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POVZETEK 

Diplomska naloga se osredotoča na pomen vzgojiteljeve vloge pri oblikovanju zdravih 

prehranjevalnih navad pri predšolskemu otroku. V ta namen sem ugotavljala, kakšen je 

vzgojiteljev odnos do načela omogočanja izbire in drugačnosti, načela enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki ter načela multikulturalizma. 

V teoretičnem delu sem predstavila kriterije zdrave prehrane v predšolskem obdobju, 

dejavnike, ki vplivajo na prehranjevalne navade, katere si otrok pridobiva z aktivnim učenjem 

že v zgodnjem otroštvu, učinki pridobljenih prehranjevalnih navad pa se manifestirajo tekom 

celega življenja. Otroci se učijo iz vedenjskih vzorcev odraslih in jih posnemajo, zato je 

pomembno, da je vzgojitelj kot predstavnik vrtca dober zgled za zdrav način prehranjevanja. 

S svojo osebnostno širino in z odgovornostjo do Kurikuluma za vrtce naj bi otrokom 

omogočil oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad, pri tem upošteval načelo omogočanja 

izbire in drugačnosti, načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma. Tako bi poleg staršev aktivno sodeloval pri navajanju in oblikovanju 

zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih že od najzgodnejšega otroštva. 

V ta namen sem z raziskavo ugotavljala, kakšen je vzgojiteljev odnos do zgoraj omenjenih 

načel in skušala pridobiti čim več segmentov vzgojiteljevega vplivanja na oblikovanje 

prehranjevalnih navad pri predšolskem otroku, ob predpostavki, da je vzgojiteljeva dolžnost, 

da s svojim znanjem, izkušnjami in predvsem z lastnim zgledom otroke spodbuja in navaja k 

zdravemu načinu prehranjevanja in zagotavlja okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do 

prehranjevanja. 

Izkazalo se je, da je precejšen delež časa, ki ga otroci v interakciji z odraslimi preživijo v 

vrtcu, poleg ostalih vsakodnevnih konstantno ponavljajočih se dejavnosti znotraj prikritega 

kurikuluma, namenjen prav prehranjevanju. Zato je vzgojiteljeva vloga, ki se manifestira 

skozi njegovo znanje, vrednote, navade in subjektiven pogled na pojmovanje zdravega 

prehranjevanja, tako pomembna.  

KLJUČNE BESEDE: vzgojitelj, zdrava prehrana, predšolski otrok, predšolska vzgoja, 

prehranjevalne navade, načela kurikuluma, prikriti kurikulum 

 
  



SUMMARY 
 

This thesis focuses on the preschool teacher's role in helping preschoolers develop healthy 

eating habits. An attempt was made to determine her or his attitude toward the principle of 

choice and diversity, the principle of equal opportunities and recognizing diversity among 

children, as well as the principle of multiculturalism. 

 

The theoretical sections deal with the criteria of healthy nutrition in the preschool period and 

the forming of eating habits in early childhood – these manifest themselves during a person's 

entire lifespan. Due to the fact children learn from adult behavior patterns, preschool teachers 

as the nursery school representatives should set a good example. Their personalities and the 

ability of responsibly following the country-wide curriculum should enable children to form 

healthy eating habits while honouring the principle of choice and diversity, the principle of 

equal opportunities and recognizing diversity among children, as well as the principle of 

multiculturalism. This makes them active participants in forming healthy eating habits from 

earliest childhood, as well as making children familiar with them.  

 

The research also attempts to ascertain the preschool teacher's relationship with 

aforementioned principles and to investigate her or his influences over preschoolers' eating 

habits. All the while keeping in mind the teacher's duty of stimulating children toward healthy 

eating habits with her or his own knowledge, experiences and above all personal example, 

thus creating an environment leading to healthy eating habits. 

 

The thesis establishes that a large portion of children's time spent interacting with adults in 

nursery school, as well as repetitive activities in the shadow curriculum, contribute to 

nutrition. This is why the teacher's role, manifesting through her or his knowledge, values, 

habits and a subjective view of healthy eating, is so important. 

 

KEYWORDS: preschool teacher, healthy eating, preschool child, preschool education, eating 

habits, curriculum principles, shadow curriculum. 
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1. UVOD 

 

Zdrav način življenja je najboljši in prvi pogoj za otrokov razvoj. Poleg zdravih 

prehranjevalnih navad je za zdrav način življenja pomembno še gibanje, dovolj spanja, urejen 

potek dneva in dovolj možnosti za igro. Navade in vzorci, ki so jih otroci deležni znotraj  

družine, so del otrokovega okolja, torej otrok to posnema. Odrasli lahko s sprejemanjem 

dobrih odločitev namesto slabih ustvarimo okolje, ki podpira rast zdravega in čilega otroka. 

Zdrave življenjske navade  so lahko dragocen dar, od katerega bodo imeli otroci koristi za vse 

življenje (Gavin in sod., 2007, str. 12). 

V življenju ljudje oblikujemo različne življenjske sloge, kar pomeni, da živimo zelo različne 

načine življenja. Življenjski slog je dinamičen proces, ki ga človek prilagaja in spreminja  

celo življenje, saj se tudi naše potrebe, želje in znanje spreminjajo. Na naš življenjski slog 

močno vpliva  naše znanje, ki vpliva na osveščenost vsakega posameznika. 

Med pomembnejše življenjske sloge sodi slog prehranjevanja. Izbira uravnotežene, varne in 

funkcionalne prehrane in ustreznih prehranjevalnih navad so bistvenega pomena za ohranjanje 

in krepitev zdravja vsakega posameznika, za njegovo počutje in njegov psiho-socialni razvoj. 

Posameznikov življenjski slog torej vpliva tako na zdravje kot na kvaliteto življenja (Radivo, 

2011a, str. 5). 

Tudi pri prehranjevanju lahko damo otrokom dober zgled. Zdrave prehranjevalne navade naj 

postanejo zanimiv in zabaven življenski slog. Gre namreč za to, da otroci prevzemajo navade, 

ki so koristne za zdrav način življenja, saj postanejo ob razumnem in domiselnem 

prizadevanju z nekaj načrtovanja naravni del njihovega vsakdana. In za to bomo vsi deležni 

bogate nagrade - zdrav, zadovoljen in dejaven otrok, ki bo z zdravimi prehranjevalnimi 

navadami odraščal v samostojno osebnost, ki zna poskrbeti za svoje zdravje in uravnotežen 

življenski slog (Gavin in sod., 2007, str. 12). 

Prav je, da starši med odraščanjem otroka vseskozi spremljajo in nadzorujejo, kako zdrave so 

njegove prehranjevalne navade, kakšna je njegova telesna pripravljenost, počutje in 

socializacija z okoljem (Gavin in sod., 2007, str.9). 
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Hranljiva in raznovrstna zdrava prehrana v predšolskem obdobju je pomembna za rast in 

razvoj. Takšna prehrana pomaga otroku, da vzdržuje zdravo telesno težo, zagotavlja ''gorivo'' 

za učenje in telesne dejavnosti in spodbuja zdrave prehranjevalne navade, ki mu bodo 

koristile vse življenje (Gavin in sod., 2007, str.26). 

Zdrava prehrana vključuje živila iz vseh skupin in je po energijski in hranilni sestavi 

prilagojena njegovi starosti in telesni dejavnosti, saj z zdravo prehrano omogočamo otrokom 

optimalni psihofizični razvoj, dobre intelektualne sposobnosti, vitalnost in zorenje, povečamo 

njihovo splošno odpornost in pripomoremo k dvigu energije za njihovo aktivnost (Pokorn, 

2003, str. 9). 

Zgolj kakovostna prehrana pa še ne zagotavlja zdravega življenjskega sloga, če otroku niso 

dane možnosti, da pridobiva in razvija zdrave prehranjevalne navade. Le te si otrok pridobiva 

z aktivnim učenjem, ki mu omogoča pridobivanje neposrednih izkušenj v interakciji z 

odraslimi in vrstniki v zanj ugodnem učnem okolju že v zgodnjem otroštvu. Prav ti učinki 

pridobljenih prehranjevalnih navad pa se odražajo tekom celega življenja, saj prispevajo k 

razvijanju ustreznega odnosa do hrane in prehranjevanja otrok in vplivajo na primerno izbiro 

živil vključno z načinom prehranjevanja (Lepičnik Vodopivec in Hus, 2007, str. 3-4).  

Vzgoja in zgodnje navajanje otroka na zdrave prehranjevalne navade je pomemben vidik, ki 

predstavlja temelj za bogato naložbo v njegovo zdravje v kasnejših življenjskih obdobjih. 

Vzpostavljanje oziroma privzgajanje zdravih prehranjevalnih navad v zgodnjem otroštvu torej 

oblikuje  prehranske vzorce, ki so izredno pomembni za navade v obdobju odraslosti, katere  

pogosto vplivajo na dolgoročno zdravje posameznika (Poličnik, Hlastan Ribič, Pokorn, 2009, 

str. 90). 

Otroci se učijo iz vedenjskih vzorcev odraslih in jih posnemajo. Zakaj jim torej ne bi dali 

primernega vzgleda, privzgojili zdrave navade in veščine, ki bi jim ostale celo življenje?  

2. ZDRAVA PREHRANA 
 

2.1. OPREDELITEV ZDRAVE PREHRANE 
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje  in je temeljni vir razvoj in obstoja vsake 

družbe. Je pa zanj v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik, naloga države pa je, da v 

sodelovanju s stroko in znanostmi ustvarja in zagotavlja ustrezne pogoje, v katerih je vsakemu 

posamezniku omogočeno skrbeti za zdrav življenjski slog. Poleg zagotavljanja obveznega 
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zdravstvenega varstva, skrbi država za zdravje svojih državljanov še z oblikovanjem, 

sprejemanjem in izvajanjem politike, strategije in programov promocije zdravja (Resolucija o 

nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010, str.5). 

Zdrava prehrana, zdravo prehranjevanje, uravnotežena prehrana, so pojmi, ki celostno 

zajemajo oziroma obravnavajo priporočila o fizioloških potrebah organizma po energiji in 

posameznih hranilih glede na starost, spol in delo, ki ga človek opravlja in informacije o 

živilih, ki vsebujejo ta hranila in o priporočenem ritmu prehranjevanja z namenom 

preprečevanja obolenj in stanj, ki jih lahko povzroči nezdrava prehrana oziroma nezdrav način 

prehranjevanja, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih (Resolucija o nacionalnem programu 

prehranske politike 2005-2010, str.4). 

Zdrava prehrana pomeni uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi, ki so vir energije, 

nekatera pa tudi življenjskega pomena in ustrezno energijsko vrednost hrane (Pokorn, 2003, 

str.9). Gre za razmerje med  količinami posameznih hranil, ki omogočajo otrokom in 

mladostnikom normalno rast in razvoj, dobro počutje ter polno storilnost in na podlagi 

raziskav in izkušenj varujejo pred zmanjšano odpornost organizma in prehransko pogojenimi 

zdravstvenimi težavami in obolenji, ki so lahko tudi dejavniki tveganja za nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni v poznejšem življenjskem obdobju (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, 

Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str.21). 

Hranila so snovi, ki jih človek nujno potrebuje za svoje zdravje, ne more pa jih sam tvoriti in 

jih dobi z uživanjem hrane, zato je tako pomemben ustrezen, smiselen, predvsem pa 

uravnotežen  izbor hrane v različnih količinah in kombinacijah. Saj vnos le teh človeško telo 

potrebuje za pridobivanje energije (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine) za rast in obnovo 

tkiv (beljakovine, minerali, vitamini, voda) in za uravnavanje življenjskih procesov 

(beljakovine, minerali, vitamini, voda, prehranske vlaknine, antioksidanti) (Resolucija o 

nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010, str.4). Zdravju koristna  prehrana je 

sestavljena  po smernicah uravnotežene prehrane s posebnim poudarkom na vsebnostih 

hranljivih snovi, ki pripomorejo k doseganju ciljev prehranskih priporočil in s tem 

preprečevanju obolenj povezanih z nezdravim prehranjevanjem (Resolucija o nacionalnem 

programu prehranske politike 2005-2010, str.5). »Pravilna, zdrava prehrana je del zdravega 

življenjskega sloga, ki nam zagotavlja kvalitetno in zdravo življenje. Dokaz, da je zdravje 

močno odvisno od prehrane, so različne bolezni, za katere so ugotovili, da so neposredno 

povezane z načinom prehranjevanja ali z izbiro hrane oziroma živil« (Radivo, 2011a, str.7). 
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2.2. KRITERIJI  ZDRAVE PREHRANE 
Zdrava prehrana ali zdravo prehranjevanje vključuje energijsko in hranilno uravnoteženo, 

varovalno (funkcionalno), varno in biološko in gastronomsko sprejemljivo hrano,  v okviru 

določene kulturne skupnosti, ki ohranja in krepi človekovo zdravje, preprečuje bolezni in 

vpliva na delovno storilnost.  Za dosego uravnotežene prehrane se poslužujemo normativov  

za vnos hranljivih snovi, ki pa se razlikuje glede na razvojno obdobje posameznika  in 

njegovo telesno dejavnost (Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005-

2010, str.9). 

Uravnotežena prehrana pomeni, da preko celega dne vnašamo v telo potrebno količino 

hranilnih snovi in ustrezno energijsko vrednost hrane. Varovalna ali funkcionalna  prehrana  

nas ščiti pred  kroničnimi nenalezljivimi obolenji, predvsem pred boleznimi srca in ožilja, ki 

jih imenujemo tudi sodobne, civilizacijske bolezni. »Varovalna ali funkcionalna prehrana ima 

poleg svoje hranilne vrednosti tudi ugoden in varovalen učinek na zdravje človeka. Varovalna 

hrana ne vsebuje dodanih sladkorjev, soli, maščob (predvsem nasičenih maščobnih kislin), 

ima veliko prehranskih vlaknin in ne presega dovoljenih količin dodatkov (arome, barvila,...)« 

(Radivo, 2011a, str. 8).  

Varna prehrana pa  je tista, ki je čista, higiensko neoporečna, neokužena in nas ne zastruplja z 

raznimi aditivi in s kontaminanti (Radivo, 2011a, str. 8). Prehrana pa mora biti za vsakega 

človeka tudi biološko sprejemljiva, kar pomeni, da posamezniku ne predstavlja 

preobčutljivost (alergija, intoleranca) na določeno sestavino hrane in gastronomsko 

sprejemljiva, saj mora  proces prehranjevanja v nas sproščati občutke zadovoljstva, kar pa 

pogojuje poleg vseh vidikov zdrave prehrane tudi okusen, lepo pripravljen, vabljiv obrok 

hrane (Pokorn, 2003, str. 10). 

2.3. PREHRANSKA PIRAMIDA 
»Strokovnjaki za prehrano so že na začetku dvajsetega stoletja združevali živila v skupine in 

oblikovali priporočila za zdravo prehranjevanje. Način prehranjevanja ljudi se nenehno 

spreminja. Z razvojem družbe in tehnologije se razvija tudi kultura prehranjevanja« (Radivo, 

2011a, str. 13). Ljudem so dostopne vedno nove jedi, izboljšuje pa se tudi znanje o zdravem 

prehranjevanju. »Zaradi vse večjega zavedanja ljudi o pomenu zdrave prehrane se stalno 

oblikujejo različna priporočila, ki skušajo ljudem približati zdravo prehrano« (Radivo, 2011a, 

str. 13). Glede na to, da se znanstvena dognanja glede prehrane človeka spreminjajo, se 

vsebina priporočil spreminja in prilagaja potrebam sodobnega človeka, zato se posledično 

spreminjajo tudi prehranske smernice in orodja za ponazoritev zdrave prehrane. Prav to je bil 
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razlog, da so strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje v letu 2004 oblikovali novo 

prehransko piramido, ki je zamenjala piramido iz leta 1992 (Šolski lonec, 2014). 

Prehranska piramida je slikovni prikaz izbora vrste in količine živil, ki naj bi jih zaužili vsak 

dan. Z upoštevanjem prehranske piramide naj bi  zmanjšali tveganje za pojav  kroničnih 

bolezni in izboljšali splošno zdravje prebivalstva. V Sloveniji pri promociji zdrave prehrane 

uporabljamo prehransko piramido, ki temelji na načelih zdravega prehranjevanja Svetovne 

zdravstvene organizacije (SZO) oziroma programa CINDI, ki deluje v sklopu SZO, kot 

program za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni (Šolski lonec, 2014).  

»Živila v prehranski piramidi so razporejena v skupine tako, da lahko prepoznamo njihovo 

ustreznost za zdravje« (Radivo, 2011a, str.13). Živila iz prehranske piramide uživamo vsak 

dan. Prehranska piramida nam je lahko odlično vodilo pri izbiri bolj zdravih živil, pri 

prilagajanju njihove količine in na tak način zmanjšujemo tveganje za nastanek nekaterih 

bolezni in težav, ki so bistveno povezane s prehrano. Prehransko piramido lahko prilagajamo 

željam in potrebam človeka, njegovi veri, kulturi ali starostnim skupinam in pri tem skušamo 

pozitivno vplivati na   njegov način prehranjevanja, a ob tem ne pozabimo na zdravo prehrano 

in načela zdravega prehranjevanja (Radivo, 2011a, str.13). 
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Vir: (Šolski lonec, 2014) 

Slika 1: Prehranska piramida 
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Prehranska piramida obsega šest skupin živil: vodo, zelenjavo in sadje, žitarice, meso, ribe in 

mlečne izdelke, maščobe in maščobna živila ter sladkor.  

»Sprememba nove prehranske piramide je  ta, da se skupina živil sadja in zelenjave pomakne 

za eno stopnjo nižje od ogljikohidratnih (škrobnih) živil, saj ugotavljamo, da predvsem 

zelenjave, kot vira zaščitnih snovi in prehranske vlaknine, v Sloveniji zaužijemo premalo. 

Pomemben premik je bil narejen tudi pri uporabi kakovostnih maščob (npr. oljčnega olja) in 

maščobnih živil (semena, oreški …), ki se po novem seli iz najvišjega dela piramide za eno 

stopnjo nižje.V vrhu piramide ostajajo tako izključno živila, ki so vir dodanega sladkorja 

(slaščice, sladke pijače, konditorski izdelki …) in umetnih dodatkov« (Šolski lonec, 2014). 

»Na prvo mesto piramida postavlja hidracijo telesa, torej vodo, katere naj bi človek zaužil 2l 

do 2,5l dnevno. Tudi ob zdravi prehrani namreč telo brez pravilne hidracije ne deluje 

optimalno« (Barbo, 2016). Človeško telo je v veliki meri sestavljeno iz vode. Otroci 

potrebujejo veliko tekočine, zato je priporočljivo uživanje z vodo  bogatih  živil in pitje dovolj 

tekočin tekom celega dneva. V vročih dneh je lahko pri športni aktivnosti ali igri otrokova 

potreba po vodi dvakrat večja kot običajno. Raziskave pa potrjujejo, da se nam tudi pri 

umskih dejavnostih sposobnosti opazno zmanjšajo, kadar premalo pijemo. Najprimernejše 

pijače za zadostitev potrebam po tekočini so  navadna in mineralna voda ter zeliščni in sadni 

čaji brez dodanega sladkorja. Dnevna priporočena količina zaužite tekočine za otroke je 1,5 

do 2l. Če pa se že poslužujemo sadnih sokov, je priporočljivo, da jih pripravimo sami iz sveže 

stisnjenega sadja (Battelino, Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str.6). 

Vodi sledita zelenjava in sadje, ki sta bogata z vlakninami, vitamini in minerali. Uživanje 

zadostnih količin zelenjave in sadja, ki naj bosta, če se le da, sezonska in lokalna je 

pomembno za varovanje zdravja, saj vsebuje številne esencialne snovi, antioksidante, 

minerale, prehransko vlaknino in sekundarne rastlinske zaščitne snovi, ki nas varujejo pred 

različnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Predvsem pri zelenjavi je pomembno, da naj 

bi jo del zaužili kot svežo, presno hrano, drugi del pa v kuhani obliki (Battelino, Pokorn, 

Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str.7). 

Sledijo žitarice, ki jih je potrebno uživati zmerno, saj prevelik vnos povzroča ‘trebušno 

debelost’ (kopičenje odvečnih telesnih maščob okrog pasu). Med živili rastlinskega izvora so 

pomembnejša živila žita, saj vsebujejo veliko pomembnih hranilnih snovi, kot so vitamini, 

minerali in nenasičene maščobne kisline, posebna prednost teh živil pa je tudi v njihovi veliki 

vsebnosti prehranskih vlaknin.  Pomembno je, da uživamo polnozrnate izdelke, ki so 
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pripravljeni iz polnozrnate moke in so zato pomemben vir prehranskih vlaknin (Battelino, 

Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str. 6). 

Stopnjo višje na prehranski piramidi so  maščobe. »Tu govorimo predvsem o nenasičenih 

maščobah, ki jih najdemo v hladno stiskanih oljih, oreščkih in semenih, avokadu in mastnih 

ribah. V zmernih količinah so za naš organizem koristne tudi nasičene maščobe, ki so 

predvsem živalskega izvora, najdemo pa jih v mastnem mesu, polnomastnih mlečnih izdelkih 

ter v kokosovem in palmovem olju« (Barbo, 2016). Čeprav je meso  problematično predvsem 

z vidika nasičenih maščob ter reje na farmah, kar pomeni hranjenje z umetnimi krmili ter 

dodajanje hormonov za hitrejšo rast, pa ga  je priporočljivo  uživati z vidika vnosa  

beljakovin, vendar je tako visoko prav zaradi dejstva, da  ga ni treba  jesti vsak dan (Barbo, 

2016). 

Sicer pa meso vsebuje kakovostne beljakovine in je dober vir železa, cinka selena in vitamina 

B12. »Minerale potrebujemo za rast telesnih celic in mišičnega tkiva, potrebujejo pa jih tudi 

drugi organi in imunski sistem« (Battelino, Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str.8). 

Železo iz mesa je za telo bolj primerno kot železo iz zelenjave in žit, vendar pa je treba 

izbirati manj mastno ali nemastno meso lokalnih pridelovalcem z naravno vzrejo živali. 

Svinjsko meso vsebuje veliko vitamina B1, ki je pomemben za mišice, srce in živčevje, 

goveje meso pa je bogato s cinkom, ki igra pomembno vlogo pri rasti in imunskem sistemu. 

»Najbolje je, če se v jedilniku izmenjujejo svinjsko, goveje ter perutninsko meso« (Battelino, 

Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str.8). Kot že rečeno se je priporočljivo kakšen dan  

popolnoma odpovedati mesu in mesnim izdelkom, saj so dober nadomestni vir železa tudi 

žitni izdelki s sadjem in zelenjavo, kajti izraba železa iz živil rastlinskega izvora, kot so žita, 

se lahko poveča za približno dvakrat ob prisotnosti vitamina C. Pomemben poudarek v tem 

sklopu živil gre ribam, ki so  v večini slovenskih gospodinjstev preredko na jedilniku, glede 

na dejstvo, da nobeno drugo živilo ne vsebuje tolikšnih količin joda in vitamina D, ki sta še 

kako pomembna za zdravo rast in razvoj otroškega organizma (Battelino, Pokorn, 

Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str.8). 

Za obdobje rasti pa so na tej stopnji pomembni še mleko in mlečni izdelki, ki so najboljši 

naravni vir kalcija, ki ga predvsem otroci in mladostniki potrebujemo za zdravo rast in 

zgradbo kosti in zob. »Na to pomembno vplivajo tudi kakovostne beljakovine, fosfor, cink, 

jod in še posebej vitamin D ter vitamini skupine B, ki so pomembni tudi za naše živčevje, saj 
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spodbujajo telesne in umske sposobnosti posameznika« (Battelino, Pokorn, Kostanjevec, 

Hlastan Ribič, 2006 str. 7). 

»Ostane še sladkor, ki je glavni krivec za marsikatero sodobno bolezen, poleg tega pa 

povzroča tudi hudo zasvojenost. Problem se pojavi, ker je naše telo razvito za presnavljanje 

naravne hrane, kar pa enostavni sladkorji niso« (Šolski lonec, 2014). Prav zato sodijo 

sladkarije, konzervirana hrana in  izdelki iz bele moke v sam vrh piramide kot opozorilo za 

njihov čim manjši vnos v telo (Šolski lonec, 2014). 

»Ključna sprememba nove prehranske piramide je tudi ta, da vsebuje vidik telesne dejavnosti 

za zdravje« (Šolski lonec, 2014). Gibanje in prehrana gresta z roko v roki saj ustrezno 

razmerje enega in drugega pomembno vpliva na vzdrževanje zdravih telesnih funkcij. Gibanje 

je v novi piramidi uvrščeno čisto na dnu, s čimer želi piramida poudariti pomen vsakodnevne 

telesne aktivnosti in gibanja (Šolski lonec, 2014). 

3. KULTURA PREHRANJEVANJA 
 

3.1. OPREDELITEV KULTURE PREHRANJEVANJA 
Prehranjevalna navada pomeni način prehranjevanja posameznika, neke skupine ali družbe 

kot celote. Vključuje izbor in količino živil, delež posameznih obrokov hrane preko dneva. 

»Na prehranjevalne navade vplivajo socialne, ekonomske, etnične in kulturne danosti okolja, 

pa tudi izobraženost, dostopnost in cena hrane. Pravilne prehranjevalne navade so tiste, ki 

omogočajo, da je prehrana posameznika, neke skupine ali družbe kot celote, ob upoštevanju 

vseh zgorej navedenih vplivov, skladna s priporočili za zdravo prehrano« (Resolucija o 

nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010, str.4). 

Zdrava prehrana ne pomeni le ustreznega izbora zdravih živil, ampak tudi pravila in načela, 

kako hrano pripravimo, jo razporedimo preko dne in na kakšen način jo zaužijemo. Izbor 

zdravih živil je le del zdravega prehranjevanja, upoštevati moramo še druge vidike in  

priporočila, ki nam pomagajo, da organizmu zagotovimo optimalno delovanje (Radivo, 

2011a, str. 10). 

Poleg dane možnosti nabave ustreznih živil in  priprave zdrave hrane ob pravilni kombinaciji 

in količini različnih živil v dnevnem jedilniku, je za vsak organiziran obrok potrebno 

zagotoviti vsakemu posamezniku še ustrezen čas, da ni potrebno hiteti pri jedi in okolje, ki 

spodbuja pozitiven odnos do prehranjevanja, kamor sodi umirjeno in prijetno vzdušje, 
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estetsko urejen prostor in postrežba ter ustrezen način postrežbe glede na populacijo, ki se v 

danem prostoru in času prehranjuje (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in 

Čampa, 2005, str. 36). Ko govorimo o celostnem procesu prehranjevanja, privzgajanju 

zdravih prehranjevalnih navad in predvsem o kulturi prehranjevanja, so v prvi vrsti tudi 

osnovne higienske navade (umivanje rok) in odgovornost za lastno zdravje in počutje, ki se 

razvijata skupaj z ostalimi navadami in sta odločilna za zdravje v mladosti in kasneje v odrasli 

dobi. Tako h kulturi prehranjevanja sodijo umivanje rok pred hranjenjem, ustrezen čas za 

obrok, uživanje hrane sede, počasi,v mirnem sproščenem in urejenem okolju, lepo vedenje pri 

mizi (primerno vzdušje, vljudne besede), priprava pogrinjkov in uporaba pribora pri hranjenju 

(Radivo, 2011a, str. 13). 

Kulture prehranjevanja in ustreznega odnosa do hrane se naučimo že v družini. Kasneje se 

kulturo prehranjevanja razvija v vrtcih in šolah, kjer se otroci učijo uporabe pribora, vedenja 

za mizo in priprave pogrinjkov za različne obroke (Radivo, 2011a, str.12).  

3.2. DEJAVNIKI,KI VPLIVAJO  NA PREHRANJEVALNE NAVADE 
Na posameznikov življenjski slog in njegovo oblikovanje prehranjevalnih navad vpliva več 

medsebojno povezanih in soodvisnih dejavnikov kot so družina in vrednote, vzgoja in 

izobraževanje, vrstniki, delo in delovno okolje, naravno okolje in življenjski pogoji. »Kakšne 

so prehranjevalne navade posameznika in njegov odnos do hrane, je torej odvisno tudi od 

skupka naštetih dejavnikov« (Radivo, 2011b, str.  6). Prehranjevalne navade se oblikujejo že v 

otroštvu, naučimo se jih od staršev v procesu vzgoje, od drugih odraslih, s katerimi smo v 

interakciji tekom institucionalne vzgoje in izobraževanja. »Kasneje v puberteti pa imajo na 

prehrano in izbor živil velik vpliv tudi vrstniki. Pridobljenih navad ne moremo hitro 

spreminjati, saj so v tesni povezavi z življenjskimi pogoji, ki jih imamo ali od katerih smo 

odvisni« (Radivo, 2011b, str.  6).  

Prehranjevalne navade ljudi in načini prehrane se razlikujejo še zaradi odvisnosti  od množice 

dejavnikov, ki se med seboj prepletajo kot so dostopnost do hrane, možnost obdelovanja in 

pridelovanja hrane, kmetijske površine, cene hrane, živil, socialni in ekonomski status, kultura 

in vera (Radivo, 2011b, str. 16).  

Tudi Kostanjevec (2013, str.26) v svoji raziskavi ugotavlja, da prehranjevalne navade 

posameznika niso odvisne samo od fizioloških procesov hranjenja, ki regulirajo procese, 

povezane z vrsto in količino hrane, ki jo zaužije posameznik, temveč na prehranjevalne 

navade pomembno vpliva še interakcija med posameznikom ter naravnim in socialnim 
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okoljem, v katerem se prehranjuje. Naravno okolje je pomembno, ker je neposredno povezano 

z razpoložljivostjo hrane in vpliva na to, katero vrsto hrane ima posameznik možnost uživati. 

Socialno ali kulturno okolje pa vpliva tudi na to, katero razpoložljivo hrano bo posameznik 

izbral za uživanje in na kakšen način jo bo užival.  

Torej imajo socialno-ekonomski in kulturni dejavniki pomembno vlogo pri vplivu na 

prehranjevalne navade ljudi. Razlike med zdravjem, prav tako pa tudi razlike med socialno- 

ekonomskim stanjem in prehranjevalnimi navadami med regijami, kažejo na povezavo med 

zdravjem, revščino in prehrano. Dobro zdravje v nekaterih regijah Slovenije, ki je celo 

primerljivo z evropskim povprečjem, pa kaže na domnevo, da slabo ekonomsko in socialno 

stanje nekaterih regij vpliva na nižje povprečno zdravstveno in prehranjevalno stanje 

Slovencev (Pokorn, Koch, Hlastan Ribič, 2003, str. 17). V raziskavi o sovplivanju prehrane in 

zdravja na kazalce tveganja za zdravje posameznika so ugotovili,  da določeni vedenjski 

vzorci v prehrani in načinu prehranjevanja in  življenja človeka lahko delujejo kot dejavniki 

tveganja, ki ogrožajo zdravje, večajo obolevnost in prezgodnjo smrtnost, ali pa obratno, tako 

da delujejo kot varovalni dejavniki, ki zdravje krepijo, večajo kvaliteto življenja ali 

podaljšujejo življenje. Zdravje, dobro ali slabo, je hkrati kazalec in rezultat ekonomskega in 

socialnega razvoja (Pokorn, Koch, Hlastan Ribič, 2003, str. 2). 

Dobro zdravje je element kakovosti življenja, ki je povezano z najširšim človekovim okoljem, 

kjer imajo prav zdrava prehrana in zdrave prehranjevalne navade pomembno mesto. 

Posameznikovo zdravje obravnavamo v kontekstu družbenega zdravja, ki ga vrednotimo z 

vidika telesne, duševne in socialne blaginje (Pokorn, 2003, str. 9). 

3.3. PREHRANSKE SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA 
Prehranska problematika se tudi v Sloveniji že nekaj časa predstavlja kot precej pereč 

problem  zlasti pri otrocih in mladostnikih, zato je Državni zbor že leta 2005 sprejel prvi 

nacionalni program prehranske politike Resolucijo o nacionalnem programu prehranske 

politike (uradni list RS, št. 39/2005), katere osnovni cilj je izboljšati, varovati in ohranjati 

zdravje ter kakovost življenja prebivalcev Slovenije, ki se ga lahko doseže le z izboljšanjem 

prehranjevalnih navad prebivalstva (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in 

Čampa, 2005, str. 5). 

Prav to je bil glavni razlog, da  je  skladno s tem ciljem omenjene resolucije Ministrstvo za 

zdravje s strokovnjaki pripravilo priročnik Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, ki predstavlja standarde za načrtovanje zdrave prehrane v vzgojno-
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izobraževalnih ustanovah in kot tak s svojo strokovno podlago služi kot akcijski načrt  za 

zagotavljanje zdravstveno ustrezne prehrane in privzgajanju zdravih prehranjevalnih navad  v 

vrtcih in  šolah (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 5). 

»Priporočila za zdravo prehranjevanje so pomembna tako za otroke in mladostnike kakor za 

odrasle« (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 17). Vendar pa 

je zdrava prehrana za prvi dve skupini populacije še toliko pomemnejša, ker je odraščanje 

obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. 

Hkrati pa hrana ne zadovoljuje le fizioloških potreb, ampak ima tudi psihološki pomen za 

vsakega posameznika.  Energijsko in hranilno uravnotežena in specifičnim potrebam otrok in 

mladostnikov v fazi intenzivne  rasti in razvoja prilagojena prehrana in prehranjevalne navade 

je eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja (Gabrijelčič Blenkuš, 

Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 17). 

Cilj projekta je bil, da so s smernicami poleg osebja, ki je zadolžen za prehransko oskrbo in 

ustrezno prehransko politiko, seznanjeni tudi strokovni delavci v vrtcih in šolah in da pride do 

uresničevanja podanih smernic zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah, zavodih za 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in dijaških domovih ( Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 14). 

Vzgojno- izobraževalne ustanove so tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in 

sistemskimi ukrepi in v skladu priporočili zdravega prehranjevanja pomembno vplivati na 

prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov (Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 5). 

Vsak vrtec in šola naj bi načrtovala prehrano v skladu s prehranskimi smernicami. Namen 

vključevanja in izvajanja teh smernic je ohranjati oziroma izboljšati zdrave prehranjevalne 

navade otrok in mladostnikov, na eni strani v okviru kurikuluma z dobrim informiranjem in 

razvojem veščin, na drugi strani pa preko prikritega kurikuluma z dobrimi zgledi, 

ustvarjanjem  in zagotavljanjem ustreznih in ugodnih pogojev za zdravo izbiro (Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 47). 

Omenjeni dokument sta takratni minister za šolstvo Milan Zver in minister za zdravje  Andrej 

Bračun pospremila z uvodnimi besedami, da  prehrana in način življenja pomembno vplivata 

na naše zdravje in počutje, še posebej pa je zdrava prehrana pomembna v času odraščanja, saj 

imajo prav zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, seveda 
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ob zagotavljanju zdravega psihofizičnega razvoja vpliv na izbiro živil in način prehranjevanja  

tudi na kasnejše življenjsko obdobje in posledično na zdravje v odrasli dobi in s trditvijo, da 

so prav vzgojno- izobraževalne ustanove tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi 

in sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in zdravje celotne 

populacije otrok in mladostnikov ( Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 

2005, str. 5). 

Omenjeni dokument predstavlja predlog standarda za načrtovanje zdrave prehrane v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. V dokumentu so postavljeni normativi za vnos energijskih 

vrednosti  in hranilnih snovi za posamezne starostne skupine otrok glede na njihovo ocenjeno 

povprečno dnevno telesno aktivnost, razporejeno na posamezne dnevne obroke, priporočila 

glede režima prehrane in načrtovanja prehrane ob ustreznih kadrovskih in prostorskih pogojih 

(Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str.6). 

Poleg tega so na podlagi sodobnih načel in spoznanj stroke o zdravi prehrani zapisana  

izhodišča  za sestavo jedilnikov, ki so prilagojeni  hranilnim in energijskim potrebam v skladu 

z novimi smernicami in na kakšen način uresničevati nove prehranske smernice v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah ob upoštevanju  prehranskega režima in prehrambenih navad 

ustanove in okolja v katerem ustanova sobiva. Smernice so namenjene otrokom od prvega leta 

starosti naprej glede prehranjevanja v okviru organizirane prehrane v vzgojno-izobrževalnih 

ustanovah, saj  poglavitni problem prehrane v vrtcih ni toliko v sami ponudbi in organizaciji 

prehrane, kot v odsotnosti sodobnih prehranskih smernic za zagotavljanje kakovostnih 

prehranjevalnih obrokov (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, 

str. 15). 

4. VLOGA VZGOJITELJA PRI OBLIKOVANJU ZDRAVIH 

PREHRANJEVALNIH  NAVAD OTROK 
 

4.1. PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK 
Prehranjevalne navade se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu.  V prvem letu za 

otrokov prehranjevalni koncept skrbijo starši. Po tem letu sta na oblikovanje prehranskih 

navad vse bolj vpeta in s svojim vplivom odgovorni instituciji, kot sta vrtec in kasneje šola. V 

predšolskem obdobju otrok že sodeluje pri izbiri hrane, razvija lastni okus, značilna je 

spremenljivost apetita, zanimanje za sladko hrano in znaki zavračanja določene hrane oziroma 

živil. Dolžnost staršev in tudi vzgojiteljev je, da otroku ponudijo raznolike obroke zdrave 
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hrane, ga naučijo kulture prehranjevanja in ga navajajo na zdrave prehranske navade. 

Posledice neustrezne prehrane in slabih prehranskih navad otrok se kasneje v mladostništvu 

kažejo v obliki slabše psihofizične sposobnosti, pogostega obolevanja zaradi zmanjšane 

odpornosti organizma ali pa se pojavijo težave s telesno maso, kot sta debelost in anoreksija 

(Radivo, 2011b, str. 12). 

»Da bi izboljšali prehranjevalne navade in vedenje otrok, je treba spodbujati njihovo znanje o 

prehrani. V vrtcih in šolah bi jih morali še bolj podrobneje poučiti o prehrani in zdravju, prav 

tako pa morajo biti starši in vsa družina že od samega začetka zgled primernega 

prehranjevalnega vedenja« (Battelino, Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str. 13). 

Otroci potrebujejo več kot zgolj fiziološko uravnoteženo prehrano. Hrana mora biti 

pripravljena in postrežena otroku primerno. Otroke že v zgodnjem otroštvu navajamo na 

zdrav način prehranjevanja in pravilen izbor živil, ki sestavljajo obroke. Pri pripravi jedi 

sledimo priporočilom strokovnjakov o zdravem načinu prehranjevanja, otroku pa dopuščamo 

možnost, da sodeluje pri odločanju, kaj, koliko in kdaj bo jedel. »Pogovor o hrani in prehrani 

nam bo omogočil, da bomo lažje razumeli otrokove potrebe in ga na prijazen način navajali 

na zdrav način prehranjevanja« (Battelino, Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str. 5). 

Pri pripravi in postrežbi hrane poskušamo biti izvirni in pri tem poskrbimo za lepo 

pripravljeno mizo, prijeten način postrežbe in okusno pripravljene in mikavno okrašene jedi. 

Pri tem si lahko odlično pomagamo s svežim sadjem in zelenjavo, saj prav otroci jedo hrano"z 

očmi". Prijetno, mirno okolje ter sproščeno vzdušje in primerno vedenje pri mizi obogatijo 

skupen obed in so pomemben vidik privzgajanja zdravih prehranjevalnih navad (Battelino, 

Pokorn, Kostanjevec, Hlastan Ribič, 2006, str. 5). 

»Zdravo prehranjevanje je še posebej pomembno v dobi odraščanja. Zdrava prehrana je v 

otroštvu in mladostništvu bistveno pomembnejša kot v odrasli dobi, saj ni le izvor energije za 

delo in učenje, temveč v tem obdobju zagotavlja energijo za rast in razvoj« (Radivo, 2011b, 

str. 14). 

»Zdravo prehranjevanje šolarja in mladostnika pripomore tudi k večji učinkovitosti pri 

učenju. Dnevne energijske potrebe so odvisne od šolarjeve starosti, spola, telesne dejavnosti 

in drugih dejavnikov« (Radivo, 2011b, str. 14). Žal pa imajo pomemben vpliv na prehrano 

šolarja in mladostnika vrstniki in mediji. Zanje je zelo značilno veliko poseganje po hitri 

prehrani in sladicah. In ker je nujno, da šolar uživa raznovrstno in pestro hrano prav zaradi 

intenzivnega psiho-fizičnega razvoja in ker prehranjevalne navade, ki si jih pridobijo 
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mladostniki, vplivajo na izbiro živil, način prehranjevanja in posledično na življenjski slog, ki 

si ga oblikuje tekom let odraščanja, s tem pa pomembno vpliva na zdravje v odrasli dobi, je 

odločilnega pomena, kakšen in kolikšen vpliv in odgovornost smo odrasli pripravljeni sprejeti 

(Radivo, 2011b, str. 14). Tako kot pri celotni vzgoji, je tudi pri tem prizadevanju cilj 

oblikovati temelje, ki bodo otrokom pomagali, da se bodo ob osamosvajanju, še vedno 

pametno odločali, kajti navade in vzorci, ki jih otroku ponujamo odrasli, so del otrokovega 

okolja, ki ga otrok sprejema, prevzema in ponotranja (Gavin, 2007, str. 12). Zdrav in 

pozitiven odnos do prehrane je darilo za vse življenje, ki ga lahko podarimo otrokom in 

samemu sebi (Gavin, 2007, str. 26). 

4.2. VLOGA VZGJITELJA PRI OBLIKOVANJU PREHRANJEVALNIH 

NAVAD OTROK 
Prehranjevalne navade, ki jih otrok pridobi v otroštvu, ga spremljajo in so del njega tudi v 

dobi odraslosti, zato je zelo pomembno, da že v predšolski dobi otroka navajamo na zdravo 

prehranjevanje prav vsi, ki smo v interakciji z otrokom oziroma z njim sobivamo in smo 

kakorkoli soudeleženi v skrbi za  njegov prehranevalni koncept, ki vsekakor vpliva na zdravje 

posameznika. Dolžnost vsakega odraslega posameznika je, da najprej sam poskrbi za svoje 

zdravje in ga s pravimi pristopi skuša ohranjati. Hkrati pa je na nas, da to odgovornost do 

zdravja privzgojimo otrokom že v zgodnjem otroštvu. Pomembno je, da jih naučimo, kaj je 

zanje zdravo in kaj negativno vpliva na njihovo zdravje in počutje. To je njihova pravica in 

hkrati naša dolžnost. Seveda  je dobrodošlo, da nismo le njihovi učitelji, ampak s svojimi 

dejanji predvsem zelo dober zgled za zdrav način življenja, ki ga dejansko afirmiramo v naše 

vsakdanje življenje. Pomembno je, da jih v tem smislu začnemo vzgajati že tedaj, ko otrok 

začne zaznavati okolje in se začenja učiti (Pavlič, 1998, str. 13). 

Življenjski stil sodobne družbe, kot je  zaposlenost obeh staršev, podaljševanjenje delovne 

dobe, odhajanje na delovno mesto izven kraja bivanja in delovni čas, ki vpliva na  podaljšanje 

časa bivanja otrok v vrtcih in na to, da je danes vse več otrok vključenih v predšolsko vzgojo, 

narekuje, da so otroci posledično deležni večino dnevnih obrokov prehrane v vrtcu. Hkrati se 

srečujemo s  porastom   deleža družin, ki  zaradi neznanja ali ekonomskih nezmožnosti, ob 

agresivnem oglaševanju in ponudbi hranilno siromašnih industrijsko visoko predelanih živil 

na trgu svojim otrokom privzgajajo  nezdrave prehranjevalne navade (Gabrijelčič Blenkuš, 

Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 11). 

Ob tem trendu vse množičnega in časovno daljšega vključevanja otrok v vzgojno 

izobraževalne institucije, se prenaša tudi  odgovornost za  zdravje iz družinskega okolja v 
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širše, družbeno okolje. Pri tem gre tudi za spremembe prehranjevalnih navad v smislu nižanja 

deleža družinske prehrane in naraščanje vključevanja vseh skupin populacije v sistem 

institucionalne prehrane. Zato je odgovornost vzgojno-izobraževalnih institucij pri 

zagotavljanju in razvijanju zdravih prehranjevalnih navad  še toliko večja. Vzgojitelj mora 

znati s svojim načinom dela in z ustreznim in zadostnim znanjem o zdravi prehrani in zdravih 

prehranjevalnih navadah, predvsem pa z lastnim zgledom,  poskrbeti, da poteka hranjenje v 

prijetnem, spodbudnem okolju in z ustreznim načinom spodbujanja k pokušanju raznovrstne 

hrane. Pri svojem delu mora poleg seznanjanja s smernicami zdravega prehranjevanja in 

rednim strokovnim izobraževanjem s področja prehrane upoštevati tudi kulturo 

prehranjevanja, saj je vzgojitelj aktivno vključen v prehrano otrok in pri tem nosi posreden 

vpliv na prehranjevalne navade. Vsi ti vplivi in dejstvo, da večina otrok razvije občutek 

varnosti skozi zaupanje do vzgojitelja, kažejo na to, da ima v današnji družbi pomembno 

vlogo na oblikovanje prehrambenih navad otrok poleg družinskega okolja prav vzgojitelj. 

Tako je neizpodbitno, da nikakor ne smemo zanemariti vpliva širšega okolja na razvoj zdravih 

prehranjevalnih navad pri otroku, pod pogojem, da gre pri tem za oblikovanje spodbudnega in 

prijetnega okolja, katerega sooblikovalec je torej tudi vrtec z vsemi aktivnimi udeleženci v 

procesu prehranjevanja (Zore, 2008, str. 11, 12).  

5. PREHRANJEVANJE KOT ELEMENT KURIKULUMA 
 

5.1. VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI 
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 20)  se počitku, hranjenju in drugim vsakodnevnim 

dejavnostim v vrtcu pripisuje identičen pomen kot zapisanim ciljem in vsebinam v kurikulu. 

Prav zaradi močnega vpliva teh dejavnosti na vzgojo otrok, se znotraj kurikuluma uveljavlja 

pojem prikriti kurikulum, ki zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroke, ki niso 

nikjer opredeljeni in zapisani, a so mnogokrat zaradi svoje intenzitete vpletanja in prepletanja 

z  načrtovanimi vzgojnimi dejavnostmi, ki so opredeljene v zapisanem kurikulu, učinkovitejši  

v obliki posredne vzgoje.   

V Kurikulumu je prehranjevanje opredeljeno kot del vsakodnevnih dejavnosti, sicer z nekaj 

usmeritvami za njegovo organiziranost in za  samo izvajanje. Pomembna vloga vzgojitelja je, 

da vključuje tematiko iz prehranske oskrbe v vzgojno izobraževalni načrt. Hkrati pa je 

dolžnost vsakega vzgojitelja, da s svojim znanjem, izkušnjami in predvsem z lastnim zgledom 

otroke vzpodbuja in navaja k zdravemu načinu prehranjevanja. Pri tem igrajo pomembno 
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vlogo njegovo znanje,  vrednote, navade in subjektiven pogled na pojmovanjem zdravega 

prehranjevanja. Skupek vsega tega vplivanja pa je del prikritega kurikuluma, ki ima veliko 

težo pri oblikovanju vzgojno izobraževalnega procesa  (Kurikulum za vrtce,1999, str. 20, 21). 

5.2. PRIKRITI KURIKULUM 
»Na vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum, 

vplivajo izobraževanje vzgojiteljic, njihovo razumevanje otrokovega razvoja, čustveno 

sprejemanje formalnega kurikuluma, lokalni pogoji in kultura« (Batistič Zorec, 2004, str. 1). 

Zato je razumevanje,  upoštevanje, doživljanje in uresničevanje izhodišč in načel  nacionalno 

določenega kurikula v naših vrtcih v veliki meri odvisno od subjektivnih odzivov  vzgojiteljic. 

Vsekakor na kvaliteto izvajanja kurikula vplivajo njeno znanje, sposobnosti in osebnostne 

lastnosti, saj pogosto vzgojiteljice, če želijo ali ne, ravnajo intuitivno, rutinsko in se skozi 

prakso neprestano prepletajo njihove rutinske reakcije z načrtovanimi  in namernimi ravnanji, 

zaradi česar je vzgoja tako kompleksen proces (Batistič Zorec, 2004, str. 1). Tako je  v 

Kurikulumu za vrtce  jasno izraženo zavedanje o zapletenosti vzgojnega procesa in o 

enakovrednem pomenu tako zapisanih ciljev in vsebin, kot tudi vsakodnevnih dejavnosti v 

vrtcu, komunikacije in interakcije  med otroki, predvsem pa komunikacija in interakcija 

vzgojiteljice z otroki, raba pohvale ali graje, pravila za nadziranje časa in prostora (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 20). 

Iz strokovne literature je M. Batistič Zorec v svojem članku  povzela da se prikriti kurikulum  

nanaša  na nenačrtovana dejanja, ki niso nikjer zapisana, a vseskozi vplivajo na otroke. Kot 

poudari, je prikriti kurikulum »povezan s posrednimi sporočili odraslih, ki so odraz njihovih 

stališč in predsodkov, in se, pogosto povsem nezavedno, zrcalijo v njihovem ravnanju z 

otroki« (Batistič Zorec, 2004, str. 1). To še nadgradi z definicijo, da je prikriti kurikulum v 

tesni povezavi s kulturnimi vzorci in pravili v določeni družbi, ki se kot stereotipni način 

vedenja zapiše v posameznikovo osebnostno formo in  je prikriti kurikulum torej proizvod 

družbe v kateri posameznik deluje in ne zgolj in samo posameznikova samoiniciativa. In ker 

prav vrtec zavzema ključno mesto za prenašanje, učenje in prevzemanje pravil, norm in 

vrednot, ki so potrebne za homogeno delovanje znotraj obstoječega institucionalnega 

življenja, se prav skozi prikriti kurikulum v vrtcu že kaže vpliv delovanja in obvladovanja 

obstoječega družbenega reda in s tem vzdrževanje stabilnosti družbene ideologije skozi 

prikriti kurikulum, ki temelji prav na ponotranjenju teh  načel in pravil, ki jih obvladujejo 

obstoječe prevladujoče družbene strukture. Ker pa prikriti kurikulum vseeno ne zajema le 

zgolj ideološko obarvenih vsebin, ampak tudi oziroma pogosto predvsem organizacijo 
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vsakodnevnega življenja in način komunikacije v vrtcu, kamor so vpeti nenamerni, a 

učinkoviti dejavniki, ki na eni strani s številom otrok, opremljenostjo in organizacijo 

prostorov in na drugi strani s celotnim dnevnim redom, izborom dejavnosti in načinom, s 

katerim so le te organizirane in nenazadnje, kot pomemben element dnevne organiziranosti 

poteka življenja v vrtcu, še potek prehranjevanja in spanja kot  skupek  vplivanja bistveno 

določajo vzgojno-izobraževalni proces, otrokovo vlogo znotraj tega procesa in verbalno 

oziroma neverbalno interakcijo med vzgojiteljem in otrokom (Batistič Zorec, 2004, str. 1). 

Vsi ti različni vidiki prikritega kurikuluma, le še podkrepijo dejstvo, kako pomemben je 

pojem prikritega kurikula, ki se poleg nenamernih in nenačrtovanih ravnanj in učinkov vzgoje 

razširja še na dejstvo, da na odnose med odraslimi in otroki v instituciji vplivajo še 

institucionalni dejavniki, kot so normativi o številu otrok in opremi vrtca, lokalni pogoji, 

vodenje..., na katere pa same vzgojiteljice nimajo pretiranega vpliva. So pa v polni meri 

odgovorne za sicer nenačrtovana, rutinska in pretežno nezavedna ravnanja ter na prenašanje in 

izražanje  svojih stališč in vrednot v in skozi vzgojno- izobraževalno prakso, na kar vsaj do 

neke mere vplivajo  kulturno-družbeno-zgodovinske okoliščine v katerih  so bile vzgojiteljice 

vzgajane, živijo in delajo in na podlagi česar so ob pridobivanju življenjskih in strokovnih 

izkušenj in znanj oblikovale svojo osebno noto (Batistič Zorec, 2004, str. 2). 

V Kurikulumu za vrtce  je povsem odkrito izpostavljen prikriti kurikulum, saj ima le ta,  kot 

že rečeno,  pomembno vlogo z vsemi prikritimi pričakovanji vzgojiteljice, čustvenim stikom 

med vzgojiteljico in otrokom, organiziranjem dnevne razporeditve dejavnosti in prostora, 

uveljavljem disciplinskih pravil ter splošno klimo in kulturo institucije. In prav zaradi tega je 

pomembna avtonomnost, ki je s Kurikulom za vrtce dana vsem akterjem delovanja vrtca in 

med njimi imajo nezanemarljivo vlogo prav vzgojitelji in njihovi pomočniki, katerim bi moral 

predstavljati otrok, njegova realnost v kontekstu socialnega,  kulturnega in verskega  porekla,  

njegovi problemi, želje in interesi, izhodiščno točko za fleksibilno vzgojno delo in 

komunikacijo, s katero vplivajo na počutje otrok, kakovost vzgojne interakcije in kakovost 

vrtca ( Kroflič, 2001, str. 23). 

5.3. SPOŠTOVANJE OTROKOVIH PRAVIC SKOZI CILJE IN NAČELA 

KURIKULA 
Kroflič (2001, str. 17) poudarja, da se Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah (1989) 

vse vse bolj uveljavlja kot eden od ključnih standardov, ki nam omogočajo izpeljavo 

ustreznega in otrokom prijaznega koncepta vzgoje in izobraževanja. Tako  tudi glavni 

poudarki Kurikula za vrtce  izhajajo iz težnje po sistematičnem in doslednem ugrajevanju 
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otrokovih pravic in potreb v vsakdanje življenje  in delo v vrtcu in se udejanjajo z 

upoštevanjem  načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti ter načelo multikulturalizma 

in načela omogočanja izbire in drugačnosti. Ob zavedanju nujnosti spoštovanja otrokovih 

pravic in  udejanjanjem načel kurikula, je mogoče slediti uresničevanju ciljev Kurikuluma za 

vrtce, ki v ospredje postavlja večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v 

nasprotju s skupinsko rutino (Kurikulum za vrtce, 2007, str. 10).  V tem kontekstu  

prehranjevanje in s tem oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad ne bi smelo biti izvzeto, 

pač pa bi se vsak vzgojitelj moral zavedati, da so se otroci že sposobni odločati, kaj in koliko 

bodo pojedli od ponujenega, ob predpostavki, da jim vzgojitelj ponudi hrano, pripravljeno po 

normativih zdrave prehrane in zagotovi primeren čas in prostor, poskrbi za prijetno vzdušje 

pri obroku in določi pravila prehranjevanja. Otrokom glede na starost ponudi svojo pomoč pri 

prehranjevanju, a le v okvirih nujnosti tega dejanja. Saj bodo le na tak način otroci deležni 

spoštovanja njihove individualnosti, drugačnosti in dana jim bo možnost izbire. S takim 

pristopom k otroku bo otrok deležen jasnega sporočila, da ga odrasli spoštujejo, mu zaupajo 

in lahko tudi sam zaupa svojim občutkom (Kast-Zahn, Morgenroth, 2012, str. 19). 

5.4. VLOGA  VZGOJITELJA PRI IZVAJANJU KURIKULUMA 
S Kurikulom za vrtce (1999) je prišlo do pomembnega premika v demokratizaciji  vzgojno-

izobraževalnega sistema. Tako se je vzpostavilo načelo odprtega nacionalnega Kurikuluma za 

vrtce, ki je večjo vlogo pri natančnejšem načrtovanju vrtčevskih dejavnosti preneslo na vrtec  

oziroma na posameznega vzgojitelja, ki je poleg avtonomije dobil možnost, da  pri njegovem  

delu in njegovi vlogi znotraj skupine pridejo do večjega izraza tista dejanja  in ideje 

vzgojitelja, ki niso neposredno načrtovana oziroma predvidena  in ki jih umeščamo v 

strukturo prikritega kurikuluma, kamor je umeščeno prehranjevanje otrok. Enostavno 

povedano, načelo odprtega kurikuluma je vzgojitelju omogočilo, da v svoje delo bolj kot 

strokovno znanje, ki ga v prvi vrsti uporablja pri strukturiranju načrtovanih usmerjenih 

dejavnosti, afirmira svoje  vrednote, pričakovanja in svoje poglede na vzgojo otrok glede na 

subjektivne predstave o tem, kaj je dobro za otroka, še posebej takrat, ko pride do izraza 

spontana komunikacija in nenačrtovan tok dogodkov pedagoške dejavnosti. Prav zato je 

pomemben poudarek na prikritem kurikulu  znotraj  Kurikuluma za vrtce, da se vzgojitelj 

zave pomena dejavnikov dnevne rutine in jih umesti v svoj razmislek in načrtovanje. 

Zavedanje, da odprtost nacionalnega kurikuluma in podelitev avtonomnosti vzgojiteljem  pri  

tolmačenju tega dokumenta  ne pomeni, da lahko vzgojitelj več elementov organizacije 

življenja in dejavnosti v vzgojni skupini prepusti nenačrtovanemu poteku vzgojnega procesa, 
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temveč,  da s polno osebno odgovornostjo stremi k uresničevanju ciljev kurikuluma ob 

upoštevanju načel zapisanih v njem. Zato je pomembno, da v  svojo refleksijo in operativno 

načrtovanje vključi tudi razmislek o tem, kako bo organiziral razpoložljiv čas in prostor za 

izvedbo elementov dnevne rutine, kamor s svojim zajetnim deležem vključujemo 

prehranjevanje otrok ter predvsem, kako bo te bolj spontane elemente dnevnega življenja 

povezal z bolj strukturiranimi usmerjenimi dejavnostmi ( Kroflič, 2005, str. 11). 

Za kvalitetno udejanjanje načel in ciljev kurikula v vzgojno izobraževalnem procesu je zato 

najprej  potrebno ozaveščati in spodbujati vzgojitelje k napredku v miselnosti dojemanja 

vloge posameznika v vzgojnem procesu in odnosih v komunikacijskem trikotniku otrok-

vzgojitelj-starš. 

5.5. VLOGA VZGOJITELJA PRI PREHRANJEVANJU OTROK 
Otroci se učijo iz vedenjskih vzorcev odraslih in jih posnemajo, zato je pomembno, da je 

vzgojitelj kot predstavnik vrtca dober zgled za zdrav način prehranjevanja. S svojo 

osebnostno širino naj bi otrokom omogočil oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad 

(Pavlič, 1998, str. 13). Z odgovornostjo do Kurikuluma za vrtce pa bi pri tem upošteval načelo 

omogočanja izbire in drugačnosti, načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 

otroki ter načelo multikulturalizma. Tako bi poleg staršev aktivno sodeloval pri navajanju in 

oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih že od najzgodnejšega otroštva 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12). 

V naših vrtcih je za prehrano tako z vidika kalorične vrednosti in pestrosti hrane, kot tudi za 

pogostost obrokov in količinsko sestavo obrokov ustrezno poskrbljeno, da lahko govorimo o 

zadovoljevanju  standardov, saj so pri tem upoštevani veljavni fiziološki standardi in 

normativi za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij. Skladno z 

veljavno zakonodajo se  izvaja  interni nadzor po sistemu HACCP, saj so  nosilci živilske 

dejavnosti, ki izvajajo storitve v kateri koli stopnji prehranske verige,  dolžni zagotavljati 

higienske zahteve ter vzpostaviti, izvajati in vzdrževati postopke, ki temeljijo na načelih 

HACCP standarda ( Mravljak, Tkavc,Uršič, Horvat, Žbogar, Letnar, 2009).  

Gre za uveljavljeno mednarodno metodo zagotavljanja varne prehrane, ki vključuje program 

za varnost živil, sistem vodenja kakovosti živil, ki v celoti obvladuje spremljanje, preverjanje 

in potrjevanje kakovosti vsakodnevnega dela, ki je v skladu z zakonskimi zahtevami ves čas v 

vseh fazah poteka delovnega postopka nabave, priprave in dostave hrane za proces 

prehranjevanja. Celovit postopek, ki temelji na načelih HACCP standarda, je sistem za 
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zagotavljanje varnosti živil s ciljem nadzora nad dejavniki tveganja v celotni verigi od 

proizvajalca živil do potrošnika, ki je ob upoštevanju pravilnega izvajanja zahtev dobre 

higienske prakse in z uporabo načel HACCP, deležen kvalitetne, varne in zdrave prehrane 

brez dejavnikov tveganja znotraj tega procesa (SANCO, 2005). Se pa zastavlja  vprašanje o 

načinih poteka vsakdanjih priprav na hranjenje. Kako je organizirano življenje v vrtcu pred in 

med obroki ter po njih, kako so upoštevane možnosti izbire, kot oblika alternativnih možnosti, 

ki lahko veliko pripomorejo k občutku individualnosti (Bahovec, Kodelja, 1996, str.74). V 

tem segmentu prehranjevanja, se že srečujemo z vidikom prikritega kurikuluma, ki je tesno 

povezan z miselnostjo »za vse enako«, vkomponirano v samo prostorsko in časovno 

organizacijo vrtca (Bahovec, Golobič, 2004, str.12). Dejstvo je, da morajo biti vsi otroci 

obravnavani enako, vsi deležni enakih pravic, ki zadevajo vzgojo in izobraževanje, ne glede 

na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo, a vsekakor te pravice ne bi smeli enačiti z geslom »za vse enako«, ampak kot 

utemeljitev demokratično organiziranega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki z načelom 

enakih možnosti ne le dopušča, ampak celo vzpodbuja in s tem širi in nadgrajuje otrokove 

pravice z možnostjo izbire in drugačnosti (Bahovec, Kodelja, 1996, str.33). 

V vsakdanjem življenju v vrtcu še vedno obstaja  vsem dobro znana rutina brez prave izbire 

pri prehranjevanju, ki bi jo moralo nadomestiti bolj sproščeno, družabno, spodbudno vzdušje 

za razvijanje zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih na nevsiljiv in otrokom  prijazen              

način. Ob upoštevanju različnih prehranjevalnih navad znotraj skupine nam je dana možnost, 

da pri tem širimo njihovo obzorje s seznanjenjem z različnimi življenjskimi stili in vedenjem 

v različnih kulturah in na ta način uravnotežimo kulturne navade in norme, ki prevladujejo v 

vsakdanjem življenju ožjega družbenega okolja s spektrom posameznikovih različnosti 

(Bahovec, Golobič, 2004, str.12). Torej je pravica do izbire in drugačnosti pomembna pri 

upoštevanju individualnih potreb ter posebnosti otrok in njihovih družin, ki zadevajo 

prehranjevanje (Bahovec, Kodelja, 1996, str. 219). 

Tako je z vidika uresničevanja zgoraj omenjenih načel za otroke zelo vzpodbudno in 

pomembno za zdrav osebnostni razvoj, da jim vzgojitelj ne le na ravni načrtovanih vsebin in 

dejavnosti, ampak tudi pri organizaciji vsakodnevnih dejavnosti, ki vključujejo 

zadovoljevanje osnovnih otrokovih potreb po prehranjevanju, spanju in osebni negi:  
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 Ponudi možnost izbire, ker se bodo le tako otroci počutili pomembnejše in bodo 

aktivnejši in voljnejši sodelovanja, hkrati pa jim bo v veliko pomoč, da postanejo 

neodvisni in samozavestnejši. 

 Spoštuje različnosti otrok, s tem, da sprejema njihove drugačne vrednote, kulturo, 

življenske navade, praznovanja, ki izhajajo iz družinskega okolja (Bahovec, Golobič, 

2004, str. 42). 

Tak odnos oziroma pristop vzgojiteljev do otrok ima pomemben vpliv ne samo v kontekstu 

razvijanja zdravih prehranjevalnih navad predšolskega otroka, ampak veliko širši spekter, ki  

vpliva tako na otrokovo dojemanje sveta, življenja in sebe znotraj družbe kot na razvijanje 

vrednot, ki ga bodo zaznamovale in dale smisel in veličino njegovemu sprejemanju 

drugačnosti in multikulturalizma, ki je v današnjem tranzitu prebivalstva še kako dobrodošlo, 

če ne celo nujno za harmonijo življenja, ustvarjanja in komuniciranja drug z drugim. Zato je 

pomemno, da otroci  doživijo vrtec kot okolje, kjer je pomembno ceniti raznolikost, zavest, da 

v vrtcu pozitivno vrednotijo njihovo družinsko poreklo in kjer je poudarek na spoštovanju in 

sproščenem odnosu do otrok, ki so različni od njih (Bahovec, Golobič, 2004, str. 207). 

Vzgojitelji imajo ključno vlogo, ko otrokom kažejo oblike vedenja, ki ne diskriminirajo enih 

na račun drugih, pač pa spodbujajo otroke, naj cenijo in spoštujejo raznolikost in individualne 

razlike znotraj skupine (Bahovec, Golobič, 2004, str. 208). In ker je prehranjevanje  del 

vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, je prav lahko iztočnica za učenje in sprejemanje različnosti in 

drugačnosti. 

5.6. ODNOS VZGOJITELJA DO PREHRANJEVANJA OTROK 
»Pri organizaciji dnevne rutine v vrtcu je treba čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja, 

neaktivnosti« (Kurikulum za vrtce, 2007, str. 21). Zato je naloga vzgojitelja, da  hranjenje v 

vrtcu poteka čimbolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, pripravljanja in da poskrbi za 

primeren časovni okvir hranjenja, da otrokom  pri obrokih ni potrebno hiteti. »Dopušča naj 

izbiro in možnost, da si otroci postrežejo sami, če to želijo« (Kurikulum za vrtce, 2007, str. 

21). Pri hranjenju se je potrebno izogibati tekmovanju in nepotrebnem primerjanju otrok. 

Pozoren pa mora biti tudi na posebne navade družin, kot je npr. vegetarijanska družina 

(Kurikulum za vrtce, 2007, str. 21). Dopuščanje izbire vrste in količine hrane, ki odsevajo 

otrokovo življenje v družini s tem dopuščanje in vzpodbujanje otrok, da izberejo svoj način, 

ki je tudi eden od načinov razvijanja in negovanja otrokovega pogleda nase, ki zmore postoriti 

nekaj zase, otroku omogoča razvijanje pozitivne samopodobe in samostojnosti (Bahovec, 
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Golobič, 2004, str.73). To drugačnost na nivoju družine pa lahko vzgojitelj zazna in sprejme 

le, če poskrbi za vzpostavitev emocionalne bližine med staršem, vzgojiteljico in otrokom. Kar 

je učinkovito le, če gradi na  moči osebnih stikov, za kar pa je potrebno najprej oblikovati 

odnos zaupanja, ki pa ga uspešno zmore le ekspresivno močan vzgojitelj (Kroflič, 2005, str. 

15). 

Za uspešno izvajanje vrtčevske prehrane in prevzem aktivne vloge vzgojitelja na oblikovanje 

zdravih prehranjevalnih navad, je potrebna dobra povezava vrtca in vzgojitelja s starši, saj je 

vključitev, izobraževanje in podpora staršev ključna za res kvalitetetno in k otroku usmerjeno 

vzgojo v skladu z načeli zdrave prehrane in zdravih prehranjevalnih navad (Gabrijelčič 

Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 38). Vrtec v zvezi z upoštevanjem 

otrokovih želja in pravic obvezno sodeluje s starši.  A čeprav imajo starši  pravico soodločati,  

je njihova dolžnost upoštevati meje svojega soodločanja, saj ne smejo posegati v strokovnost 

vrtca. Prav pri možnosti izbire glede hranjenja se lahko pojavijo določeni pomisleki, ko se 

razlikujejo želje staršev in otrok. Zato je na vzgojiteljih, da v primerih, ko imajo opravka z 

vegetarjanskimi družinami ali z otroki različnih ver in kultur ali kakršnih koli drugih 

razlogov, zavzamejo ustrezno strokovno pedagoško držo in so glede na občutljivost situacije 

še posebej pozorni, da otroke ne postisnejo v konflikt med družinskimi vrednotami in 

vrednotami vrtca (Bahovec, Golobič, 2004, str. 90). 

Prehranjevalne navade otrok vzgojitelji ponavadi zelo dobro poznajo, a se lahko zgodi, da 

posameznik iz različnih razlogov zavrača ponujeno oziroma več tega. Ob pojavu kakršnega 

koli problema v zvezi s prehranjevanjem določenega otroka v vrtcu, je dobrodošlo, da 

vzgojitelj o tem po predhodnem pogovoru z otrokom in posvetovanju s kolegi v vrtcu,  

spregovori še s starši z namenom iskanja skupne rešitve. Ob taki odločitvi je naloga  

vzgojitelja, da s  starši spregovori o otrokovih prehranjevalnih navadah, hrani, ki jo ima rad in 

o količinski in vsebinski sestavi obrokov doma, hkrati pa seznani starše s cilji pri hranjenju 

znotraj skupine (Bahovec, Golobič, 2004,  str. 80). 

Če se to ponavlja in je tovrstnih otrok več, lahko ta trend vpliva tudi na celotno skupino otrok. 

In prav tu se lahko izkaže vzgojitelj s svojo osebnostno širino glede sprejemanja različnosti in 

svojo komunikacijsko odprtost do drugačnosti, saj gre tudi pri hranjenju ponavadi za podoben 

pristop kot pri ostalih navadah dnevne rutine. V prepričanju, da je za otroka nujno, da zaužije 

dovolj raznovrstne hrane, ki jo potrebuje za rast in razvoj, včasih pozabi na sprejemanje 

individualnosti posameznega otroka, njihovih želja in potreb. Zato je pomembno vzgojiteljevo  
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zavedanje in pogovor z otroki o dejstvu, da tako kot se srečujemo z različnostjo  po zunanjsti, 

se razlikuje tudi naš odnos do hrane in se razlikujejo naše prehranjevalne navade. Na ta način 

bo najlažje pojasnil otrokom, zakaj isto jed nekateri jedo, drugi pa ne. Navadili so bodo tudi 

na to, da zavračanje neke jedi pri posameznikih ne pomeni, da je jed slaba oziroma neustrezna 

tudi za druge. Ko razpravlja o hrani, je najbolje, da razpravlja bolj v smslu, da je nekomu 

všeč, drugemu pa ne. Spodbuja jih, da se glede prehranjevalnih navad med seboj spoštujejo, 

seveda pa je zelo pomembno, da  jim je  sam pri tem za zgled. Včasih je dovolj  velika 

vzpodbuda že, da otroci poskusijo določeno jed,  da pri obrokih sedijo za isto mizo s svojimi 

najboljšimi prijatelji ali z vzgojiteljem, ki »kritično jed« z veseljem pojedo (Bahovec, 

Golobič, 2004, str. 90). 

Tako tudi Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih institucijah (2005) 

navajajo, da so vzgojitelji  otrokom vzor pri prehranjevanju in  priporočajo, da le ti zaužijejo 

obrok skupaj z otroki v skupini, ker le na tak način  s svojim zgledom in s sprotnim 

prenašanjem svojega znanja v dani situaciji lahko neposredno vplivajo na vzgojo in 

izobraževanje s področja zdravega prehranjevanja pri otrocih, otroci  pa so deležni aktivnega 

izkustvenega učenja, ki ima pomembno vlogo pri  oblikovanju njihovih zdravih 

prehranjevalnih navad  (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, 

str.36). 

V predšolski dobi se otrokom prehranjevalne navade šele oblikujejo, čeprav otroci zelo dobro 

vedo, česa zagotovo ne bodo jedli, ker jim preprosto ni všeč. In prav tu nastopi vloga 

vzgojitelja, ko lahko s primernim pristopom odločilno vpliva, da otrokom  privzgoji zdrave 

prehranjevalne navade ( Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005, str. 

29). V zvezi s prehranjevanjem  je najpomembnejša vloga vzgojitelja: 

 Da ustvari prijetno, mirno, družabno ozračje. Tiha dejavnost, kot naprimer branje 

zgodbe pred kosilom  pomaga vzpostaviti mirno razpoloženje (Bahovec, Golobič, 

2004, str. 51). 

 Da imajo otroci možnost, da so tudi pri obrokih čimbolj samostojni in 

neodvisni(Bahovec, Golobič, 2004, str. 46). 

 Da otroke spodbuja, da se pogovarjajo o hrani. Otroke vzpodbuja, da se pogovarjajo o 

tem kaj jedo, kako je hrana pripravljena ali o čem podobnem, kar ima družabno 

funkcijo. Prijetni pogovori bodo ustvarili sproščeno udobno ozračje (Bahovec, 

Golobič, 2004, str. 51). 
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 Da se zaveda, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade - hrano, ki jo imajo 

radi in hrano, ki je ne marajo. Namesto, da bi silil otroke, naj poskusijo določeno vrsto 

hrane, je pomembno poudariti pomen obedovanja in sprostitve v skupini (Bahovec, 

Golobič, 2004, str. 46).  

 Da spoštuje prehranjevalne navade družine (Bahovec, Golobič, 2004, str.46). 

 Da otrokom omogoča dovolj časa, da lahko pojedo brez hitenja.  Dovolj časa naj bo na 

način, na katerega lahko vzgojitelj naredi hranjenje prijetno in spodbuja pozitivne 

odnose ( Bahovec, Golobič, 2004, str.51). 

 Da otroke spodbuja k uporabi pribora in prtičkov. Poskrbi pa še za majhne plastične 

vrče, košare in odporne servirne pripomočke, ki jih otroci lahko uporabljajo, da si 

sami nalijejo pijačo in si naložijo hrano. Da ne prihaja do nesreč s politimi tekočinami 

pri postrežbi obroka, je potrpežljiv in  strpen, lahko pa otrokom pri  dejavnostih igre z 

vodo punudi  možnost,  da vadijo z vrči (Bahovec, Golobič, 2004, str. 53). 

 Da si tudi za pripravo in pospravljanje vzame dovolj časa. Otroke lahko spodbuja, da  

pomagajo  pospraviti in pobrisati mizo po obroku (Bahovec, Golobič, 2004, str. 46).  

 Pomembno je, da hrana ne postane sredstvo manipulacije, zato je ne uporablja za 

nagrado ali kaznovanje  otrokovega vedenja. Izogiba  se obljubam ali grožnjam, ki so 

povezane s hrano. Še posebej pomembno je, da otroku ne grozi, da mu  bo odnesel 

malico ali kosilo. Če je otrok med obrokom nemiren, se je najbolje odzvati tako, da ob 

neprimernem vedenju ukrepa in sede poleg otroka, oziroma  čim manj verbalno 

izpostavlja tako vedenje oziroma otroka (Bahovec, Golobič, 2004, str. 53). 

 

Čas prehranjevanja je, tako kot druge načrtovane dejavnosti, izredno dobra priložnost za 

učenje. »Otroci se lahko naučijo postreči si sami, jesti s skupino in poskušati nove jedi. Dobre 

izkušnje v času obrokov lahko otrokom pomagajo razvijati pozitiven odnos do hrane in 

prehranjevanja. Otroci  se bodo naučili uporabljati pribor in prtičke, ko se bodo razvile 

njihove spretnosti. Tega se učijo tudi z opazovanjem drugih, kar je dodatni razlog, zakaj je 

pomembno, da v času obrokov vzgojitelji sedijo z otroki« (Bahovec, Golobič, 2004, str. 51). 

Le če bo hranjenje družaben dogodek, se lahko spremeni v prijetno dogajanje, ki bo otroke 

spominjalo na družinsko vzdušje in na tak način še utrjevalo  vezi med vrtcem in družino, 

med vzgojiteljem, starši in otrokom (Bahovec, Golobič, 2004, str. 51). 
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Najpomembnejši cilj sodobnega vrtca kot institucije za najmlajše člane družbe naj bi bil 

zagotovo prijetno in varno počutje otrok, ki se v njem dnevno zbirajo. Zato bi se vsak 

posameznik in vrtec kot celota moral zavedati dejstva, da je vrtec in njegovo poslanstvo 

zaradi otrok in za otroke (Bahovec, Golobič, 2004, str. 39). 

6. EMPIRIČNI DEL 
 

6.1. NAMEN, CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V Kurikulumu za vrtce so predstavljeni cilji kurikula za vrtce  in iz njih izpeljana načela, ki 

naj bi jih vsak vzgojitelj udejanjal v praksi ob pomoči predlaganih vsebin in dejavnosti na 

posameznih področjih kot tudi zapisanih ciljev za posamezna področja, ki naj bi jih med seboj 

povezoval in združeval v kontekst vsakdanjega življenja otrok v vrtcu. Seveda pa se sam po 

svoji strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 8). 

6.1.1. Namen 

Moj namen je z diplomskim delom raziskati pomen vzgojiteljeve vloge pri oblikovanju 

zdravih prehranjevalnih navad pri predšolskemu otroku.  

V ta namen bom ugotavljala, kakšen je vzgojiteljev odnos do načela omogočanja izbire in 

drugačnosti, načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načela 

multikulturalizma. 

6.1.2. Cilj 

Zato sem si zastavila cilj, da z diplomsko nalogo  ugotovim, na kakšen način vzgojitelj vpliva 

na oblikovanje prehranjevalnih navad otrok. 

6.1.3. Raziskovalna vprašanja 

Za dosego cilja sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 R1 Kakšen je odnos strokovnih delavcev do upoštevanja različnosti med otroki pri 

prehranjevalnih navadah, željah in običajih? 

 R2 Kakšen je odnos strokovnih delavcev do organizacije časa in prostora pri 

prehranjevanju? 

 R3 Kakšen je odnos strokovnih delavcev do omogočanja izbire in sprejemanja 

drugačnosti pri prehranjevanju? 
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 R4 Katera načela predšolske vzgoje strokovni delavci upoštevajo pri oblikovanju 

zdravih prehranjevalnih navad pri predšolskih otrocih. 

 

6.2. METODOLOGIJA 

6.2.1. Raziskovalna metoda 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja za 

opisovanje obstoječega stanja pojavov, ki sem jih raziskovala in kavzalno - 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja za iskanje vzročno- posledičnih zvez 

med pojavi z uporabo ankete kot instrument raziskovanja. 

6.2.2. Raziskovalni vzorec 

V raziskavi so sodelovali strokovni delavci iz vrtca Vrhnika in vrtca Borovnica. Vsem 

zaposlenim sem razdelila 106 anketnih vprašalnikov. Od 80 oddanih vprašalnikov, je 

vprašalnike izpolnilo 72 strokovnih delavcev vrtca Vrhnika in od 26 oddanih vprašalnikov, jih 

je izpolnilo 17 strokovnih delavcev vrtca Borovnica. 

Anketiranje je potekalo v času med 13. 06. 2016 in 21. 06. 2016. Vsi anketirani pa so bili v 

uvodnem delu vprašalnika seznanjeni, da je anketiranje anonimno in da bodo pridobljeni 

podatki uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

6.2.3. Statistični podatki anketiranih strokovnih delavcev 

 

Graf 1: Koliko let delovnih izkušenj imajo strokovni delavci v vrtcu? 
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V raziskavi je sodelovalo 15 (16,8%) strokovnih delavcev, ki imajo do 5 let delovnih 

izkušenj, 24 (38,3%) strokovnih delavcev s 5 do 10 let delovnih izkušenj, 16 (18%) 

strokovnih delavcev z 10 do 20 let delovnih izkušenj, 9 (10,1%) strokovnih delavcev, ki imajo 

20 do 30 let delovnih izkušenj in 15 (16,8%) strokovnih delavcev, ki imajo že nad 30 let 

delovnih izkušenj kot vzgojitelji oziroma pomočniki vzgojiteljev. Skoraj 75% anketiranih 

strokovnih delavcev ima do 20 let delovne dobe, kar kaže na razmeroma mlado populacijo 

strokovnih delavcev v obeh vrtcih. 

 

Graf 2: Ali zaseda strokovni delavec delovno mesto vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja? 

Izmed 89 strokovnih delavcev, ki so odgovarjali na anketna vprašanja, je bilo 46 (51,7%) 

vzgojiteljev in 43 (48, 3%) pomočnikov vzgojiteljev.  

 

Graf 3: V kateri starostni skupini delajo strokovni delavci? 
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34 (38,2%) anketiranih strokovnih delavcev dela v skupinah 1. starostnega obdobja in 55 (61, 

8%) v skupinah 2. starostnega obdobja. 

6.2.4. Merski instrument 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, s katerim sem skušala pridobiti čim 

več segmentov vzgojiteljevega vplivanja na oblikovanje prehranjevalnih navad pri 

predšolskem otroku. 

Odgovarjali so na 22 vprašanj zaprtega tipa, s katerimi sem strokovne delavce spraševala o 

organizaciji časa in prostora, ki ga namenijo prehranjevanju, o načinu razdeljevanja hrane pri 

posameznih obrokih, o dopuščanju možnosti izbire vrste in količine zaužite hrane, o razlogih 

in načinih pomoči pri hranjenu otrok in o soočanju z drugačnim načinom prehranjevanja iz 

verskih oziroma osebnih razlogov. In še 3 vprašanja zaprtega tipa, kjer sem jih spraševala po 

vrsti delovnega mesta, po letih delovnih izkušenj kot vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja 

in po starosti otrok v skupini, kjer delajo. 

6.2.5. Postopki obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala na nivoju deskriptivne statistike s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Office Excel. Vprašanja zaprtega tipa sem tabelarično prikazala. Vsem stvarnim 

frekvencam sem izračunala odstotne vrednosti, kvantitativno obdelane dobljene podatke pa 

sem prikazala v grafih, kjer so predstavljeni podatki v odstotnih vrednostih posebej za 1. in 2. 

starostno obdobje. 

6.3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.3.1. Odnos strokovnih delavcev do organizacije časa in prostora pri prehranjevanju 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R1) nas je zanimalo, kakšen je odnos strokovnih 

delavcev do organizacije časa in prostora pri prehranjevanju.  



30 

 

 

Graf 4: Koliko časa dnevnega dela z otroki je namenjenega prehranjevanju, z upoštevanjem    

priprave na obrok, hranjenja in pospravljanja po obroku (zajtrk, malica, kosilo)? 

Največ anketiranih strokovnih delavcev in sicer 54 (60,6%) nameni prehranjevanju, z 

upoštevanjem priprave na obrok, hranjenja in pospravljanja po obroku, kjer so zajeti zajtrk 

malica in kosilo, 1 do 2 uri časa dnevno, od teh jih je 21 v 1. starostnem obdobju in 33 v 2. 

starostnem obdobju. 22 (24,7%) anketiranih strokovnih delavcev nameni prehranjevanju več 

kot 2 uri, od teh v vsakem starostnem obdobju po 11 strokovnih delavcev. In 13 (14,6%) 

anketiranih strokovnih delavcev nameni prehranjevanju otrok z upoštevanjem časa od 

priprave do pospravljanja vseh obrokov skupaj le do 1uro časa dnevno, od katerih delata 2 

strokovna delavca v 1. starostni skupini, 11 pa jih dela v 2. starostni skupini. 

 

Graf 5: Ali je dovolj časa za obroke? 
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Večina, kar 87 (97,8%) anketiranih strokovih delavcev je mnenja, da je dnevno na razpolago 

dovolj časa za pripravo na obroke, za hranjenje in pospravljanje po obrokih in le 2 (2,2%) 

strokovna delavca, po eden iz vsakega starostnega obdobja menita, da časa ni dovolj z 

obrazložitvijo, da se vseskozi hiti oziroma se vedno mudi k načrtovanim dejavnostim. 

 

Graf 6: Ali se prehranjujete skupaj z otroki? 

71 (79,8%) anketiranih strokovnih delavcev se prehranjuje skupaj z otroki 18 (20,2%) 

anketiranih strokovnih delavcev, pa se ne prehranjuje skupaj z otroki. Od tega jih je pet iz 1. 

starostne skupine, kjer trije anketiranci  navajajo razloge, da pri tej starosti otrok  ne najdejo 

časa za umirjeno prehranjevanje, da otroci v starosti od 1 do 2 leti še vedno potrebujejo precej 

pomoči pri hranjenju, da si od doma prinesejo svojo hrano zaradi drugačne vrste 

prehranjevanja, dva negativna odgovora, pa nista utemeljena z argumentom. V 2. starostni 

skupini se kar 13 anketiranih strokovnih delavcev ne prehranjuje skupaj z otroki, največ iz 

zdravstvenih razlogov, za katere navajajo, da imajo posebno dietno prehrano, da imajo težave 

z želodcem, zaradi operacije želodca, da imajo zdravniško opravičilo, potem pa je po en 

razlog naveden še, da je vegetarijanka in si hrano prinese sama v vrtec in da ima drugačne 

prehranjevalne navade, kot jih ponuja vrtčevska prehrana, trije negativni odgovori  

anketiranih strokovnih delavcev  so argumentirani zgolj z utemeljitvijo, da se ne prehranjujejo 

z otroki, ker se ne prehranjujejo v vrtcu in en odgovor vzgojiteljice v  skupini  otrok 3 do 6 let 

je utemeljen z razlogom, da nima časa za prehranjevanje z otroki, ker je v času obrokov 

potrebno otrokom pomagati pri učenju samostojnega prehranjevanja. 
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Graf 7: Kako pogosto se spreminja razpored otrok pri mizi? 

Najmanj, le 6 (6,7%) anketiranih strokovnih delavcev je odgovorilo, da je v njihovi skupini 

določen stalen razpored otrok pri mizi v času hranjenja, 10 (11,2%) anketiranih strokovnih 

delavcev pravi, da je razpored sicer določen, a ga občasno spreminjajo, kar  73 (82,1%) 

anketiranih strokovnih delavcev pa je odgovorilo, da si otroci v njihovi skupini sami 

vsakodnevno izberejo mesto za mizo v času hranjenja. 

Je pa zanimivo, da se le 3  anketirani strokovni delavci v 1. starostni skupini in kar 13 

anketiranih strokovnih delavcev v 2. starostni skupini  pri prehranjevanju otrok poslužuje 

stalnega razporeda pri mizi, oziroma ga  le občasno spreminjajo.  

 

Graf 8: Kdo določa razpored pri mizi? 
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V veliki večini, torej kar 77 (86,8%) anketiranih strokovnih delavcev je odgovorilo, da 

razpored pri mizi določajo otroci, kar je razumljivo, glede na prejšnji odgovor, da se pri 73 

(82,1%) anketiranih strokovnih delavcih otroci vsakodnevno sami odločajo, kje bodo sedeli v 

času hranjenja. So pa trije anketirani strokovni delavci iz 1. starostne skupine dopisali 

komentarje ob odgovoru, da otroci sami določajo razpored pri mizi. En anketiran strokovni 

delavec  je svojemu odgovoru dodal, da  po potrebi spremeni sedežni red, če se kdo od otrok 

neprimerno obnaša, en anketiran strokovni delavec je zapisal, da občasno koga od otrok 

presede, če je nemiren, en anketiran strokovni delavec pa je pripisal, da po potrebi poseže v 

določanje razporeda, če si preveliko število otrok želi sedeti za isto mizo. Je pa 11 (12,3%) 

anketiranih strokovnih delavcev, od teh deset iz 2. starostne skupine, odgovorilo, da razpored 

pri mizi določi vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, pri čemer je en strokovni delavec iz 

skupine starosti otrok od 5 do 6 let, dopisal k svojemu odgovoru še dodatno pojasnilo, da ta 

razpored, ki ga občasno spreminjajo, določi vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja, to pa 

izvede skupaj z otroki oziroma ob upoštevanju njihovih želja, medtem, ko se je le en anketiran 

strokovni  delavec iz 1. starostne skupine opredelil za odgovor drugo, kjer pa  je navedel 

podoben razlog, da gre v njegovi skupini za stalen razpored otrok pri mizi, ki se občasno 

spreminja, pri tem pa  se poslužuje kombinacije določanja raporeda, pri katerem sodeluje tako 

strokovni delavec kot otroci. 

 

Graf 9: Kje otroci sedijo pri čakanju na kosilo? 

Pri vprašanju o čakanju otrok  na kosilo je 79 (88,8%) anketiranih strokovnih delavcev 

odgovorilo, da otroci sedijo za mizo in le 2 (2,2%) anketirana strokovna delavca iz 1. 

starostne skupine sta odgovorila, da otroci čakajo na kosilo v kotičku. Se je pa osem (9%) 
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anketiranih strokovnih delavcev odločilo za odgovor drugo, kjer so vsi navedli, da  otroci ne 

čakajo na kosilo, ker gre bodisi za takojšen prehod od dejavnosti h kosilu oziroma, ker se 

poslužujejo pred kosilom gibalnih minutk, čeprav se je ta isti strokovni delavec v 

nadaljevanju vprašalnika pri naslednjem vprašanju poslužil štirih ponujenih odgovorov, da se 

med tem, ko otroci čakajo na kosilo pogovarjajo, si ogledujejo slikanice, knjige, pojejo z 

vzgojiteljem oziroma njegovim pomočnikom in se igrajo prstne igre, kar pa negira dani 

odgovor.  

 

Graf 10: Kaj počnejo otroci medtem, ko čakajo na kosilo? 

Medtem, ko večina otrok čaka na kosilo pri mizi, imajo s strani vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev na razpolago različne možnosti zapolnitve časa, ki je na razpolago. Največkrat se 

otroci pogovarjajo, pravi kar 74 (24,4%) anketiranih strokovnih delavcev, 61 (20,1%) 

anketiranih strokovnih delavcev ob čakanju na kosilo z otroki prepeva  pesmice, sledijo prstne 

igre, katerih se poslužuje 53 (17,5%) anketiranih strokovnih delavcev, 43 (14,2%) anketiranih 

strokovnih delavcev otrokom ponudi tudi možnost, da si za mizo ogledujejo slikanice in 

knjige, 32 (10,6%) anketiranih strokovnih delavcev otrokom poleg ostalih možnosti 

preživljanja časa ob čakanju na kosilo, zastavlja uganke, en strokovni delavec je dopisal, da 

tudi glasbene uganke, 26 (8,6%) anketiranih strokovnih delavcev v tem času otrokom ponudi 

tudi poslušanje glasbe ali pravljice na CD predvajalniku, 14 (4,6%) od vseh anketiranih 

strokovnih delavcev  pa je dopisalo še, da otroci v njihovi skupini poleg že danih možnosti, v 

tem času tudi nastopajo z deklamacijo izštevank, petjem pesmic, da strokovni delavec bere 

pravljico, da se grejo pantomimo, ritmične igre, da delajo vaje za govorno izreko, v petih 
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primerih pa, kot so se izrazili strokovni delavci, skupaj evalvirajo dopoldanske dejavnosti 

oziroma obnavljajo dopoldansko dogajanje. 

 

Graf 11: Kdo pripravi mize za hranjenje? 

Pri pripravi miz za hranjenje 38 (42,7%) anketiranih strokovnih delavcev pravi, da to stori 

vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, pri čemer je 26 anketiranih strokovnih delavcev iz 1. 

starostne skupine, medtem, ko  32 (36, 0%) anketiranih strokovnih delavcev odgovarja, da to 

v njihovi skupini stori vsak otrok sam, od tega jih to trdi 25 iz 2. starostne skupine. V 19 

primerih, kar je  21,3% anketiranih strokovnih delavcev, pa mize za hranjenje pripravi dežurni 

otrok, od tega le v enem primeru v 1. starostni skupini. Štirje anketirani strokovni delavci, dva 

iz 1. in dva  iz 2. starostne skupine, so ob odgovoru, da mize za hranjenje pripravi vzgojitelj 

ali pomočnik vzgojitelja, pripisali opombo, da to počnejo ob pomoči dežurnega otroka.  
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Graf 12: Kdaj lahko otroci pričnejo s hranjenjem? 

Največ, 36 (40,4%) anketiranih strokovnih delavcev, od tega 31 iz 2. starostne skupine, 

otrokom dovoli, da pričnejo s hranjenjem, ko vsi otroci dobijo hrano in jim dežurni otrok 

zaželi dober tek. Ko vsi otroci dobijo hrano in jim vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja zaželi 

dober tek, lahko pričnejo s hranjenjem, je odgovorilo 28 (31,5%) anketiranih strokovnih 

delavcev in 25 (28,1%) anketiranih strokovnih delavcev otrokom v skupini dovoli, da pričnejo 

s hranjenjem takoj, ko dobijo hrano. Od teh 25-ih strokovnih delavcev, je 16 anketiranih iz 1. 

starostne skupine. 

 

Graf 13: Kaj je otrokom dovoljeno med obrokom? 

Večina ankteriancev (69,7%) se med obroki otrokom dovoli pogovarjati, so pa nekateri dodali 

pripis, da otroci to lahko počnejo tiho. 34 (26,9%) anketiranih strokovnih delavcih želi, da se 

0

20

40

60

 1. st. skupina  2. st. skupina odstotek

Pričetek hranjenja

ko vsi otroci dobijo hrano in jim zaželim dober tek

ko vsi otroci dobijo hrano in jim dežurni otrok zaželi dober tek

ko dobijo hrano

0

10

20

30

40

50

60

70

 1. st. skupina  2. st. skupina odstotek

Potek obroka

jejo v tišini  se pogovarjajo poslušajo glasbo



37 

 

otroci prehranjujejo v tišini in le pri 3 (3,4%) anketiranih strokovnih delavcih otroci med 

obrokom poslušajo glasbo in ob tem je ena od vzgojiteljic svojemu odgovoru, da v njeni 

skupini otroci jedo v tišini, pripisala, da je to čas, ko otrok spoznava, okuša ter pridobiva 

pozitiven odnos do hrane (spoštovanje). In ob svojem razmišljanju zapisala še svoj moto, da 

jemo zato, da živimo in ne živimo zato, da jemo.  

 

 

Graf 14: Kaj lahko počne otrok, ki obroka ne jé? 

V primeru, da otrok ne jé obroka, je skoraj polovica, 43 (48,3%) anketiranih strokovnih 

delavcev odgovorila, da otrok sedi v družbi ostalih otrok za mizo in počaka, da otroci 

zaključijo z obrokom, 20 (22,5%) anketiranih strokovnih delavcev dovoli, da si otrok ogleduje 

slikanice,  knjige, le en (1,1%) anketiran strokovni delavec pa otrokom ponudi možnost, da se 

igrajo namizne igre, 7 od 25-ih  (28,1%) anketiranih strokovnih delavcev, ki so izmed danih 

odgovorov izbrali odgovor drugo, pa otrokom nudi možnost, da si sami izberejo kotiček, v 

katerem se bodo igrali, in preostalih 18 anketiranih strokovnih delavcev je kot utemeljitev 

svoje izbire navedlo, da v skupini ni otroka, ki ne bi jedel katerega od obrokov. 
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Graf 15: Kaj počne otrok, ko zaključi s kosilom? 

Ko otrok zaključi s kosilom, 47 (52,8%) anketiranih strokovnih delavcev, od tega 24 v 1. 

starostni skupini in 23 v 2. starostni skupini, otrokom dovoli, da pospravijo za sabo, zapustijo 

mizo in se pripravijo na počitek, kar pomeni, da se umijejo, odidejo na stranišče in se uležejo 

na ležalnik. 37 (41,6%) anketiranih strokovnih delavcev želi, da otroci, ko zaključijo s 

kosilom, počakajo pri mizi in se v tem času lahko tiho pogovarjajo med seboj. Od 37 

anketiranih strokovnih delavcev, ki želijo, da otroci po zaključku hranjenja ostanejo za mizo, 

jih je 8 iz 1.starostne in 29 iz 2. starostne skupine. So pa imeli anketirani strokovni  delavci na 

izbiro še odgovor, pri katerem otrok ob zaključku hranjenja lahko pospravi za sabo, zapusti 

mizo in si izbere dejavnost po želji, dokler še ostali otroci ne zaključijo s kosilom. To 

možnost otrokom nudi 5 (5, 6%) anketiranih strokovnih delavcev v svojih skupinah, dva v 1. 

starostni skupini  in trije v 2. starostni skupini otrok. 
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Graf 16: Kdaj strokovni delavci pripravijo ležalnike za počitek oziroma spanje otrok? 

Ležalnike za počitek otrok več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev pripravi že pred 

zaključkom kosila. Od tega 8 (9,0%) še v času, ko se z otroki izvajajo dejavnosti na prostem, 

34 (38,2%) anketiranih strokovnih delavcev pripravlja ležalnike pred kosilom in 8 (9,0%) 

anketiranih strokovnih delavcev to največkrat počne med kosilom. Čas za pripravo ležalnikov 

otrokom, ki grejo počivati, pa nekoliko manj kot polovica anketiranih strokovnih delavcev, to 

je 37 (41,6%), nameni po kosilu. Sta pa dva anketirana strokovna delavca dodala pripis, da 

otroci v njuni skupini ne počivajo in se nista odločila za nobenega od danih odgovorov. 

Za ustrezno izpolnjevanje ciljev kurikuluma je potrebno čas za delo v vrtcu učinkovito 

organizirati. Tako postaja čas v okviru prikritega kurikuluma vse večja vrednota in pomemben 

dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa. Iz odgovorov strokovnih delavcev je razvidno, da 

je precejšen delež časa, ki ga otroci v interakciji z odraslimi preživijo v vrtcu, namenjen 

prehranjevanju. Ko beremo Kurikulum za vrtce (1999), kjer je  hranjenje opredeljeno kot čas 

umirjene dejavnosti brez hitenja, nepotrebnega čakanja in pripravljanja, je podatek, da večina 

anketiranih strokovnih delavcev (97,8%) meni, da imajo z otroki dovolj časa za pripravo, 

hranjenje in pospravljanje pri obrokih, če  za to dejavnost namenijo 1 do 2 uri (60,6%) 

oziroma skoraj četrtina (24,7%) tudi več kot 2 uri  dnevno, za zajtrk, malico in kosilo, 

pokazatelj, da vzgojitelji sicer upoštevajo zadostno količino časa kot eno  izmed elementov  
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kvalitete vzgojno-izobraževalnega procesa. Še vedno pa  kar velik odstotek,  88,8% 

anketiranih strokovnih delavcev odgovarja, da otroci na kosilo čakajo za mizo, čas čakanja 

sicer zapolnijo z  ustvarjalnimi dejavnostmi kot so, petje, poslušanja pravljic, prstne igre,..., a 

le 9% anketiranih odgovarja, da v njihovih skupinah otroci ne čakajo na kosilo, ker poskrbijo, 

da so dejavnosti organizirane tako, da se h kosilu prehaja brez čakanja. 

Proces hranjenja naj bi potekal s čim manj pripravami, s čim manj čakanja, ob upoštevanju 

normativov za čistočo in sterilnost, brez pretiravanja v tej skrbi za higieno. Prav bi bilo, da 

otroci pomagajo pri pripravah in pospravljanju, a za ta del obroka niso potrebna dežurstva, kot 

ni potrebe, da pri pospravljanju težimo k poudarjanju elementov delovne in moralne vzgoje, 

pač pa zgolj omogočamo otrokom izkusiti prehranjevanje v vrtcu kot družabni dogodek, ki se 

naj bi čim bolj približal hranjenju doma ali v restavraciji brez načrtnega poudarjanja vzgojnih, 

delovnih in higienskih navad, ki spominjajo na navade v institucijah nadzorovanja in 

discipliniranja (Bahovec, Kodelja, 1996, str. 134). 

Družinski oziroma restavracijski način prehranjevanja spoštuje otroka in kulturo 

prehranjevanja, kot tudi omogoča kakovostnejšo interakcijo med vzgojiteljico in otroki, ki se 

skupaj pripravljajo na hranjenje, se obroka skupaj udeležujejo in ob njem in o njem tudi 

pogovarjajo (Belak, 2005, str. 85).Večina otrok v vrtcu preživi po 9 ur dnevno, zato imajo 

strokovni delavci veliko odgovornost, kako načrtovati prehranjevalni program in ga hkrati  

uresničevati. Vsekakor je potrebno ustvariti prijetno razpoloženje ob obrokih, predvsem pa v 

ta proces aktivno vključiti otroke, da soustvarjajo priprave na hranjenje in sam potek 

hranjenja. Torej pričnemo že z urejanjem  in pripravo prostora za proces prehranjevanja  in 

izbiro kje in s kom sedeti, če želimo, da otroci izkusijo možnost izbire in s tem prevzemajo 

odgovornost v aktivnem sodelovanju tekom procesa. S tovrstnim vključevanjem  otrok že v 

priprave na hranjenje, jim zagotovo pokažemo njihovo pomembnost v celotnem procesu, ki 

pozitivno  vpliva ne le na njihovo  samopodobo, ampak jim nudi tudi možnost  neodvisnosti  

in povečuje željo po sodelovanju in uključevanju v vse sfere dejavnosti, prav zaradi impulzov, 

ki so jih ob tej dani možnosti deležni, znam, zmorem, želim, vedno več, vedno boljše in  

vedno spretneje. 

Interakcije med otroki se v pripravah na hranjenje širijo na način komunikacije, možnost 

dogovarjanja, sprejemanje drug drugega, pogosto zaradi možnosti izbire, kje bo otrok sedel, 

tudi občutek varnosti pri otrocih, zato je tako pomemben podatek, da 82,1% anketiranih 

strokovnih delavcev dopušča otrokom možnost, da si vsakodnevno sami izberejo mesto za 
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mizo, oziroma, četudi si ga vsakodnevno ne izbirajo, pa je 86, 8% anketiranih odgovorilo, da 

razpored pri mizi določijo otroci sami. Je pa še vedno velik delež anketiranih strokovnih 

delavcev (42,7%), ki sami poskrbijo za pripravo miz za hranjenje, čeprav prevladujejo 

anketiranci iz 1. starostne skupine. Ostali anketiranci to možnost nudijo otrokom, bodisi to 

stori vsak sam, oziroma dežurni otrok. Tudi pospravljanje po obroku za seboj otrokom 

omogoča 64 anketiranih strokovnih delavcev, 32 pa jih odgovarja, da otroci poskrbijo tudi za 

čistočo miz po obroku. 

S takim načinom organizacije prehranjevanja otroke postopoma vpeljujemo in ponujamo 

zglede zdravega prehranjevanja.  

V Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) je 

zapisano, da je  za vsak organiziran obrok potrebno zagotoviti vsakemu posamezniku ustrezen 

čas, da ni potrebno hiteti pri jedi in zagotoviti okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do 

prehranjevanja, kamor sodi umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in ustrezen 

način postrežbe glede na populacijo, ki se v danem prostoru in času prehranjuje. Poudarjen je 

tudi vzor, ki ga imajo vzgojitelji in njihovi pomočniki na prehranjevanje otrok. Smernice 

priporočajo,  da strokovni delavci uživajo obrok skupaj z otroki v skupini in jim s tem nudijo 

primeren zgled za kulturno prehranjevanje (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorčič, Adamič 

in Čampa, 2005, str. 36). 

V moji raziskavi se 79,8% anketirancev  prehranjuje z otroki, medtem, ko ostali navajajo 

največkrat zdravstvene razloge, zakaj tega ne počnejo in nekaj razlogov osebne narave. 

Ko otroci zaključijo s kosilom, naj bi imeli možnost, da  odidejo od mize, če tako želijo in 

nadaljujejo z umirjeno dejavnostjo, ki ne moti otrok, ki se še prehranjujejo. Prehod naj bi bil 

čim bolj spontan, brez pretiranega hitenja (Bahovec, Golobič, 2004 , str. 91). 

Anketirani strokovni delavci, ki so odgovarjali na vprašanje, kaj otroci počnejo v času, ko 

zaključijo s kosilom, so sicer v 52,8% primerih dejali, da lahko pospravijo za sabo in se 

pripravijo na počitek, saj kar 56,2 % strokovnih delavcev odgovarja, da ležalnike pripravi že 

pred ali med kosilom, 41,6% anketiranih pa odgovarja, da njihovi otroci, ko zaključijo s 

kosilom, počakajo pri mizi in se tiho pogovarjajo z ostalimi otroki.  
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6.3.2. Odnos strokovnih delavcev do omogočanja izbire in sprejemanja drugačnosti pri 

prehranjevanju 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (R2) nas je zanimalo, kakšen je odnos strokovnih 

delavcev do omogočanja izbire in sprejemanja drugačnosti pri prehranjevanju 

 

 

Graf 17: Kako pogosto si otroci posamezni obrok postrežejo sami? 

Čeprav rezultati (graf 14) kažejo, da si otroci predvsem v drugi starostni skupini največkrat 

samostojno posrežejo zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico, občasno tudi kosilo, 

pa odgovori na deseto anketno vprašanje, kjer so strokovni delavci odgovarjali kako otrokom 

razdelujejo hrano pri obroku le 12,3% anketirancev odgovarja, da imajo možnost 

sampostrežno izbrati vrsto in količino hrane. Najbrž lahkozraven prištejemo še 30,3% 

anketiranih strokovnih delavcev, ki pa vsakega otroka posebej vprašajo, kaj in koliko  bo 

pojedel. Medtem, ko si v prvi starostni skupini največkrat samostojno postrežejo dopoldansko 

in popoldansko malico, kosila nikoli in zajtrk leobčasno, kar je nekako sprejemljiv podatek 

glede na starost otrok. 
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Graf 18: Kako poteka razdeljevanje količine in vrste hrane pri obroku? 

Pri razdeljevanju hrane pri obroku 28 (31,6%) anketiranih strokovnih delavcev odmeri 

količino hrane, glede na predhodno izkušnjo, koliko kdo od otrok poje, nekoliko nižji delež, 

30,3% anketiranih strokovnih delavcev, kar pomeni 27 strokovnih delavcev vsakega otroka 

posebej vpraša, kaj in koliko bo pojedel, od tega  je vseh 27 v 2. starostni skupini. 17 (19,1%) 

anketiranih strokovnih delavcev, 14 iz 1. starostne skupine vsakemu otroku odmeri približno 

enako količino hrane. Enajst (12,3%) anketiranih strokovnih delavcev, od katerih jih devet 

dela v 2. starostni skupini, pa da možnost otrokom, da si sami izberejo vrsto in količino hrane, 

ki jo bodo zaužili. 6 (6,7%) anketiranih strokovnih delavcev pa pri razdeljevanju hrane 

vsakega otroka posebej  vpraša, koliko bo pojedel. 
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Graf 19: Ali strokovni delavci pomagajo posameznim otrokom pojesti obrok do konca? 

Ob vprašanju, če otrokom pomagajo pojesti obrok do konca, so precej enakovredno zastopani 

tisti strokovni delavci, ki to počnejo in tisti, ki tega ne počnejo. Tako je pritrdilno odgovorilo 

43 (48,3%) anketiranih strokovnih delavcev in negativno 46 (51,7%) anketiranih strokovnih 

delavcev. 
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Graf 20: Zakaj strokovni delavci pomagajo posameznim otrokom pojesti obrok do konca? 

Vsi tisti anketirani strokovni delavci, ki otrokom pomagajo pojesti obrok do konca, so v 

nadaljevanju izbrali razlog oziroma več njih, da utemeljijo, zakaj to počnejo. Anketirani 

strokovni delavci so se 26 krat opredelili za razlog, ker jih otroci sami prosijo, 10 krat to 

utemeljujejo z razlogom, da je zaužitje celotnega obroka kakovostne in raznovrstne hrane za 

dobrobit otroka in njegovega zdravega razvoja, 8 krat  so se opredelili za razlog, da otroke 

poznajo in vejo, da navadno pojejo vso hrano, ki jim je postrežena, 6 krat so izbrali razlog, da 

se jim ne ljubi jesti, od tega 5 krat v 1. starostni skupini, le 3 krat, ker je to želja staršev, en 

anketiran strokovni delavec pa  je med svoje razloge za pomoč otrokom, da pojejo obrok do 

konca, uvrstil tudi razlog, da v trenutni socialno-ekonomski situaciji družbe ni primerno, da 

zavržemo kakovostno pripravljeno hrano, ki so jo otroci deležni v vrtcu. Ena vzgojiteljica je 

izbrala prav vse razloge, zakaj pomaga otrokom pojesti obrok do konca, z utemelitvijo, da je 

odločitev odvisna od situacije. Pri zadnjem izbranem odgovoru, drugo, je 10 anketiranih 

strokovnih delavcev iz 1. starostne skupine  navedlo, da otrokom nudijo pomoč, ker še ne 

znajo postrgati s krožnika, 5 anketiranih strokovnih delavcev, prav tako iz 1. starostne skupine 
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meni, da so otroci prepočasni pri hranjenju, ker so že utrujeni in zaspani in zato potrebujejo 

pomoč, ena vzgojiteljica v skupini otrok starosti 1 do 2 leti pa navaja razlog za pomoč, da  

otroci ne zmorejo samostojno pojesti in potrebujejo pomoč predvsem pri juhah. 

 

Graf 21: Strokovni delavec vzpodbuja otroke, da pojedo vso hrano? 

7 (7,8%) anketiranih strokovnih delavcev otrokom fizično pomaga pojesti obrok do konca in 

pri tem se poslužujejo raznih domišljijskih igric, s katerimi animirajo otroka, da bi mu uspelo 

izprazniti krožnik, medtem ko 20 (22,5%) anketiranih strokovnih delavcev kot vrsto pomoči, 

da bi otrok pojedel obrok do konca uporabljajo verbalno spodbudo, da poje vso hrano in ga ob 

tem  pohvalijo za vsak dodatno zaužit grižljaj. 50 (56,2%) anketiranih strokovnih delavcev se 

je odločilo za svojo interpretacijo pomoči in pod odgovor drugo so zapisali, da ga sicer 

verbalno spodbujajo, a če ne more pojesti, odnese ostanek hrane na voziček. So pa vztrajni pri 

otrocih, ki pridejo po dodatek, le tega pa  morajo pojesti. Navajajo tudi, da ne silijo, a 

vztrajajo, da vsaj poskusi vso hrano, posameznike pa spodbujajo, da otrok poje še  toliko žlic, 

kolikor je star, da poje še tri žlice, potem hrano odnese, ena izmed vzgojiteljic »dela 

reklamo«, zakaj je potrebno pojesti vso hrano, ena od pomočnic vzgojiteljic samo daje v usta 

in ničesar ne komentira in ena od vzgojiteljic se je odločila za ta odgovor, ker je njen način 

pomoči odvisen od razloga in situacije, zakaj noče jesti.   
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Graf 22: Kje in kdaj imajo otroci v vrtcu na razpolago tekočino? 

Otrokom v vrtcu je tekočina na razpolago kadarkoli na dostopnem mestu pri 61 (68,5%) 

anketiranih strokovnih delavcih, delež je večji v 2. starostni skupini, kjer od 55 anketirancev, 

to otrokom omogoča 49 strokovnih delavcev. 13 (14,7%) anketiranih strokovnih delavcev 

nudi otrokom tekočino ob posameznih obrokih in pri 11 (12,3%) anketiranih strokovnih 

delavcih so otroci deležni tekočine, ko izrazijo, da so žejni oziroma  zaprosijo za napitek. Za  

zadnja dva odgovora se je odločilo po 9 anketiranih strokovnih delavcev  iz 1. starostne 

skupine. Izmed vseh anketiranih strokovnih delavcev so 4 (4,5%) anketiranci, vsi iz 1. 

starostne skupine, na delovnem mestu vzgojitelja izbrali odgovor drugo in dodali različna 

pojasnila: da otroci pijejo po večji aktivnosti, da jim je ponujena tekočina pred obroki in po 

telovadbi, da je odvisno od dejavnosti in temperature, vsekakor pa otroci pijejo po gibalni 

aktivnosti oziroma vsaj 3 krat v dopoldanskem času in zadnja interpretacija izbranega 

odgovora je, da strokovni delavec tekom dneva otroke spodbuja, da izrazijo potrebo po 

tekočini. 

Gavin zelo nazorno argumentira, zakaj od strokovnih delavcev v vrtcu pričakujemo, da 

omogočajo izbiro in sprejemanje drugačnosti pri prehranjevanju otrok, oziroma, da je 

otrokom omogočena možnost izbire hrane, ob čemer se izognejo pomislekom ob različnih 

prehrambenih željah otrok, najbrž tudi spodbujanju k pokušanju hrane. Že hrana sama, ki je 

vsakemu posamezniku na  dosegu in vzdušje pri obroku je tisto, ki otroke motivira, da se vsak 
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do sitega naje, spodbujen od svoje notranje potrebe po hrani, vsak v svojem ritmu in tempu. 

Naloga odraslega je torej, da otrokom dovoli, da jedo, kakor jim narekujejo telesni znaki za 

lakoto, da jim prisluhne, ko pravijo, da so lačni in jim dovoli, da prenehajo s hranjenjem, ko 

pokažejo, da so si potešili lakoto. Čeprav je priporočljivo, da odrasli pomaga otroku razviti 

raziskovalni pristop k različnim okusom in različni sestavi hrane, pa je pomembno, da otroci 

niso siljeni, da pojejo vse, kar je na mizi, saj to vodi v razvijanje nezdravih navad, ker otroci 

ne prepoznavajo več svojih telesnih znakov za lakoto, saj je prav pravilno odzivanje na 

namige telesa glede lakote pomembna spretnost, ki pomaga razvijati zdrave prehranjevalne 

navade in vzdrževati zdravo telo, tudi z odraščanjem (Gavin in sod., 2007, str. 27). 

Vsekakor pa pridobljeni rezultati anketne raziskave kažejo, da odnos  anketiranih strokovnih 

delavcev do omogočanja izbire in sprejemanja drugačnosti pri prehranjevanju še vedno ni 

ozaveščen do te mere, da bi bila to praksa strokovnih delavcev, ki bi prevladovala v dnevni 

rutini prehranjevanja in pri tem otrokom pomagala razvijati občutek za odgovornost, 

samostojnost samozaupljivosti in samokontrolo. To so pomembne socialne prvine, ki naj bi 

jih otrok osvajal ne le v družinskem okolju, ampak tudi ob podpori institucionalnega procesa 

vzgajanja in prenašal v vsakdanje življenje in skupaj z njimi odraščal in oblikoval svojo 

osebnost. Pomembno je zavedanje, da je za otroka še tako majhna izbira pomembna, saj mu 

predstavlja razvijanje občutka, da postopoma prevzema nadzor in oblast nad svojim 

življenjem. 

Na to kaže podatek, da le 12,3%  anketiranih strokovnih delavcev da možnost otrokom, da si 

sami izberejo vrsto in količino hrane, ki jo bodo zaužili. 

Samopostrežni način prehranjevanja oziroma možnost izbire, ki jo je deležen otrok,dviguje 

nivo prehranjevanja na višji kulturni nivo. Seveda pa zahteva taka organizacija prehranjevanja 

od odraslega večjo fleksibilnost pri načtovanju in izvedbi obrokov, kot tudi samega dela v 

oddelku. Vsekakor je pogled na ta način pristopa potreben z vidika razbremenitve vloge 

odraslega, saj se pogosto ne zavedamo, da opravljamo stvari namesto otrok in ne zanje. S tem 

podcenjujemo njihovo samostojnost in željo ter potrebo po lastni aktivnosti in odgovornosti 

za svoja dejanja. Res je, da čim mlajši je otrok, več pomoči odraslega potrebuje, a to nam 

vsekakor ne bi smelo vzeti volje in želje po omogočanju, da se otrok razvija v samostojno in 

odgovorno bitje na vseh področjih njegovega delovanja, saj bo otrok vsak dan starejši in 

spretnejši s pozitivnimi izkušnjami, ki ga bogatijo in odlikujejo, da zaupa vase in v svet, ki ga 
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obdaja, mi pa uspešnejši v svoji tendenci uresničevanja načel zapisanih v Kurikulumu za 

vrtce. 

Tako že  Kast-Zahn in Morgenroth (2012) opredeljujeta, da v tem kontekstu  prehranjevanje 

in s tem oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad ne bi smelo biti izvzeto, pač pa bi se vsak 

vzgojitelj moral zavedati, da so se otroci že sposobni odločati, kaj in koliko bodo pojedli od 

ponujenega, ob predpostavki, da jim vzgojitelj ponudi hrano, pripravljeno po normativih 

zdrave prehrane in zagotovi primeren čas in prostor, poskrbi za prijetno vzdušje pri obroku in 

določi pravila prehranjevanja. Otrokom glede na starost ponudi svojo pomoč pri 

prehranjevanju, a le v okvirih nujnosti tega dejanja.  Na tak način bodo otroci deležni 

spoštovanja njihove individualnosti, drugačnosti in dana jim bo možnost izbire. S takim 

pristopom k otroku bo otrok deležen jasnega sporočila, da ga odrasli spoštujejo, mu zaupajo 

in lahko tudi sam zaupa svojim občutkom  

Temu v svojem članku pritrjuje tudi B. Vrbovšek (2014) s tem, ko zapiše, da če je v 

Kurikulumu za vrtce (1999) zapisano, da je treba možnosti izbire spoštovati pri organizaciji 

hranjenja, potem smo dolžni razmisliti, kako to izbiro omogočiti brez izgovarjanja, da mi 

najbolje vemo, kaj je dobro za otroka. Cilj sam po sebi ne more legitimirati vzgojiteljevega 

početja, če ni povezan z uresničevanjem enega ali več načel. In prav v tem, da je kljub 

osebnim prepričanjem in pričakovanjem zmožen uresničevati načela predšolske vzgoje, ki 

izhajajo iz človekovih pravic, je in mora biti temeljna usposobljenost vsakega vzgojitelja. 

6.3.3. Odnos strokovnih delavcev do upoštevanja različnosti med otroki pri 

prehranjevalnih navadah, željah in običajih 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R3) nas je zanimalo, kakšen je odnos strokovnih 

delavcev do upoštevanja različnosti med otroki pri prehranjevalnih navadah, željah in običajih 
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Graf 23: Soočanje strokovnih delavcev z otrokom iz družine, ki prisega na drugačen način 

prehranjevanja 

Z zastavljenim vprašanjem sem želela izvedeti, ali so se anketirani strokovni delavci v svoji 

vzgojno-izobraževalni praksi že soočili z otrokom iz družine, ki prisega na drugačen način  

prehranjevanja zaradi različnega verskega in kulturnega prepričanja ali pa iz osebnih razlogov 

prisega na vegetarijansko prehrano. 42 (42,8%) anketiranih strokovnih delavcev je v svoji 

skupini že imelo otroka iz vegetarijanske družine in 56 (57,2%) anketiranih strokovnih 

delavcev otroka iz družine z drugačnim verskim in kulturnim prepričanjem. Izmed teh 

anketiranih strokovnih delavcev, ki so se že soočili s tovrstnim primerom, je 10 anketiranih 

strokovnih delavcev iz 1.starostne skupine in 18 anketiranih strokovnih delavcev iz 2. 

starostne skupine, torej 28 strokovnih delavcev,  v svoji skupini  že imelo  oba primera 

drugačnega načina prehranjevanja.  
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Graf 24: Kakšen je odziv strokovnih delavcev, če si otorok zaželi hrane, ki naj je ne bi jedel? 

Anketirani strokovni delavci, ki so odgovarjali na predhodno vprašanje, so pri tem vprašanju 

odgovarjali, kako so postopali v primeru, da si je otrok zaželel hrane, ki naj je ne bi jedel 

zaradi vegetarijanskega načina prehranjevanja ali zaradi drugačnega verskega in kulturnega 

prepričanja njegove družine. Največji delež anketirancev, 23 (35, 4%) strokovnih delavcev, je 

odgovorilo, da mu niso ustregli, a so se o izraženi želji otroka pogovorili s starši, 21 (32,3%) 

anketiranih strokovnih delavcev otroku ni ustreglo in je zgolj upoštevalo željo staršev, štirje 

(6,2%) anketirani strokovni delavci so ustregli otrokovi želji po hrani, ki naj je ne bi jedel in 

trije (4,6%) anketirani strokovni delavci so otroku ustregli, a so se pozneje o tem pogovorili s 

starši. Odgovor drugo je izbralo 14 (21,5%) anketiranih strokovnih delavcev, pri katerih otrok 

ni izrazil želje po hrani, ki naj je ne bi jedel in so to pripisali kot dodatno pojasnilo k izboru 

odgovora. 

E. D. Bahovec in K. B. Golobič (2004) sta mnenja, da čeprav imajo starši  pravico 

soodločati,  je njihova dolžnost upoštevati meje svojega soodločanja, saj ne smejo posegati v 

strokovnost vrtca. Prav pri možnosti izbire glede hranjenja se lahko pojavijo določeni 

pomisleki, ko se razlikujejo želje staršev in otrok. Zato je na vzgojiteljih, da v primerih, ko 

imajo opravka z vegetarjanskimi družinami ali z otroki različnih ver in kultur ali kakršnih 

koli drugih razlogov, zavzamejo ustrezno strokovno pedagoško držo in so glede na 
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občutljivost situacije še posebej pozorni, da otroke ne postisnejo v konflikt med družinskimi 

vrednotami in vrednotami vrtca (Bahovec, Golobič, 2004, str. 90). 

Kar nekaj anketiranih strokovnih delavcev se je v svoji praksi že srečalo tako z otrokom iz 

vegetarijanske družine, kot iz družine z drugačnim verskim in kulturnim prepričanjem in 

njihovimi specifičnimi prehranjevalnimi navadami. Ob tem je pomembno, da strokovni 

delavci cenijo in spoštujejo raznolikost in individualne razlike pri prehranjevalnih navadah, da 

upoštevajo želje staršev, hkrati pa je pomembno, da če pride do kakršnekoli dileme pri 

izpolnjevanju teh želja oziroma zahtev zaradi izražanja želje otroka po hrani, ki naj je otrok ne 

bi jedel, da so strokovni delavci pripravljen stopiti v komunikacijo s starši (40%) in ob tem 

želim verjeti, da s polno mero strokovne in osebne odgovornosti zavzamejo argumente, ki 

gradijo most med družinskimi vrednotami, vrednotami vrtca in otrokom kot osrednjim 

členom, pri tem pa upoštevajo in sprejemajo različnost med otroki pri prehranjevalnih 

navadah in običajih, ki so odraz ožjega družbenega okolja. 

6.3.4. Upoštevanje načel predšolske vzgoje pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih 

navad predšolskih otrok 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (R4) nas je zanimalo, katera načela predšolske vzgoje 

upoštevajo strokovni delavci pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad pri predšolskih 

otrocih. 
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Graf 25: Kako strokovni delavci organizirajo prehranjevanje otrok? 

Pri zadnjem vprašanju je imelo 89 anketiranih strokovnih delavcev ponujenih 10 trditev ob 

katerih so se vedno odločali med tremi odgovori: da, ne in včasih. 

TRDITEV 1: Otroci pomagajo pri pripravi prostora za hranjenje.  

58 anketiranih strokovnih delavcev otrokom omogoča, da sodelujejo pri pripravi prostora za 

hranjenje, od teh jih 46 dela v 2. starostni skupini, 20 anketiranih strokovnih delavcev, med 

katerimi jih je 15 iz 1. starostne skupine, le včasih otrokom v skupini omogoči, da sodelujejo 

pri pripravi prostora za hranjenje, pri 9 anketiranih strokovnih delavcih pa otroci ne pomagajo 

pripraviti prostora za hranjenje. Tega ne prakticira 7 anketiranih strokovnih delavcev iz 1. in 2 

anketirana strokovna delavca iz 2. starostne skupine. 

TRDITEV 2: Poskrbim, da se vsak otrok raznovrstno prehranjuje in  vzame vso hrano, ki je 

na razpolago, vsaj za pokušanje. 

69 anketiranih strokovnih delavcev poskrbi, da je vsak otrok deležen vse hrane, ki je na 

razpolago vsaj za pokušanje, 7 anketiranih strokovnih delavcev pa je mnenja, da ni potrebno, 

da otrok pri obroku dobi vso hrano, ki je na razpolago na krožnik in mu je ni potrebno  

pokusiti, če tega ne želi in 11 anketiranih strokovnih delavcev to stori le včasih. 

TRDITEV 3: Poskrbim, da otroci pojedo vso hrano. 
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13 anketiranih strokovnih delavcev meni, da naj bi otroci pojedli vso hrano, ki so jo deležni v 

vrtcu, 46 anketiranih strokovnih delavcev se s to trditvijo ne strinja in 29 anketiranih 

strokovnih delavcev le včasih poskrbi, da otroci pojejo vso hrano, ki so jo deležni pri obroku. 

TRDITEV 4: Otroci sami pospravijo po obroku za seboj. 

64 anketiranih strokovnih delavcev odgovarja, da v njihovi skupini otroci sami pospravljajo 

po obroku za seboj, je pa res, da jih 50 dela v 2. starostni skupini, medtem, ko otroci  le včasih 

po obroku pospravijo za seboj pri 17-ih anketiranih strokovnih delavcih, od tega pri 15-ih v 1. 

starostni skupini in 5 anketiranih strokovnih delavcev pospravlja mize po obrokih, ne da bi v 

ta proces vključila otroke. Gre za štiri strokovne delavce  v 1. in enega strokovnega delavca v 

2. starostni skupini. 

TRDITEV 5: Otroci sami počistijo po obroku za seboj. 

Pri 32 anketiranih strokovnih delavcih otroci tudi počistijo za seboj po hranjenju in sicer sta 

dva iz 1. starostne skupine in 30 strokovnih delavcev je iz 2. starostne skupine. 36 anketiranih 

strokovnih delavcev, od teh jih je 27 delujočih v 1. starostni skupini, je odgovorilo, da pri njih 

otroci ne čistijo sami za seboj po obroku, se pa to dogaja včasih v skupinah otrok, kjer  to 

spodbuja 19 anketiranih strokovnih delavcev od tega večina v 2. starostni skupini, 14 

anketirancev. 

TRDITEV 6: Med hranjenjem se z otroki pogovarjamo o hrani (kaj je, iz česa je,   

                      kakšnega okusa je,...). 

31 anketiranih strokovnih delavcev se med obrokom z otroki pogovarja o hrani, ki jo uživajo. 

O tem kaj otroci jedo, iz česa je, kakšnega okusa je, se le včasih pogovarja 50 anketiranih 

strokovnih delavcev, medtem, ko se med hranjenjem o vrsti, sestavi in okusu hrane z otroki v 

skupini ne pogovarja 6 anketiranih strokovnih delavcev. 

TRDITEV 7: Hrana je že vnaprej odmerjena, narezana in dostavljena pred otroka. 

16 anketiranih strokovnih delavcev odmeri, nareže in dostavi hrano pred otroke. To jih 11 

počne v 1. starostni skupini. Tega ne počne 45 anketiranih strokovnih delavcev, od tega 9 v 1. 

starostni skupini. Se pa vnaprejšnje priprave hrane za uživanje včasih poslužuje 26 

anketiranih strokovnih delavcev, ki so precej enakovredno zastopani iz 1. in 2. starostne 

skupine. 
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TRDITEV 8: Ko otrok zaključi s hranjenjem, lahko zapusti mizo. 

45 anketiranih strokovnih delavcev otrokom po zaključku hranjenja dovoli, da zapustijo mizo, 

otroci v skupinah, kjer dela 21 anketiranih strokovnih delavcev, od tega večina, kar 19 v 2. 

starostni skupini, tega otrokom ne dovoli, je pa 20 anketiranih strokovnih delavcev, katerih  

otroci včasih lahko po zaključku hranjenja vstanejo od mize, ne da bi čakali na ostale, ki se še 

hranijo. To prakticira po 10 strokovnih delavcev tako v 1.kot v 2. starostni skupini. 

 

TRDITEV 9: Kdor hitro in vse poje, je pohvaljen. 

Pohvale ob tem, ko otrok hitro in vse poje se poslužuje 6 anketiranih strokovnih delavcev, 

včasih se za pohvalo otrok ob koncu hranjenja  odloči 21 anketiranih strokovnih delavcev,  60 

anketiranih strokovnih delavcev pa ne hvali otrok, četudi le ti hitro in vse pojedo.  

TRDITEV 10: Sladica pri kosilu je motivacija, da pojejo vso hrano, ki je na krožniku. 

Včasih je sladica pri kosilu motivacija, da otroci pojedo vso hrano, ki je na krožniku. S tem se 

strinja kar 47 anketiranih strokovnih delavcev. V to motivativno moč sladice verjame le 6 

anketiranih strokovnih delavcev, nikakor pa naj sladica ne bi motivirala otrok, da bi pojedli 

vse s krožnika v skupinah, kjer dela 34 anketiranih strokovnih delavcev. 

Moj cilj diplomske naloge  je bil raziskati pomen vzgojiteljeve vloge pri oblikovanju zdravih 

prehranjevalnih navad pri predšolskem otroku in ker sem v ta namen ugotavljala, kakšen je 

vzgojiteljev odnos  do načela omogočanja izbire in drugačnosti in načela enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki ter načela multikulturalizma, sem ob vprašanju, katera 

načela predšolske vzgoje strokovni delavci upoštevajo pri oblikovanju zdravih 

prehranjevalnih navad pri predšolskih otrocih, ugotovila, da gre sicer za upoštevanje in 

izvajanje obeh načel, a načelo omogočanja izbire in drugačnosti glede na pridobljene 

rezultate, še vedno ni v polni meri osredotočeno na zavedanje nujnosti spoštovanja otrokovih 

pravic skozi udejanjanje tega načela, ki v ospredje postavlja večje omogočanje 

individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. 

Ob tem že E. D. Bahovec in K. B. Kodelja  (1996) zastavljata  vprašanje o načinih poteka 

vsakdanjih priprav na hranjenje. Kako je organizirano življenje v vrtcu pred in med obroki ter 

po njih, kako so upoštevane možnosti izbire, kot oblika alternativnih možnosti, ki lahko 

veliko pripomorejo k občutku individualnosti. V tem segmentu prehranjevanja, se že 

srečujemo z vidikom prikritega kurikuluma, ki je tesno povezan z miselnostjo »za vse enako«, 

vkomponirano v samo prostorsko in časovno organizacijo vrtca (Bahovec, Golobič, 2004, 
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str.12). Dejstvo je, da morajo biti vsi otroci obravnavani enako, vsi deležni enakih pravic, ki 

zadevajo vzgojo in izobraževanje, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, a vsekakor te pravice ne bi 

smeli enačiti z geslom »za vse enako«, ampak kot utemeljitev demokratično organiziranega 

vzgojno-izobraževalnega sistema, ki z načelom enakih možnosti ne le dopušča, ampak celo 

vzpodbuja in s tem širi in nadgrajuje otrokove pravice z možnostjo izbire in drugačnosti 

(Bahovec, Kodelja, 1996, str. 33). 

Vsakodnevna praksa, ki predstavlja skupek konkretnih postopkov odraslega v različnih 

situacijah, zajema prepričanja, stališča ter vrednote posameznika, torej  tiste elemente, ki so 

prikriti, a izjemno pomembni, saj prav na njih temelji vsakdanja aktivnost vzgojitelja. Dejstvo 

je, da pomemben vidik prikritega kurikuluma predstavljajo prav stališča vzgojiteljev in 

njihova sposobnost vživljanja v druge, predvsem v  otroke. Stališča so pomembni dejavnik, ki 

usmerjajo naše vedenje in prav zaradi tesne soodvisnosti med stališči in vedenjem prevzemajo 

stališča pomembno vlogo v procesu oblikovanja predstav in pričakovanj do samega sebe, do 

drugih in nenazadnje o okolju in do okolja, v katerem bivamo in delujemo kot aktivni 

udeleženec, ki prav to osebnostno lastnost oblikuje pod vplivom socialnih dejavnikov in jo 

prenaša v dogajanje med ljudni. Sčasoma se oblikuje nek trajni sistem pozitivnega in 

negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti vzgojiteljev v odnosu do drugih in različnih 

situacij (Lepičnik Vodopivec, 2005, str. 21). 

Vzgojiteljevo  temeljno vodilo naj bi bilo zavedanje, da za otroka vsaka situacija predstavlja 

doživljajsko izkušnjo, na kateri gradi svoj odnos do sebe, do drugih in do življenja nasploh. 

Torej je vzgojitelj otroku zgled, identifikacijski vzor, ki ga tudi vrednostno orientira. Prav 

zato je tako pomembno, da vzgojitelj zavestno prevzema odgovornost do sebe in lastnega 

razvoja (Grešak, 2005, str. 200). 

Čeprav je različnost v osebnosti vsakega vzgojitelja  nedvomno bogastvo, ki plemeniti otroke, 

ki vstopajo v interakcijo z njim, pa  bo ta odnos kvalitetnejši, če vzgojitelj  svojo avtonomijo 

znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa razume tudi kot možnost svojega razvoja, ki naj bi 

predstavljal nekaj, kar se dogaja v njem samem, šlo naj bi za njegov lasten notranji proces, v 

katerem ozavesti lastne kompetence znotraj osebnega in profesionalnega razvoja. Prav zato je 

tako pomembno, da vzgojitelj zavestno prevzema odgovornost do sebe in lastnega razvoja in 

na ta način plemeniti in pomembno vpliva na kakovostno rast prikritega kurikuluma v vrtcu, 

saj ima  prav vsak posameznik kot aktivni sooblikovalec izjemno odgovorno nalogo v 
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dobrobit otrok, sebe in vrtca. Na ta način bo tudi potek hranjenja nudil vzgojitelju priložnost, 

da čeprav je ta del dejavnosti v vrtcu samoumeven in pri čemer otroci navadno nimajo izbire,  

poskrbi za uveljavljanje in spoštovanje otrokovih pravic ob tem, ko  zavestno uresničuje 

načela  omogočanja izbire in drugačnosti in načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti 

med otroki ter načela multikulturalizma.  

Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah (1989) postavi otroka v vlogo subjekta in 

otrokovo korist kot prioriteto, ki naj bi nam bila tudi glavno vodilo ob strokovno zastavljenem 

vzgojnem procesu in pozitivno naravnanemu odnosu do otrok. Torej nas postavlja v položaj, 

kjer zavestno postavimo  otroka kot  aktivnega udeleženca vzgojnega procesa oziroma 

konstruktorja svojega zdravja (Grešak, 2005, str. 199). 

In prav o tem, po mojem mnenju, govori načelo omogočanja  izbire in drugačnosti, zapisano v 

Kurikulumu za vrtce (1999), ki vse strokovne delavce obvezuje, da na organizacijski ravni 

otrokom pri vsakdanji rutini v vrtcu omogočajo, da imajo možnost izbire, saj pridobljene 

navade med dnevno rutino lahko ostanejo za celo življenje. Najbrž način hranjenja, ki 

otrokom nudi samostojnost in izbiro pri odločanju o zaužitju vrste in količine hrane zahteva 

ne le odločitev in angažiranost strokovnih delavcev, pač pa tudi podporo celotnega 

vrtčevskega kadra od vodstvenega do kuhinjskega in tehničnega osebja, ki nudi tako 

materialno kot storitveno podporo za celostno organizacijo takega pristopa k prehranjevanju. 

To potrjuje tudi zapis v članku Jem, da rastem-samopostrežni način prehrane v zborniku 

Prikriti kurikulum v kurikulu - rutina ali izziv v vrtcu (2005), ene izmed vzgojiteljic vrtca 

Vrhnika, kjer je bila izvedena anketa med strokovnimi delavci. H. Tomažin je iz lastnih 

izkušenj oblikovala mnenje, da je samopostrežni način hranjenja vsekakor primernejši za 

otroke 2. starostne skupine, hkrati pa ta način zahteva poleg prostorskih možnosti, ki otrokom 

omogočajo ustrezno višino pultov oziroma miz, kjer stojijo servirne posode in več servirnega 

pribora ustrezne velikosti, tudi svoj čas, veliko potrpežljivosti in tolerance s strani strokovnih 

delavcev, saj mora otrok preko lastnih izkušenj osvojiti določena znanja in spretnosti, da 

hranjenje lahko poteka umirjeno, brez hitenja, istočasno pa je otroku omogočena izbira hrane, 

glede na njegove potrebe in želje. Ker se s takim načinom prehranjevanja otrok aktivno 

udeležuje celotnega procesa,  nemalokrat izzvenijo tudi večne težave z neješčnostjo otrok. 

Čeprav je hrana v vrtcu kvalitetna, pripravljena po merilih in standardih zdrave prehrane, jo 

nekateri otroci odklanjajo, samopostrežni način prehranjevanja pa se izkaže kot primer dobre 

prakse v vsakodnevni rutini. (Tomažin, 2005, str. 69). 
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Samopostrežni način prehranjevanja oziroma možnost izbire, ki jo je deležen otrok, dviguje 

nivo prehranjevanja na višji kulturni nivo. Seveda pa zahteva taka organizacija prehranjevanja 

od odraslega večjo fleksibilnost pri načtovanju in izvedbi obrokov, kot tudi samega dela v 

oddelku. Vsekakor je pogled na ta način pristopa potreben z vidika razbremenitve vloge 

odraslega, saj se pogosto ne zavedamo, da opravljamo stvari namesto otrok in ne zanje. S tem 

podcenjujemo njihovo samostojnost in željo ter potrebo po lastni aktivnosti in odgovornosti 

za svoja dejanja. Res je, da čim mlajši je otrok, več pomoči odraslega potrebuje, a to nam 

vsekakor ne bi smelo vzeti volje in želje po omogočanju, da se otrok razvija v samostojno in 

odgovorno bitje na vseh področjih njegovega delovanja, saj bo otrok vsak dan starejši in 

spretnejši s pozitivnimi izkušnjami, ki ga bogatijo in odlikujejo, da zaupa vase in v svet, ki ga 

obdaja, mi pa uspešnejši v svoji tendenci uresničevanja načel zapisanih v Kurikulumu za 

vrtce.  

Vsekakor delim mnenje vzgojiteljice Darinke Belak, ki je zapisano v članku zbornika Prikriti 

kurikulum v kurikulu – rutina ali izziv v vrtcu (2005, str. 84), da prav zato, ker nas zavezujejo 

zgoraj omenjena načela, mora postati prehranjevanje pomemben del v izvedbenem 

kurikulumu, ki mu je potrebno posvetiti veliko strokovne pozornosti. Tako se ta segment 

dnevne rutine, s tem ko želimo preko vsakodnevne rutine doseči določene vzgojne cilje ob 

upoštevanju načel, že seli iz prikritega kurikuluma v ozaveščeni del kurikuluma, ki ga 

načrtujemo. Vsekakor pa je to dolgotrajen proces, ki zahteva sodelovanje vzgojitelja, 

vzgojiteljevega pomočnika, kot tudi razumevanje zaposlenih, predvsem kuhinjskega osebja. 

Ob upoštevanju različnih prehranjevalnih navad znotraj skupine, nam je dana možnost, da pri 

tem širimo njihovo obzorje s seznanjenjem z različnimi življenjskimi stili in vedenjem v 

različnih kulturah in na ta način uravnotežimo kulturne navade in norme, ki prevladujejo v 

vsakdanjem življenju ožjega družbenega okolja s spektrom posameznikovih različnosti 

(Bahovec, Golobič, 2004, str. 12). Torej je pravica do izbire in drugačnosti in pravica do 

enakih možnosti  pomembna pri upoštevanju individualnih potreb ter posebnosti otrok in 

njihovih družin, ki zadevajo prehranjevanje (Bahovec, Kodelja, 1996, str. 219). 

 Z odgovornostjo do Kurikuluma za vrtce (1999, str. 12) bi ob tem zavedanju vsak strokovni 

delavec pri tem upošteval načelo omogočanja izbire in drugačnosti, načelo enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. Tako bi poleg staršev aktivno 

sodeloval pri navajanju in oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih že od 

najzgodnejšega otroštva. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Kurikulum za vrtce (1999) je v vrtce prinesel relativno odprt koncept predšolske vzgoje, ki 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti gradi na splošnih ciljih in iz njih izpeljanih načelih 

predšolske vzgoje, ki izhajajo iz človekovih pravic. Za uspešno uvajanje kurikularnih 

sprememb in kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu pa je poleg poznavanja in 

razumevanja ciljev in načel kurikula ter razvojnih značilnosti otrok pomembno tudi 

vzgojiteljevo konstantno prepoznavanje in ozaveščanje učinkov prikritega kurikula znotraj 

vzgojno-izobraževalnega dela. Iskanje vzrokov za bolj ali manj uspešno udejanjanje procesa 

spreminjanja dnevne rutine, ki bi otrokom omogočala pravico do izbire, drugačnosti in 

individualen pristop, gre  iskati predvsem v subjektivnih teorijah vzgojiteljev in v različnih 

razumevanjih in razlagah temeljnih načel kurikuluma ter dejanskuh ravnanjih v praksi (Hren, 

2005, str. 12). 

Če bomo zavestno sledili udejanjanju načel kurikuluma v praksi, bomo s tem pokazali naše 

spoštovanje prav do vsakega otroka, ki se bo odražalo v našem  omogočanju otrokovih pravic 

v vsakdanjem življenju. Dnevna rutina v vrtcu je zelo dober pokazatelj uresničevanja 

otrokovih pravic, ko razmislimo in si pošteno odgovorimo na vprašanja v zvezi s 

prehranjevanjem: Morajo otroci sedeti za mizami in čakati na voziček s hrano? Čakajo na 

hrano pri mizi, da jim jo dostavi eden od strokovnih delavcev? Morajo vsako hrano vsaj 

poskusiti? Morajo biti krožniki prazni, ko se pospravlja? Čakajo otroci za mizo, dokler vsi ne 

zaključijo s hranjenjem? Prav zato moramo biti pozorni na načelo odprtosti kurikula, 

avtonomnost in strokovno odgovornost strokovnih delavcev, ki jih zavezuje k 

profesionalnemu ravnanju, da ne postavljajo svojih potreb pred potrebe in pravice otrok. Saj 

bomo na ta način otroka postavili v ospredje, mu omogočili več pravic in ga sprejeli kot 

individuma, za kar pa od vsakega odraslega posameznika zahteva veliko strokovnosti, 

zavedanja in fleksibilnosti. Predvsem pa veliko zaupanja do otrok, da samostojno opravijo to, 

kar znajo in zmorejo, mi pa jim za to nudimo dovolj časa in potrpežljivosti in končno 

napredujemo v presojanju, katera je tista korist, ki naj bo vodilo za izbor ravnanja, da bo za 

končni cilj viden otrokov  napredek kot dolgoročna naložba v trden temelj  zdravega in 

celostnega razvoja otroka. 

Iz tega bi lahko predpostavljali, da gre pri vrednotenju in izvajanju prikritega kurikula kot 

integralnem delu nacionalnega kurikula, katerega pomemben del je tudi prehranjevanje otrok 



60 

 

in znotraj tega pomembna vloga vzgojitelja pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad pri 

otrocih, predvsem za subjektivno noto, ki se odraža preko vzgojiteljeve celostne osebnosti. 

Zato je prav, da se vsak vzgojitelj kot oblikovalec vzgojnega procesa tega zaveda  in zavestno 

razvija sebe in svojo strokovno kompetenco in ob tem posledično postaja odgovoren za 

razvijanje in spreminjanje kurikula, ki z upoštevanjem prikritega kurikula konkretizira 

demokratičnost vzgoje in uresničevanje ciljev in načel Kurikuluma za vrtce. 
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9. PRILOGA 
 

9.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani! 

Sem Mateja Pellis. Zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer  predšolska 

vzgoja. V okviru diplomske naloge z naslovom Vloga vzgojitelja pri oblikovanju zdravih 

prehranjevalnihnavad predšolskih otrok, bi želela pridobiti vaše odgovore na  vprašanja, ki mi 

bodo v pomoč pri izvedbi diplomske naloge. Prosim vas, da si vzamete čas in  izpolnite 

anketni vprašalnik, ki je anonimen, pridobljeni podatki, pa bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene. 

Že v naprej se vam iskreno zahvaljujem za vaše sodelovanje in pomoč. 

1. Koliko časa dnevnega dela z otroki namenite prehranjevanju, z upoštevanjem priprave 

na obrok, hranjenja in pospravljanja po obroku (zajtrk, malica, kosilo)? 

a.) do 1 ure 

b.) 1 do 2 uri 

c.) več  kot 2 uri 

 

2. Časa za obroke (priprava, hranjenje, pospravljanje) je dovolj. 

a.)  DA 

b.)  NE, 

ker_______________________________________________________________ 

 

3. Ali se prehranjujete skupaj z otroki? 

a.) DA 

b.) NE , 

ker_______________________________________________________________ 

 

4. Prosim, označite kako pogosto si otroci posamezni obrok postrežejo sami: 

Obrok vedno redko občasno nikoli 

zajtrk     

dopoldanska malica     

kosilo     

popoldanska malica     
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5. Razpored otrok pri mizi je 

a.) stalen 

b.) ga občasno spreminjamo 

c.) otroci si vsakodnevno sami izberejo mesto za mizo 

 

6. Razpored pri mizi določi  

a.)  vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja 

b.)  otroci 

c.)  drugo_____________________________________________________________ 

 

7. Pri čakanju na kosilo otroci sedijo  

a.)  za mizo 

b.)  v kotičku 

c.) drugo:_____________________________________________________________ 

 

8. Med tem, ko otroci čakajo na kosilo (možnih je več odgovorov): 

a.)   se pogovarjajo 

b.)   si ogledujejo slikanice, knjige 

c.)   pojejo z vzgojiteljem ali pomočnikom vzgojitelja 

d.)  poslušajo glasbo ali pravljico na CD-predvajalniku 

e.)  uganjujejo uganke 

f.)   se igrajo prstne igre 

g.)  drugo_____________________________________________________________ 

 

9. Mize za hranjenje pripravi 

a.)  vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja 

b.)  dežurni otrok 

c.)  vsak otrok sam 

d.) drugo:_____________________________________________________________ 

 

10. Pri razdeljevanju hrane pri obroku (izberite en odgovor):  

a.)  odmerim približno enako količino hrane vsakemu otroku 

b.)  odmerim količino hrane, glede na predhodno izkušnjo, koliko kdo poje 

c.)   vsakega otroka posebej vprašam, koliko bo pojedel 
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d.)  vsakega otroka posebej vprašam kaj in koliko bo pojedel 

e.)  otroci si samopostrežno izberejo vrsto in količino hrane, ki jo bodo zaužili 

 

11. Otroci lahko pričnejo s hranjenjem, 

a.)  ko vsi otroci dobijo hrano in jim zaželim dober tek 

b.)  ko vsi otroci dobijo hrano in jim dežurni otrok zaželi dober tek 

c.)  ko dobijo hrano 

 

12. Med obrokom otroci 

a.)  jejo v tišini 

b.)  se pogovarjajo 

c.)  poslušajo glasbo 

 

13. Otrok, ki ne je obroka, 

a.)  si ogleduje slikanice, knjige 

b.)  se igra namizne igre 

c.)  riše 

d.)  sedi v družbi ostalih otrok za mizo in počaka, da otroci zaključijo z obrokom 

e.)  drugo_____________________________________________________________ 

 

14. Ali posameznim otrokom pomagate pojesti obrok do konca? 

A.)  DA 

B.)  NE 

 

15. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim obkrožite razlog/e. 

a.)  Ker se jim ne ljubi jesti. 

b.) Ker je dobro za njihov zdrav razvoj, da zaužijejo topel obrok kakovostne in 

količinsko raznovrstne hrane. 

c.)  Ker v trenutni socialno-ekonomski situaciji družbe ni primerno, da zavržemo 

kakovostno pripravljeno hrano, ki so jo otroci deležni v vrtcu. 

d.)  Ker me prosijo. 

e.)  Ker je to želja staršev. 

f.)   Ker vem, da navadno pojejo vso hrano, ki jim je postrežena. 

g.)  drugo__________________________________________________________ 
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16. S tistim, ki ne more pojesti vse hrane s krožnika,  

a.)  se igram razne domišljiske igrice ( za koga je ta žlica, kolikokrat palček zajame 

zlato rudo, da izprazni kup, avto pelje v garažo,...) 

b.) sedim pri njem in ga le verbalno spodbujam, da poje vso hrano in ga pohvalim za 

vsak dodatno zaužit grižljaj 

c.)  drugo_________________________________________________________ 

 

17. Ko otrok zaključi s kosilom, 

a.)  počaka pri mizi in se z otroki lahko tiho pogovarja 

b.)  pospravi za sabo, lahko zapusti mizo in si izbere dejavnost po želji, dokler ostali 

otroci ne pojejo  

c.)  pospravi za sabo, lahko zapusti mizo in se pripravi na počitek (lulanje, odhod na 

ležalnik) 

 

18. Kdaj pripravite ležalnike za počitek oziroma spanje otrok? (če ravnate različno 

obkrožite, kdaj to najpogosteje storite) 

a.)  ko so otroci zunaj  

b.)  pred kosilom 

c.)  med kosilom 

d.)  po kosilu 

Na naslednji dve vprašanji prosim odgovorite le, če ste se že soočili z omenjenim primerom. 

19. V skupini imam/sem  imela otroka  

a.)  iz vegetarijanske družine 

b.)  iz družine z drugačnim verskim in kulturnim prepričanjem 

20. Če si je otrok zaželel hrane, ki je naj ne bi jedel in vas prosil zanjo, 

a.)  ste upoštevali željo staršev 

b.)  ste mu ustregli  

c.)  ste mu ustregli in se o tem pogovorili s starši 

d.)  mu niste ustregli 

e.)  mu niste ustregli, a ste se o tem pogovorili s starši 

f.)  drugo____________________________________________________________ 

 

21. Otroci imajo v vrtcu na razpolago tekočino. 

a.)  Kadarkoli na dostopnem mestu. 
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b.)  Otroci pijejo ob posameznih obrokih. 

c.)  Ko so otroci žejni, zaprosijo za napitek.  

d.)  drugo___________________________________________________________ 

 

22. V spodnji razpredelnici, prosim označite ustrezno trditev: 

 DA NE VČASIH 

Otroci pomagajo pri pripravi prostora za hranjenje.    

Poskrbim, da se vsak otrok raznovrstno prehranjuje in  vzame vso 

hrano, ki je na razpolago, vsaj za pokušanje. 

   

Poskrbim, da otroci pojejo vso hrano.    

Otroci sami pospravijo po obroku za seboj.    

Otroci sami počistijo po obroku za seboj.    

Med hranjenjem se z otroki pogovarjamo o hrani (kaj je,iz česa je, 

kakšnega okusa je,...). 

   

Hrana je že vnaprej odmerjena, narezana in dostavljena pred otroka.    

Ko otrok zaključi s hranjenjem, lahko zapusti mizo.    

Kdor hitro in vse poje, je pohvaljen.    

Sladica pri kosilu je motivacija, da pojejo vso hrano, ki je na krožniku.    

 

Prosim še ze nekaj osebnih podatkov: 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate kot vzgojitelj/ica oziroma pomočnik/ica 

vzgojitelj/ice v vrtcu? 

a.) do 5 let 

b.) 5-10 let 

c.) 10-20 let 

d.) 20-30 let 

e.) nad 30 let 

 

2. Delovno mesto: 

a.)  vzgojitelj 

b.)  pomočnik vzgojitelja 

 

3. Starost otrok v skupini v kateri delate: ____________________________________ 
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