spodnje nadstropje, da bodo še drugi lahko videli, kaj so počeli. Pri 

plakatu za starše je omenila le to, da bi bil lahko malo večji. Na splošno ji je bila všeč celotna 

participacija, saj otroci tako dejavnosti bolj doživijo in si jih tudi bolj zapomnijo. 

4.3 ANALIZA TRETJEGA NASTOPA 

Analiza z vidika opazovalke: Študentke so nastop pričele s 'krogom lepih misli' oz. z 

dejavnostjo 'elektrika' (gre za prenašanje pozitivne energije in lepih misli). Dobro se mi je 

zdelo, da so otroci povedali, na kaj so mislili med aktivnostjo (večina je razumljivo mislila na 

božič, saj so se približevali prazniki). Pri tem so za red poskrbele z vžigalico (govori tisti, ki 

jo ima v roki, drugi poslušajo). Tak način pogovora se je za dobrega pokazal že pri prejšnjih 

nastopih, zato je tudi tukaj odigral dobro vlogo. Otroci so povedali, da jim je bila dejavnost 

všeč: »Men je blo všeč, ker sem nekoga stisnila. Men je blo všeč v mislih, da je bil božič. Men 

je blo všeč, da smo si nekaj zamislili. Js sm mel v mislih, da je zima.« Uvodni dejavnosti je 

sledil prihod Deklice z vžigalicami. Študentke so otroke najprej povprašale o pismu, ki jim ga 

je poslala Deklica nekaj dni prej. Motivacija s pismom se mi je zdela zelo dobra, saj so otroci 

Deklico pričakovali še z večjim zanimanjem. Študentka, ki je animirala lutko, je to storila 

dobro, s tem pa je vzpostavila odličen stik z otroki. Skozi lutko je opisovala Dekličino zgodbo 

in otroke na koncu pripeljala do tega, da so tudi sami povedali, kdaj jim je bilo lepo (otrokove 

misli so študentke zapisale na plakat). Pri plakatu so izvajalke imele nekaj manjših težav, saj 

niso pomislile na vihanje plakata. Na začetku so pisale s preveliko pisavo in prepočasi, zato se 

je pojavilo kar nekaj čakanja, s čimer so izgubljale pozornost otrok. Vseeno se mi zdi dobro, 

da so otrokove misli dokumentirale, saj si jih lahko otroci kasneje še enkrat preberejo. Deklica 

nato prižge vžigalico in otroke vpraša, kaj naj stori, da ji vžigalica ne bo ves čas ugašala 

(otroke napelje na izdelavo svečnikov). Z otroki se je pogovorila o vosku, svečah in 

svečnikih. Dobro se mi je zdelo, da je otroke najprej vprašala po sestavnih delih sveče, kako 

svečnik sploh deluje in iz česa je sveča narejena, še preden jim je sama povedala odgovore. 

Tako so otroci lahko najprej povedali svoje ideje (povedo veliko odgovorov, tudi če niso 

pravilni) in tako aktivno sodelovali. V dve skupini so se nato otroci razdelili s pomočjo 

žrebanja listkov. Prva dejavnost je bila spoznavanje lastnosti voska (obe skupini vodita enake 

dejavnosti). Pri prvi skupni sem opazila, da sta študentki otrokom postavljali zelo veliko 

vprašanj, kar se mi je zdelo zelo dobro (npr. Kaj se zgodi s svečo, ko jo prižgemo? Kakšna je 

sveča na otip?). Otroci so večinoma odgovarjali različno (Kakšna je sveča?): »Mal bol mehka 
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pa mrzla. Pa gladka. Tle spod ma take bunke.« Pri drugi skupini sta se študentki dobro 

spomnili, da sta pred prižigom sveče zatemnili prostor, kar je svečo postavilo v središče 

pozornosti. Otroke sta spraševali, kaj se dogaja z voskom. Eden izmed otrok je odgovoril: 

»Tuki vse bol dol teče.« To nakazuje, da so otroci svečo res pozorno opazovali. Sledila je 

dejavnost, kjer so otroci vosek tipali, vonjali in pokušali (s prevezo čez oči). Dober se mi je 

zdel način z zavezanimi očmi, ki pa se je po eni strani izkazal za oviro, saj so se preveze 

otrokom ves čas odvezovale, s tem pa so otroci izgubljali motivacijo, študentke pa rdečo nit. 

Otrokom so sicer za tipanje in primerjanje prinesle več različnih voskov in jim postavljale 

vprašanja v zvezi z razlikovanjem med parafinom in čebeljim voskom (primerjanje s pomočjo 

vonja in tipa). Pri drugi skupini me je zmotilo to, da sta študentki otrokom že vnaprej podajali 

odgovore, še preden so lahko otroci lahko odgovorili na njuna vprašanja (npr. »Po čem diši? 

A po vosku? Po sveči?« »Kaj lahko delate s svečo? Lahko trkate gor, lahko praskate …« 

»Kakšen je občutek pri čebeljem vosku? Je hrapavo, gladko …«). Otroci so posledično 

odgovarjali le to, kar sta sami že namignili (vprašanja tako niso bila smiselna). Pri prvi 

skupini sta študentki vprašanja postavljali bolj korektno. Otroci so odgovarjali podobno 

(Kakšna je svečka – parafin?): »Sluzasta pa smrdi. Sploh mi ne diši. Meni pa diši pa sluzasta 

je.« (Kakšna je svečka – čebelji vosek?): »Vosek je, pa topu je. Sluzast je pa spet smrdi. 

Smrdi, sluzast je pa hrapav je. Hrapav je, tako ko da bi ga pes obglodal.« Dobro se mi je 

zdelo to, da so otroci čebelje satje lahko tudi okusili (večini okus ni bil všeč) in tako vosek 

spoznali z vsemi čutili. Pri drugi skupini se je spet pojavila težava z vnaprej podanimi 

odgovori (npr. »Po čem ima okus, a po medu?«). Pri prikazovanju in opisovanju pridelave 

voska je študentka pri prvi skupini čisto pozabila na otroka, ki je sedel na koncu mize. Ves čas 

razlage mu je kazala hrbet, slike pa je imela obrnjene proč od njega. Po določenem času je 

situacijo rešila vzgojiteljica, ki je otroka pozvala, naj se presede na drugi konec mize. Tu se 

mi zdi, da bi študentka lahko bila malo bolj pozorna na to, ali vsi otroci vidijo in slišijo 

razlago. Sledila je zadnja dejavnost, kjer so otroci izdelovali sveče po svoji izbiri. Tukaj bi 

lahko malo bolj pomislile na participacijo otrok, saj je šlo le za načelo izbire (otroci so izbirali 

med izdelavo sveče iz satnic in med izrezovanjem sveče z modelčkom iz že stopljenega 

voska). Težave so se pojavile že pri deljenju v skupine, saj je bilo pri eni skupini več otrok kot 

pri drugi. Otrokom bi lahko povedale, da lahko izdelajo obe sveči in bi jih enostavno razdelile 

v dve skupini. Vseeno se mi zdi dobro, da so se odločile za izdelavo sveč, saj je s staljenim 

voskom težko in nevarno delati neposredno z otroki, zato so našle alternativne rešitve za ta 

problem. Kljub temu bi morale pomisliti na večjo participacijo otrok, saj so pri prvi skupini le 

zvijali satnico, pri drugi pa z modelčkom le izrezovali del voska. Ob zaključku nastopa se je 
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otrokom ponovno pridružila Deklica z vžigalicami. Skozi vprašanja je z otroki obnavljala 

usvojeno znanje in se nekako navezala tudi na naslednji nastop. V tem delu so si otroci tudi 

izbrali, kam želijo postaviti svojo svečko. Zanimivo se mi je zdelo, ko so otroci podvomili v 

pristnost Deklice oz. so ugotovili, da je Deklica le lutka (otroci: »A ne, da je to lutka? Če jo je 

mela na roki. Pa ni mela nog. Pa ni bla tok velika kot mi.«). Študentke so se tukaj dobro 

znašle in rekle, da je Deklica prišla iz knjige in  ne more biti tako velika kot mi, a je vseeno 

prava. Kot zaključno dejavnost so študentke izbrale nošenje posode z vodo, v kateri je sveča. 

Vsak otrok je povedal, kaj si želi, na koncu so skupaj upihnili svečko, študentke pa so se 

poslovile. 

Analiza študentk – izvajalk: Študentke so na splošno, glede na vse popravke, ki so jih morale 

storiti v pripravi, s celoto zadovoljne. Menijo, da jim je nastop dobro uspel in da je bil bolj 

'duhovno' usmerjen in tako drugačen od drugih. Ena izmed študentk se je opravičila ostalim 

študentkam izvajalkam, saj se je zavedala, da jim je večkrat skočila v besedo. Izvajalke 

menijo, da so bili otroci ves čas motivirani in da so uživali pri izdelovanju sveč, saj so ves čas 

hodili po »Še eno svečko.« Prav pri tej dejavnosti so imele največ težav, predvsem pri 

skupini, kjer so sveče odtiskovali s pomočjo modelčkov iz že strjenega voska. Le-tega so 

najprej talile s fenom, potem pa so morale otrokom pomagati pri potiskanju modelčkov v 

vosek, saj se ta s fenom ni dovolj stalil. Menijo, da so otroci od vseh dejavnosti veliko 

odnesli, kot glavno temo pa so omenile zgodbo, ki je rdeča nit vseh nastopov, in ne 

izdelovanje sveč, kot se je morda zdelo. 

Analiza vzgojiteljice – mentorice: Vzgojiteljica meni, da je nastop v celoti dobro izpadel in da 

so otroci veliko odnesli. Največ težav je opazila pri prvi dejavnosti, kjer so si otroci zamislili 

nekaj lepih misli. Meni, da se študentke niso dovolj osredotočile na čustva v sami zgodbi, zato 

so otroci nekako 'zavili' na temo božiča in praznikov. Da bi se bolj osredotočili na čustva, bi 

otrokom lahko postavljale več podvprašanj in jih napeljale na čustva oz. na toplino, ki so jo 

želele predstaviti. Ker ni bilo obnove celotne zgodbe, so otroci zašli na božič, saj niso bila 

izražena čustva iz zgodbe, na katere bi se lahko navezali in opirali. Opisati bi morale čustva 

Deklice, kaj in zakaj je doživljala neko čustvo. Mogoče bi otroke vprašale, če tudi oni kdaj 

doživljajo taka čustva (tako pozitivna kot negativna – da se otroci srečajo tudi z negativnimi 

čustvi). Samo zgodbo bi lahko malo bolj predstavile (ne samo ključnih delov, ampak celotno 

zgodbo v smislu s toplino – v povezavi z lutko v uvodni motivaciji, ko je Deklica obnavljala 

zgodbo). Če bi zgodbo bolj obnovile, bi sama čustva bolj prišla do izraza. Vzgojiteljica meni, 

da pri eksperimentiranju študentke niso izpostavljale agregatnih stanj (pri sveči) in da bi 
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otroke lahko bolj popravljale pri tem (npr. ena izmed deklic je ob topljenju sveče rekla: »To je 

vodka.« Študentke je pri tem niso popravile). Dobre so se ji zdele slike s čebelami, da so 

otroci videli, kako čebele sploh naredijo vosek. Razdelitev v skupine (pri izdelovanju sveč) se 

ji ni zdela dobra, saj so se otroci delili s pomočjo izbire izdelka – to je treba uravnavati in že 

prej ukrepati, da se otroci enakomerno razdelijo (na to je treba misliti prej). V ospredju je 

sicer bilo načelo izbire, ki pa vseeno ni dobro v smislu, ko se otroci delijo v skupine, saj gredo 

potem vsi v eno skupino in tako enostavno ni mogoče delati. Pri izbiri prostora za svečke ji je 

bilo všeč, da so otroke opozorile, da npr. na preprogo ne moremo kar tako položiti svečke (da 

so jim z vprašanji postavljale izzive – če pride do problema, se ga začne na licu mesta 

reševati). Specifika teme je bila, da so se problemi pojavljali sproti, kar je bilo dobro. 

Vzgojiteljica meni, da je na splošno bilo vse dobro izpeljano, otroci so uživali, bilo jim je 

zanimivo. Veseli jo, da po treh tednih še vedno doživljajo prva dva nastopa (vse kar se je 

dogajalo). Omeni tudi razmišljanje otrok o lutki (je lutka ali ni lutka) – otroci so ravno v 

takšni starosti, da že razmišljajo o tem. Dobro se ji je zdelo, da so situacijo izpeljale z 

odgovorom, da je to deklica iz knjige. Na koncu je še opozorila, da se nekateri otroci 

velikokrat ponavljajo (takrat ko vsak otrok posebej nekaj pove) – take otroke je treba malce 

spodbuditi, ne samo pustiti, da ostanejo na istem odgovoru in gre dejavnost naprej. Sploh pri 

čustvih bi se to dalo zelo dobro izpeljati in spodbuditi otroke. 

4.4 ANALIZA ČETRTEGA NASTOPA 

Analiza z vidika opazovalke: Pri tem nastopu sem sodelovala tudi sama, zato bom pisala v 

prvi osebi. V uvodni dejavnosti smo se študentke z otroki pogovorile o Deklici z vžigalicami, 

ki jih je obiskala na prejšnjem nastopu. Vprašale smo jih, kaj so ji obljubili in otroci so se 

takoj spomnili, da je to čajanka. Nato smo študentke na kratko razložile pojem čajanke in 

zgodbo o nastanku čaja. Otroci so odgovarjali (Kaj je čajanka?): »Da pijemo čaj. Da se 

družimo pa pogovarjamo. Jemo sladico. Pijemo čaj pa sok.« Sledila je prva dejavnost, kjer 

smo izvajalke predstavile čajanke po svetu. Pri prvi in drugi mizi, kjer so otroci spoznavali 

japonsko in maroško čajanko, se mi je zdelo, da sta študentki otroke težko motivirali, saj je 

šlo bolj za pasivno dejavnost, kjer so otroci pridobivali informacije. Na mizi sta imeli le dve 

knjigi in dve fotografiji, zato otroci niso imeli veliko stvari, ki bi jih lahko raziskovali, zato so 

se dolgočasili in bili čisto nezainteresirani. Študentka, ki je predstavljala Japonsko, je otroke 

slabo obvladovala (njihovo motivacijo) ravno zaradi knjig – otroci niso bili aktivni, zato so 

hitro izgubljali koncentracijo. Kasneje se je znašla in otroke vprašala  o fotografijah v knjigah, 

da so spet nekako začeli razmišljati o čajanki. Študentka ni najbolje znala vzpostaviti 



51 
 

avtoritete, zato je otroci na trenutke niso poslušali. Izvajalka pri Maroku je otroke lažje 

obvladovala, saj je imela s seboj le dve fotografiji, zato so jo otroci bolj poslušali in niso kar 

naprej listali po knjigah in 'odhajali' v svoj svet. Študentka je bila bolj pripravljena (točno je 

vedela kaj bo povedala in kako se bo odzvala na otrokove komentarje, da bo držala njihovo 

motivacijo). Študentki bi otroke mogoče lahko večkrat vprašali o razlikah med našo in 

japonsko/maroško čajanko (npr. v Maroku vroč čaj pijejo poleti, ko jim je vroče – lahko bi 

otroke vprašala, če tudi oni pijejo čaj, ko jim je vroče in zakaj da/ne?). Sama sem izvajala 

praktični del, ki je bil za otroke bolj zanimiv in aktiven. Poleg točenja vode iz čajnikov sem 

otrokom predstavila še slovenski, japonski in maroški servis ter jim pokazala dva posnetka o 

točenju čaja. Na začetku so imeli otroci ob posnetkih kar veliko vprašanj, na katera pa nisem 

vedno vedela točnega odgovora, saj se prej nisem dovolj pripravila oz. dovolj preučila 

celotnega postopka priprave čaja v določeni kulturi. Ob predstavitvi so otroci prepoznali 

skodelico in čajnik, niso pa poznali izrazov čajni servis in sladkornica. Pri tej dejavnosti bi 

mogoče lahko študentki, ki sta predstavljali Japonsko in Maroko, predvajali tudi posnetke, saj 

sem imela sama pri praktični dejavnosti premalo časa, onidve pa sta ga imeli preveč. Otroci so 

pri točenju vode zelo uživali in sem jih morala prekiniti med dejavnostjo (poskrbela sem, da 

so vsi prišli na vrsto, a bi si sami želeli vodo pretakati dalj časa). Zaradi predstavitve čajnega 

servisa, kazanja videov in preizkušanja točenja vode ravno to ni moglo trajati toliko časa, kot 

sem si zamislila. Dejavnosti je sledila obnovitev potrebščin za čajanko. Otroci so si 

zapomnili, da potrebujemo čaj, piškote, skodelice in sadje (besede čajni servis še ne usvojijo). 

Naslednja dejavnost je bila najbolj participativna, saj so otroci sami ustvarili testo za piškote, 

ga oblikovali in odnesli v pečico. Pri moji skupini smo se organizirali tako, da je vsak otrok v 

skledo dal eno sestavino, nato smo jo premešali z žlico, na koncu pa še pregnetli z rokami. 

Otroci so sami presodili, kakšno količino sestavin potrebujemo ter so bili zelo potrpežljivi in 

organizirani. Pri prenašanju sestavin so bili zelo previdni. Vedeli so, da sestavin ne smejo 

stresti mimo posode in da se ne smejo prerivati, ker lahko raztresejo posodo. Videlo se je, da 

imajo kar nekaj izkušenj s peko in izdelavo testa, saj so točno vedeli, kaj morajo storiti. Med 

mešanjem testa sem otroke spodbujala le z nekaj vprašanji in predlogi, vse ostalo so naredili 

sami. Videlo se je, da je v vsaki skupini eden izmed otrok prevzel glavno vlogo in poskrbel, 

da so vsi otroci prišli na vrsto pri dodajanju sestavin. Veseli me, da nismo uporabile 

modelčkov, saj so piškoti tako bolj raznoliki in narejeni po željah otrok. Sledilo je izkušenjsko 

učenje oz. raziskovanje čajnih pripravkov. Otroci so čajne pripravke prepoznavali po vonju in 

okusu ter jih povezovali s fotografijo sveže rastline. Študentke smo naredile še poskus z 

ekstrakcijo čajnih pripravkov. Dobra se mi je zdela ideja študentke, ki je ekstrakcijo kazala na 
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vsakem kozarcu posebej, saj sem opazila, da so otroci tako proces lažje in bolj pozorno 

opazovali. V moji skupini smo čaj ločevali tudi po okusu z zavezanimi očmi. Tega smo se 

domislile z vzgojiteljicami sredi nastopa, zato smo to dejavnost izvedli samo pri moji skupini. 

Pri samem prepoznavanju čajnih pripravkov so otroci najprej prepoznali kamilico, nato 

malino oz. mešanico sadnega čaja, meta pa jim je povzročala malce težav, saj so prepoznali 

vonj (pekoč vonj, ki jih je spominjal na pasto in žvečilne gumije), niso pa se spomnili imena. 

Vsak otrok si je pripravil še čisto svojo čajno mešanico, kjer smo ponovno želele upoštevati 

participacijo otrok, zato je vsak dobil prazno filtrirno vrečko, ki jo je poljubno napolnil s 

čajnimi pripravki. Končno dejavnost je predstavljala sama čajanka z vsemi pripravljenimi 

stvarmi, še prej pa so si otroci po skupinah pripravili svoje mize. Ta dejavnost je potekala po 

željah otrok. Vsaka skupina si je po svojih idejah pogrnila mizo, si pripravila svečnike, prtičke 

in skodelice. Opazila sem, da so se otroci ves čas dogovarjali in odločali, kaj vse bodo 

postavili na mizo. Med pripravo miz je nekaj otrok odšlo po piškote v kuhinjo, te pa so si 

kasneje z ostalimi otroki razdelili. Pri čajanki se je otrokom pridružila še Deklica z 

vžigalicami, ki je otroke spraševala o minulih dejavnostih (npr. kako so izdelali čaj, kako so 

zamesili piškote) – šlo je za obnovitev znanja (opazila sem, da so si otroci zapomnili imena 

čajev, ki so jim malo prej še delala težave). Otroke smo nato pustile pri čajanki, saj so ob njej 

uživali. 

Analiza študentk – izvajalk: Študentke smo s celotnim nastopom zelo zadovoljne, saj je veliko 

dejavnosti vključevalo aktivnost otrok. Zavedamo se, da so te vseeno predstavljale le vzorec 

in da bi se dalo v sklopu te teme narediti še veliko. Največ težav oz. strahov smo imele pri 

peki piškotov. Eno izmed študentk je skrbelo, kako bo vse skupaj potekalo, saj na tem 

področju nima veliko izkušenj (v smislu mešanja testa – težko ga je po občutku zamesiti do 

prave stopnje). Študentko je skrbel tudi končni izdelek, torej končni izgled in okus piškotov 

(da nebi bili otroci užaljeni, ker jim piškoti ne bi uspeli). Drugo študentko je skrbelo, da bodo 

otroci vse sestavine kar naenkrat stresli v posodo, a je kasneje videla, da so otroci sami 

prevzeli organizacijo in bili pri doziranju sestavin previdni. Ugotovila je, da imajo otroci po 

večini že izkušnje s peko, zato so vedeli, kako mora testo izgledati. Zmotilo jo je edino, ko je 

ena izmed deklic vprašala, kje ima modelčke za testo, in je bila razočarana, ker jih ni imela. 

Pri moji skupini so si otroci razdelili delo (vsak otrok je k testu primešal eno sestavino). Za 

sladkor so otroci sami vedeli, da ga ne smejo dati preveč in so zato pazili pri dodajanju. Tudi 

v moji skupini je deklica želela uporabiti modelček, a ker ga nisem imela, se je znašla in z 

nožem izrezala zvezdo. Pri raziskovanju čajnih pripravkov študentke menimo, da je bilo 
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otrokom zelo zanimivo, ko so z zavezanimi očmi, pa tudi brez prevez, prepoznavali okus čaja. 

Otroke je prav tako navdušila ekstrakcija čajnih pripravkov, ki so jo z zanimanjem opazovali. 

Zelo zanimiva se jim je zdela praktična preizkušnja točenja vode, kjer sem pri prvi skupini 

povedala še malo več informacij o čajankah, kasneje pa sem otroke raje spraševala o 

značilnostih čajank, saj so tako pridobljene informacije utrjevali in nadgrajevali.  

Analiza vzgojiteljice – mentorice: Vzgojiteljica meni, da je bilo vse skupaj zelo intenzivno. 

Celotna tema je bila obsežna, z lahkoto pa bi se jo dalo nadgraditi (za en dopoldan je vseeno 

bilo vsega dovolj). Pohvalila je začetno dejavnost, ko so otroci hodili in pridobivali 

informacije pri različnih mizah in se nato še praktično preizkusili pri točenju vode. Dobro se ji 

je zdelo, da so pri vsaki mizi pridobili določene informacije, ki so jih prenašali naprej in jih 

nato nadgrajevali. Mogoče bi lahko imele pri predstavitvi čajank s seboj malo več 

pripomočkov (pri japonski mogoče gong), saj sta bili dve knjigi in dve sliki malo premalo. 

Vseeno se ji zdi postopno učenje v redu. Glede peke piškotov meni, da je prav, da so otroci 

sami zamesili testo in oblikovali piškote, saj se iz napak učijo (če so npr. eni piškoti bolj trdi, 

drugi mehkejši, tretji se zažgejo …). Enako je opazila pri pripravi čajnega pripravka, ko so 

nekateri otroci na čajanki ugotavljali, zakaj je njihov čaj tako grenak. Na splošno celoten 

nastop ocenjuje pozitivno in je z njim zadovoljna. 

4.5 ANALIZA PETEGA NASTOPA 

Analiza z vidika opazovalke: Za uvodno dejavnost so študentke pripravile 'čarobni boben', ki 

so ga otroci zavrteli in iz njega izžrebali eno sličico. Izbira bobna se mi zdi dobra ideja, saj je 

otroke zelo pritegnil, z njim pa so takoj pridobile njihovo pozornost. Ko so vsi izžrebali 

sličico, so nekateri otroci dobili le polovico sličice, svoj par pa so morali poiskati med otroki. 

Ta dejavnost se mi je zdela super, saj so otroci komunicirali med seboj, ob tem pa so morali 

biti pozorni, da se sličici ujemata. Sledilo je sestavljanje časovnega traku v okviru zgodbe o 

Deklici z vžigalico. Otroci so iskali pravilno zaporedje ilustracij, kar se mi je zdela dobra 

ideja, saj so morali ves čas v 'ozadju' razmišljati o zgodbi in o njenem poteku. Pri tem so si 

pomagali z ilustracijami v zgodbi, vsak otrok pa je ob svoji sličici zgodbo še obnovil. Časovni 

trak je bilo potem treba nekam nalepiti. Študentke so o tem vprašale otroke, ki so predlagali 

magnetno steno. Vzgojiteljice so pripomnile, da se tam trak ne bo prijel, a so študentke 

otrokom vseeno omogočile to izkušnjo, da so sami poskusili, če ta teorija drži ali ne. Otroci so 

nato ugotovili, da bodo časovni trak vseeno morali prilepiti na drugo steno. Tukaj se je pojavil 

konflikt, ko so nekateri želeli, da je trak nalepljen na spodnji strani stene, drugi pa na zgornji. 

Študentka se je demokratično odzvala in otroke vprašala, koliko jih je za to, da bo nalepljen 
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spodaj, in koliko za to, da bo zgoraj. Otroci so izglasovali, da bo časovni trak nalepljen zgoraj. 

Študentke so nato z otroki odigrale igro Ali si ti Deklica z vžigalicami?, ki se je otrokom 

zdela zabavna. Deklice med seboj niso našli, kar naenkrat pa se je prikazala med njimi. 

Študentka, ki je animirala lutko, je to storila zelo profesionalno in je otroke čisto prevzela 

(imela je njihovo popolno pozornost). S pomočjo lutke in 'čarobnega bobna' so študentke 

otroke napeljale na to, da bodo Deklici izdelali hišo. Kot glavna in najbolj participativna 

dejavnost je bila 'gradnja' hiše. Vsaka skupina otrok je izdelala svoje nadstropje. Najprej so si 

izbrali, kateri prostor želijo izdelati, potem so narisali načrt, na koncu pa so poiskali še 

primerne škatlice za pohištvo, jih prilepili glede na načrt in nadstropje še pobarvali. Tukaj se 

mi je zdelo zelo dobro, da so otroci sami načrtovali postavitev pohištva, da so sodelovali pri 

celotnem projektu (tako načrtovanju kot izvedbi) in da so bile vse njihove želje upoštevane. 

Potrebnega je bilo veliko dogovarjanja in skupnih odločitev, kar je otrokom predstavljalo 

velik izziv. Mogoče jim je malo težav povzročalo barvanje hiše, saj jo je bilo treba kar hitro 

pobarvati in narediti še ostalo, barva pa se ni tako hitro posušila. Druga dejavnost je bila 

okrasitev vrečk iz filca, kjer je vsak otrok dobil svojo že narejeno vrečko, sam pa jo je okrasil 

po svojih željah. Ko je to storil, je napisal/narisal še posvetilo za prijatelja, kateremu bo 

vrečko kasneje dal. Pri naslednji dejavnosti so otroci izdelovali izdelke iz das mase in iz 

različnih naravnih materialov. Spet je bila v ospredju participacija otrok, saj so otroci 

izdelovali izdelke po željah njihovega para. Tu se mi je zdela dobra ideja, da so otroci 

izdelovali izdelke za druge in ne zase, kot to ponavadi počnejo. Pri izdelovanju so lahko 

uporabili vso svojo domišljijo, vseeno pa so morali biti pozorni, da izdelajo tisto, kar si želi 

njihov par. Mogoče bi tukaj lahko iz pripomočkov izpustile modelčke za odtiskovanje, saj jih 

je veliko otrok uporabilo in tako zavrlo svojo ustvarjalnost. Sicer otroci modelčkov niso 

uporabljali za izdelavo darila (ker so izdelovali ladjo, ježa …), ampak so jih uporabili za 

dodatne izdelke, ko so čakali na naslednjo dejavnost. Ko so otroci končali z vsemi 

dejavnostmi, je sledilo obdarovanje. Najprej so si izmenjali vrečke iz filca, potem pa jih je 

obiskala še Deklica z vžigalicami. Skupaj z otroki so si ogledali njeno hišo, Deklica pa je 

otrokom še podarila kresničke za zahvalo, ker so ji pomagali zgraditi hišo. Študentke so lutko 

pustile v vrtcu, kar se mi je zdela dobra ideja, saj so jo otroci skozi nastope vzljubili in bodo 

tako lažje nadaljevali dejavnosti pri tej temi. 

Analiza študentk – izvajalk: Študentke menijo, da jim je na splošno nastop dobro uspel. Na 

začetku so imele manjše težave s 'čarobnim bobnom' (pri odpenjanju), ampak so težave potem 

odpravile. Zdi se jim, da so otroci po skupinah bolje delovali kot pa v eni veliki skupini. 
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Študentka, ki je vodila dejavnost s hišo, je povedala, da so bili otroci na začetku malce 

zmedeni, ker je Deklica pri uvodni dejavnosti povedala, kaj vse želi imeti v hiši in jim ni bilo 

jasno, kako bodo vse to spravili v en prostor. Pri naslednjih skupinah so enostavno določili en 

prostor v hiši in ga izdelali. Študentka, ki je bila pri izdelovanju daril iz das mase, meni, da so 

otroci mogoče malo preveč posegali po modelčkih, ampak so izdelke vseeno okrasili po svoje, 

zato so bili vsi drugačni med seboj. 

Analiza vzgojiteljice – mentorice: Začetna dejavnost se ji je zdela dobra, saj so morali otroci 

ob slikah kar dobro razmišljati, da so se spomnili celotne zgodbe. Dobro se ji zdi, da so 

uporabile tudi ilustracije iz slikanice, saj bi bila dejavnost drugače pretežka za otroke. Pri 

izdelavi hiše se ji zdi dobro, da so morali otroci razmisliti, kako bodo vse prostore spravili v 

eno nadstropje, saj so bili tako postavljeni pred problem, ki ga je bilo treba rešiti. Uporabo 

modelčkov pri das masi komentira tako: »Če modelčke postaviš na mizo, jih bodo otroci 

zagotovo uporabili.« Vseeno tukaj ni šlo za prekomerno uporabo. Pri isti študentki je 

nekajkrat prišlo tudi do čakanja (zaradi prehoda med skupinami), ampak ni bilo težav, saj so 

otroci enostavno izdelali še en izdelek. 

4.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Kakšne so ključne razlike med lastno evalvacijo nastopa, samoevalvacijo študentk 

izvajalk in evalvacijo vzgojiteljice? 

Ob primerjanju vseh treh analiz, nisem opazila veliko pomembnih razlik, saj so se naša 

mnenja bolj kot ne dopolnjevala in so si bila podobna (glede samega nastopa). Zasledila sem, 

da sva skupaj z vzgojiteljico nastop opazovali bolj podrobno in sva zato opazili tudi več 

pozitivnih in negativnih elementov kot študentke izvajalke. To me ne preseneča, ker med 

izvajanjem nastopa ne opaziš vseh malenkosti, saj se bolj osredotočaš na samo izvedbo 

dejavnosti. Če omenim nekaj razlik, je to sigurno razlika v vsebini opazovanja. Sama sem 

opazovala predvsem študentke izvajalke (njihov jezik, odnos do otrok, odzivanje na 

komentarje otrok, vodenje dejavnosti, upoštevanje želja otrok, participacija otrok, 

obvladovanje situacije) in otroke (zapis njihovih odgovorov na vprašanja študentk, 

sodelovanje v skupini, soustvarjanje projekta). Vzgojiteljica se je osredotočila bolj na otrokov 

razvojni vidik (razložila je, zakaj so otroci nekaj storili, zakaj so tako mislili ali zakaj so 

reagirali tako kot so), na njihovo medsebojno sodelovanje in na kaj so od nastopa sploh 

odnesli. Seveda je opazovala in komentirala tudi nastop študentk, kjer je opazovala situacije 

in tehnične dopolnitve dejavnosti (npr. kje bi dodala še kakšen didaktični material, kakšna je 
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bila osvetlitev prostora, zakaj so se pojavile težave pri izvajanju določene dejavnosti). 

Študentke izvajalke so se med nastopom osredotočile predvsem na celotno izvedbo nastopa 

(ali so izvedle vse dejavnosti, ali so jih izvedle tako kot so si zamislile, kaj so pozabile 

povedati ali predstaviti), na sodelovanje otrok (kako so bili motivirani, ali so jih pritegnile, 

jim je bila dejavnost všeč, ali v dejavnosti uživajo, kje so imeli največ težav) in na napake (kaj 

bi bilo lahko bolje izvedeno, kje se je zatikalo, kako bi ravnale naslednjič). Glede opaženih 

pozitivnih in negativnih stvari na nastopu se naše analize niso preveč razlikovale, saj nisem 

opazila, da bi sama, vzgojiteljica ali študentke izvajalke komentirale samo pozitivne ali samo 

negativne stvari. Naša mnenja glede tega so bila približno enaka. Zaključim lahko, da je 

ključna razlika med analizami v sami vsebini opazovanja, ki pa se sicer ne izraža v velikih 

odstopanjih. 

R2: Kako se je udejanjala participacija otrok v projektu? 

Participacija oz. soustvarjanje otrok se je udejanjalo skozi različne dejavnosti. Študentke smo 

poskušale otroke čim bolj vključiti že v načrtovanje aktivnosti in kasneje v izvedbo. Vseeno 

se velikokrat načrtovanja ni dalo v celoti prepustiti otrokom, saj je v nekaj urah težko izvesti 

vse dejavnosti s popolno participacijo otrok.  

Pri prvem nastopu se je participacija najbolj udejanjala pri izmišljanju svojega konca zgodbe. 

Otroci so si konec zamislili po svojih idejah, ga ilustrirali po svojih predstavah, in ga 

predstavili s pomočjo gledališča kamišibaj ob svojih besedah. Tukaj je bilo pomembno, da so 

otroci med seboj sodelovali in skupaj ustvarili poljubno zgodbo. 

Pri drugem nastopu so otroci največ svoje ustvarjalnosti lahko pokazali pri izdelovanju 

visečih okraskov, saj je bila to edina dejavnost, kjer otroci niso najprej dobili neke osnove (pri 

svečnikih – steklen kozarec, pri stoječih okraskih – goba – pena, pri okraševanju smrečic – že 

izdelane smreke). Pri tej aktivnosti so otroci na mizo dobili le različen material, iz katerega so 

izdelali čisto poljubne okraske. Soustvarjanje pa se je udejanjilo tudi pri zaključnem 

okraševanju prostora. Otroci so svoje okraske lahko obesili ali položili kamorkoli so želeli in 

tako poljubno okrasili igralnico ter večnamenski prostor. 

Pri tretjem nastopu so bili otroci deležni več izkušenjskega učenja, študentke pa so jim 

postavljale največ problemskih vprašanj, ki so bila povezana z raziskovanjem in 

spoznavanjem lastnosti voska ter satja. Otroci so skozi tipanje, vohanje in okušanje spoznali 

parafin, čebelji vosek in satje. Preko raziskovanja so odkrivali razlike med parafinom in 

čebeljim voskom ter se ju naučili ločevati po videzu in vonju. Študentke so participacijo 
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želele vključiti tudi v izdelovanje sveč, a sama te nisem opazila, saj so si otroci le izbrali 

katero svečo bi radi izdelali (pri prvi so samo zvijali satnico, pri drugi pa so z modelčkom iz 

strjenega voska izrezali svečo). 

Pri četrtem nastopu je participacija otrok najbolj prišla do izraza pri izdelavi testa in 

oblikovanju piškotov. Otroci so na voljo dobili različne sestavine, iz katerih so po svojih 

idejah ustvarili testo za piškote. Študentke smo otroke le vodile z nekaj vprašanji, vse ostalo 

pa so naredili sami. V ospredju je bilo učenje iz izkušenj, saj so otroci morali sproti prilagajati 

količino sestavin, da je na koncu testo postalo dovolj gnetljivo in trdo za izdelavo piškotov. 

Te so na koncu izdelali brez modelčkov, na voljo pa so imeli različne dodatke (lešnike, 

mandlje, krhlje jabolk, brusnice in rozine). Ob izdelavi so morali misliti tudi na peko (torej 

kako izdelati piškote, da se bodo vsi spekli enakomerno), kar jim je predstavljalo problem, ki 

so ga morali rešiti. Poleg testa so otroci izkušenjsko raziskovali tudi čajne pripravke, ki so jih 

prepoznavali po vonju in okusu. Kasneje so si izdelali čisto svojo mešanico čajnih pripravkov, 

iz katere so si na čajanki pripravili čaj. Soustvarjali so tudi pri pripravi čajanke, kjer so si po 

svojih željah okrasili mizo (s prti, svečniki, prtički …). 

Pri petem nastopu je bila najbolj participativna dejavnost 'gradnja' hiše. Otroci so ob manjši 

pomoči študentke načrtovali posamezna nadstropja hiše in si v njih zamislili celoten prostor z 

različnimi elementi. Vsak otrok si je nadstropje najprej ogledal in predvidel, kam bo določeno 

pohištvo postavil. Le-tega je nato vrisal v načrt in med kupom škatlic poiskal primerne kose 

za zamišljeno pohištvo. Otroci so nato škatlice po potrebi zlepili skupaj in jih postavili v 

nadstropje (da so videli kako vse skupaj izgleda). Ko so bili zadovoljni s postavitvijo, so 

študentko prosili, da škatlice s silikonsko pištolo nalepi na izbrani prostor. Otroci so tako 

sodelovali pri čisto vsakem koraku načrtovanja in izvedbe zamišljene ideje. 

R3: Ali so si študentke izvajalke zastavile cilje povezane s participacijo otrok in ali so bili 

ti cilji skozi projekt uresničeni? 

1. Nastop 

Študentke prvega nastopa so si zastavile štiri cilje, od tega sta bila dva (50 %), ki sta posredno 

omenjala participacijo otrok. To sta: 

→ »Otroci se vživijo v pravljico in ustvarijo svoj konec zgodbe.« 

→ »Otroci ilustrirajo oz. z risbo ponazorijo svoj konec zgodbe, kot so si ga zamislili.« 
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Oba cilja sta bila med izvajanjem nastopa dosežena, saj je imel vsak otrok možnost povedati 

svoj konec zgodbe, prav vse njihove ideje pa so bile upoštevane. Kar so si otroci zamislili, so 

tudi ilustrirali in samostojno predstavili ter tako ustvarili konec zgodbe po svojih željah. 

2. Nastop 

Študentke drugega nastopa so si skupaj zastavile 11 ciljev, od tega je bilo pet ciljev (45,5 %) 

povezanih s participacijo otrok. To so: 

→ »Otroci z okraševanjem podoživijo zimsko vzdušje, se počutijo enakovredne in 

upoštevane pri soustvarjanju in izražanju želja.« 

→ »Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora.« 

→  »Spodbujamo participacijo in soudeležbo otrok. Otroci bodo spoznali, da so lahko 

dobri soustvarjalci pri dejavnostih.« 

→  »Otrok si sam izbere material in po svojih željah ustvari stoječ okrasek ter ob tem 

spoznava lastnosti naravnega materiala.« 

→ »Otrok po svoji zamisli izdela viseč okrasek.« 

Vsi zastavljeni cilji so bili uresničeni, saj so študentke v igralnici in v večnamenskem prostoru 

poskušale na več načinov ustvariti zimsko vzdušje, otroke so poskušale čim bolj usmeriti k 

soustvarjanju prazničnega prostora z okraševanjem, pri izdelovanju okraskov pa so bile 

upoštevane vse otrokove želje, saj so izdelke izdelovali čisto po svojih idejah. 

3. Nastop 

Pri tretjem nastopu so si izvajalke zastavile 14 ciljev, od tega so bili le trije (21,4 %) 

participativne narave. To so: 

→ »Otrok aktivno sodeluje pri ustvarjanju rešitev problema: 'Kako oz. za kaj bi v naši 

igralnici uporabili svečke, ki smo jih izdelali'« 

→ »Otrok sam izbere en način izdelave sveče in si jo po tem načinu tudi izdela.« 

→ »Otrok odkrije in spozna posamezne lastnosti voska (njegov vonj, okus, 

vodoodpornost).« 

Prvi cilj je bil delno dosežen, saj otroci niso ravno aktivno sodelovali pri reševanju problema 

oz. problem otrokom ni bil jasno predstavljen. Otroci so sicer res sami povedali, kam si želijo 

postaviti svojo svečko, niso pa povedali kako oz. za kaj bi jo uporabili, kar naj bi bila rešitev 

problema (iz priprave je razvidno, da namen sveč izrazi Deklica – »Vrne se tudi Deklica, ki 
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otrokom pove, da lahko otroci svoje svečke prižgejo, če bodo slabe volje.«). S tem lahko 

zaključim, da prvi cilj ni bil uresničen. Drugi cilj je bil uresničen, saj so otroci res imeli na 

voljo dva načina izdelave sveče in so si sami izbrali, na kateri način bi jo radi izdelali. Tukaj 

je šlo za izdelavo sveče iz satnic ali za izrezovanje sveče iz že strjenega čebeljega voska. Pri 

satnicah so otroci le-to samo zvili, pri izrezovanju pa so obliko sveče le izrezali. Cilj je sicer 

bil uresničen, a otroci niso bili dovolj aktivni oz. njihova participacija ni bila dovolj 

upoštevana (šlo je le za upoštevanje načela izbire). Zadnji cilj prav tako ni bil v celoti 

uresničen, saj so otroci res spoznali vonj in okus voska skozi izkušenjsko učenje, študentke pa 

niso predstavile vodoodpornosti voska. Pri tretjem nastopu torej dva cilja nista bila v celoti 

uresničena, en cilj pa je bil uresničen.  

4. Nastop 

Študentke izvajalke so si pri četrtem nastopu zastavile 16 ciljev, od tega samo štiri 

participativne (25 %). Cilji so naslednji: 

→ »Otroci aktivno spoznavajo značilnosti in pripravo čaja.« 

→ »Otroci so soudeleženi pri ustvarjanju lastne čajanke.« 

→ »Otroci sestavijo recept za piškote in ga izvedejo.« 

→ »Otroci aktivno spoznavajo značilnosti in pripravo čajnega napitka.« 

Vsi zastavljeni cilji so bili skozi nastop doseženi, saj so otroci ves čas aktivno raziskovali 

čajne pripravke, naredili so poskus z ekstrakcijo čaja, izdelali so si čajni pripravek po svojem 

okusu,  zamesili so testo, ki ni imelo recepta, izdelali piškote po svojih željah, na koncu pa so 

si pripravili še čajanko, kjer so uporabili vse, kar so izdelali tekom nastopa. 

5. Nastop 

Izvajalke so si zastavile 14 ciljev, od tega jih je bilo sedem (50 %) povezanih s participacijo 

otrok. To so: 

→ »Otroci vrečko iz filca okrasijo po svoji zamisli.« 

→ »Otrok si izbere material in po svojih željah krasi vrečko iz filca ter ob tem razvija 

ustvarjalnost in spoznava lastnosti različnih materialov.« 

→ »Otroci izdelajo, okrasijo in opremijo hišo za Deklico z vžigalicami po lastnih 

idejah.« 

→ »Otroci izdelajo načrt nadstropja hiše. Vsak otrok izdela svoje pohištvo in ga 

razporedi v nadstropje hiške.« 

→ »Otroci izrazijo svoje zamisli, ki jih vzgojitelj zapiše na plakat.« 
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→ »Vzgojitelj upošteva zamisli otrok ter pripravi materiale in prostor tako, da otroci 

lahko svoje zamisli uresničijo v čim večjem obsegu.« 

→ »Otrok sam izdela svoje darilo in spoznava lastnosti različnih materialov.« 

Prav vsi zastavljeni cilji so bili uresničeni. Študentke so pri vseh dejavnostih upoštevale 

participacijo otrok oz. njihove želje. Najbolj participativna dejavnost je bila 'gradnja' hiše za 

Deklico z vžigalicami, kjer so otroci ustvarili hišo po svojih željah. Drugi dve dejavnosti sta 

vključevali okrasitev vrečke iz filca in izdelavo darila iz das mase. Opazila sem, da so 

študentke otroke pri dejavnostih le vodile s pomočjo vprašanj, vso načrtovanje in izvajanje 

zamisli pa so prepustile njim. 

4.7 SKLEP 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da se med lastno analizo nastopov, 

samoevalvacijo študentk izvajalk in evalvacijo vzgojiteljice ne pojavljajo velike razlike v 

samih opaženih stvareh, se pa vseeno pojavljajo razlike pri vsebini opazovanja. Ugotovila 

sem, da različni opazovalci na nastopu opazujemo različne stvari. Sama sem se bolj 

osredotočila na študentke in na njihove zmožnosti obvladovanja skupine ter na otroke, pri 

katerih so me zanimali njihovi odgovori na vprašanja in njihovo sodelovanje ter počutje 

tekom celotnega nastopa. Vzgojiteljica se je po drugi strani osredotočila bolj na otroke in 

njihovo vključenost v dejavnosti ter na študentke in njihove sposobnosti zaposlitve otrok. 

Opazovala je tudi potencialne spremembe, ki bi nadgradile dejavnosti. Študentke izvajalke so 

se osredotočile bolj na nastop v celoti in na sodelovanje otrok. Kljub temu so naša mnenja 

podobna in na koncu opazimo približno enake stvari. 

Udejanjanje participacije otrok sem raziskovala skozi drugo raziskovalno vprašanje. Opazila 

sem, da smo študentke pri vsakem nastopu načrtovale vsaj eno dejavnost, kjer je bilo v celoti 

v ospredju soustvarjanje otrok. Veliko dejavnosti je bilo načrtovanih izkušenjsko, kar pomeni, 

da so otroci neko stvar raziskovali preko svojih čutil in pri tem pridobivali nova znanja in 

izkušnje. Nekaj dejavnosti je bilo čisto prepuščenih otrokom že od samega načrtovanja naprej 

(npr. mešanje testa in 'gradnja' hiše), spet druge so bile omejene s že pripravljenim materialom 

iz katerega so otroci izdelali nek poljuben izdelek. Menim, da se je participacija otrok dovolj 

udejanjala, seveda pa bi se dalo na tem področju še veliko spremeniti in nadgraditi. 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju sem opazila, da smo si študentke zastavljale zelo malo 

ciljev, ki so bili povezani s participacijo otrok, a so ti bili skozi nastope v večini primerov 
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uresničeni oz. doseženi. Razloge za to bi lahko iskala v pomanjkanju izkušenj s tovrstnimi 

projekti, saj smo se študentke s takim načinom dela srečale prvič. Težko je bilo uskladiti vse 

ideje in zamisli, kjer pa se je velikokrat pokazalo, da na participacijo in aktivno učenje 

velikokrat pozabljamo. To se je zagotovo poznalo tudi pri zastavljanju ciljev, saj jih je bilo 

težko formulirati, kasneje pa tudi izvesti v celoti. Skupaj smo si v celotnem projektu zastavile 

60 ciljev, od tega je bilo 21 ciljev povezanih s participacijo otrok, kar predstavlja okrog 

tretjino vseh ciljev. Kljub temu pa sem skozi analize ugotovila, da smo študentke veliko 

aktivnosti izvedle nenačrtno (torej nismo predhodno zapisale cilja), saj smo v 'ozadju' ves čas 

mislile na participacijo otrok.  

5 ZAKLJUČEK 

Cilj evalvacije projekta sem dosegla in ugotovila, da smo študentke participacijo otrok skozi 

projekt kar dobro upoštevale, vseeno pa bi se na tem področju dalo še krepko napredovati. 

Preko evalvacije vzgojiteljice sem ugotovila, da ima sama že veliko prakse z delom z otroki in 

projekti, saj nam je ob koncih nastopov vedno povedala še veliko idej, ki bi se jih dalo 

vključiti v naš projekt. Velikokrat so se pojavljale ideje, na katere preprosto ne pomisliš, a so 

čisto vsakdanje, otroške. Ob tem sem se začela zavedati, da smo odrasli včasih res preveč 

obremenjeni z raznovrstnimi podatki, ki nas omejujejo pri ustvarjalnem razmišljanju, otrokom 

pa ne predstavlja nobenih težav. S poslušanjem njihovih idej, zamisli in pobud, si lahko svoje 

delo zelo olajšamo, otrokom pa damo veliko več, kot z vsakim 'prisilnim' učenjem.  

Preko celotnega procesa (od ideje do načrtovanja, izvedbe in evalvacije) sem opazila, da smo 

imele prav vse študentke kar nekaj težav na vsaki izmed teh stopenj. Največ se jih je pojavilo 

na samem začetku pri ideji in načrtovanju. Težko je bilo strniti vse ideje in jih zaokrožiti v 

eno celoto z rdečo nitjo. Ravno zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj s participacijo otrok, 

smo imele veliko težav pri načrtovanju dejavnosti in vključevanjem otrok v samo izvedbo. Iz 

svojih izkušenj lahko povem, da tako obsežnega projektnega dela ne srečaš pogosto, zato iz 

svoje prakse v vrtcih nismo mogle izvleči veliko. To se je pokazalo tudi pri zastavljanju 

participativnih ciljev, ki jih je bilo dokaj malo. Pri vsaki skupini se je pojavila vsaj ena 

dejavnost, kjer so otroci lahko soustvarjali, a bi teh dejavnosti vseeno lahko bilo več. 

Ob pisanju diplomskega dela sem ugotovila, da se participacija otrok v vrtcih še vedno ne 

udejanja toliko kot bi se mogla in da se s tem velikokrat kršijo otrokove pravice. Upam, da se 

bo čim več strokovnih delavcev začelo zavedati, kako pomembno je soustvarjanje otrok v 

vrtcu in koliko dobrih strani ima ta proces za nas in še bolj pomembno, za otroke. 
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