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POVZETEK

Vrtec predstavlja pomembno vzgojno ustanovo, ki vpliva na oblikovanje prehranjevalnih
navad otrok. Vloga vzgojitelja je pomembna, saj zagotovi otrokom primerno pripravo,
postrežbo in uživanje hrane.

Namen raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način so vzgojiteljice vključene v prehransko
oskrbo otrok in ali so razlike v prehranski oskrbi med I. starostnim in II. starostnim
obdobjem. Raziskovala sem, s kakšnimi načini vzgojiteljice zagotavljajo spodbudno okolje
za uživanje hrane v vrtcu in na kakšne načine spodbujajo otroke k uživanju hrane.

Kvalitativna raziskava je temeljila na opazovanju šestih vzgojiteljic. Opazovanje je ena
izmed bolj objektivnih metod raziskovanja. Zaradi objektivnosti in poglobljenosti sem
izvedla še intervju z vzgojiteljicami, ki sem jih opazovala.

Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice v času obrokov aktivno sodelujejo pri
prevzemu in razdeljevanju hrane ter pomagajo otrokom pri uživanju hrane. Ugotovila sem,
da obstajajo razlike med prehransko oskrbo otrok v I. starostnem in II. starostnem obdobju.
Večina vzgojiteljic uporablja različne spodbude k uživanju hrane.

Vloga vzgojiteljic je pri prehranski oskrbi otrok zelo pomembna, saj vzgojiteljica lahko
razvija otrokove veščine za zdravo prehranjevanje, ga spodbuja in mu pomaga pri odločanju,
ga navaja na samostojnost pri izbiranju, zmanjšuje pozornost na nagrajevanje/marketing in
tako povečuje otrokovo motivacijo za zdravo prehranjevanje. Pomembno je, da so
vzgojiteljice ustrezno usposobljene za prehransko oskrbo otrok, hkrati pa znajo organizirati
hranjenje v vrtcu in na ustrezen način spodbujati otroke pri hranjenju.

Ključne besede: predšolski otrok, vzgojitelj, zdrava prehrana, prehranske navade,

subjektivne teorije vzgojiteljic, prikriti kurikulum.



ABSTRACT

Kindergarten represents an important educational institution, which influences the formation
of children’s eating habits. The role of kindergarten teachers is important because they
provide children with appropriate preparation, service and eating.

The purpose of the research was to find out in what way the kindergarten teachers are
included in food supply for children and if there are any differences in it between the 1st and
2nd age group. I was researching the ways that are used by kindergarten teachers to provide
encouraging environment for eating in the kindergarten and how kindergarten teachers
encourage children to eat.

Qualitative research was based on observation of six kindergarten teachers. In my opinion
observing is one of the most objective methods of researching. I also did an interview with
observed kindergarten teachers because of the objectivity and the depth of the research.

The results of the research showed that kindergarten teachers actively cooperate in taking
over and splitting up the food and have influence on children’s eating in the kindergarten. I
found out that there are differences in food supply between the 1st and the 2nd age group.
Most of the kindergarten teachers use various ways that encourage children to eat.

The role of kindergarten teachers in food supply of children is very important because they
develop children’s skills for healthy eating, they encourage children and help them to make
decisions and to become independent in choosing, they reduces attention for
rewarding/marketing and increases child's motivation for healthy eating.

Key words: preschool child, kindergarten teacher, healthy food, eating habits, kindergarten
teachers’ subjective theories, hidden curriculum.
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1 UVOD

Sodobni razviti svet se sooča s pojavom pretirane debelosti, prehranjevalnimi motnjami,

anoreksijo, bulimijo … Vzroke številni strokovnjaki iščejo na različnih področjih, tako

fizičnih kot psihičnih.  Vsaka družba si želi zdravih in sposobnih članov, to pa je možno, če

že v zgodnjem otroštvu privzgojimo otrokom zdrave prehranjevalne navade. Tak

posameznik je potem sposoben dobro delati, saj se ne ukvarja večino časa s prehrano

oziroma hujšanjem. V Sloveniji so  na tem področju že postavljeni pravi temelji, saj je pred

nekaj leti Ministrstvo za zdravje sprejelo smernice zdravega prehranjevanja (Gabrijelčič

Blenkuš, Pograjc, Gregorič in Adamič, 2005) v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v letu

2010 pa so bile skladno z Zakonom o šolski prehrani tudi uzakonjene.

Leta 2009 je bila v Sloveniji uvedena Shema šolskega sadja in zelenjave. Njen namen je bil

povečati porabo sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih, zmanjšati  število otrok s

prekomerno težo, popraviti prehranske navade otrok ... Od leta 2011 poteka vseslovenski

projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki spodbuja uživanje lokalno pridelane hrane

(Podlesek,  Urbančič, Zidar, Polič in Svetina, 2015). Leta 2013 je bil posodobljen tudi Zakon

o šolski prehrani. (Zakon o šolski prehrani, 2013)

Najnovejša pa je Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za

zdravje 2015–2025. S tem želi država izboljšati prehranske navade (povečati uživanje sadja

in zelenjave, rib, polnozrnatih žitnih izdelkov in zmanjšati vnos transmaščob, nasičenih

maščob, sladkorja in soli) in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja

življenja do pozne starosti. (Ministrstvo za zdravje, 2015)

V državi je bilo sprejetih veliko ukrepov, katerih cilj je promocija zdrave prehrane in

usmerjanje prehrambnih navad otrok in mladostnikov k zdravemu prehranjevanju in

uživanju tradicionalnih jedi (Podlesek idr., 2015). Torej je prehrana v vzgojno-

izobraževalnih institucijah kvalitetna in zagotavlja optimalno prehransko vrednost za otroke.

Vprašanje je, kakšno količino te prehrane posamezni otrok zaužije.

Zdrave prehranjevalne navade otrok in mladostnikov so pomembne, saj prav zdravi vzorci

prehranjevanja v otroštvu in adolescenci omogočajo optimalno zdravje, rast in intelektualni

razvoj otrok. Prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, se prenašajo tudi na kasnejše

življenje. (Bitenc Oblak,  2012)
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Otroci so v obdobju zgodnjega otroštva izpostavljeni različnim vrednotam, zato svoj

vrednostni sistem oblikujejo podobno tistemu, kot ga ima okolica (družina, vrtec, mediji)

(Assael, 2004). Vloga staršev ter vzgojno-izobraževalnih institucij je, da otroci in mladina v

svoj sistem vrednot vključijo tiste elemente, ki zagotavljajo čim manj odklonov od zdravega

načina življenja, kar v največji meri pripomore k pravilnemu razvoju mladega človeka

(Šimunič, Volmut in Pišot, 2010).

Mediji, vrstniške skupine in dostopnost do proste izbire hrane lahko vplivajo na razvoj

nezdravih prehranskih navad pri otrocih in mladostnikih (Gabrijelčič Blenkuš in Šinkovec,

2010).

Prehranske navade se pri človeku oblikujejo že v zgodnjem otroštvu. Nanje vplivajo

prehranske navade v družini (izbira živil, število obrokov …), vendar sodobni trendi

življenja staršem pogosto onemogočajo skrb za vzgojo otrok (Videmšek, 2007). Pomembno

vlogo pri tem lahko prevzamejo vzgojitelji. Otroka vidijo v različnih situacijah in tako

spoznajo njegove močne in šibke lastnosti. S spodbujanjem njegovih dobrih lastnosti mu

omogočajo lažje vključevanje v samostojno življenje, v katerem hrana ne bo uteha, tolažba

ali pogojevanje za dosego ciljev.

Starši ter vzgojitelji v predšolskem obdobju z zgledom pomembno vplivajo na razvoj vseh

pomembnih aspektov otrokovega razvoja. Tako lahko vplivajo tudi na življenjski slog

posameznika, saj se ta oblikuje že v otroštvu. (Zajec, 2009)

Če želimo oblikovati zdrave prehranske navade, je pomembno otrokovo  neposredno  okolje

v  času  prehranjevanja.  Naučiti ga je treba ustreznega vedenja pri mizi,  uporabe  pribora,

poleg tega poskrbeti za sproščeno vzdušje pri mizi. (Wardlaw, Hampi in Disilvestro, 2004).

M. Kukovec (2013) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da ima družina, katere otrok več

ur  biva v vrtcu, manj možnosti, da vpliva na razvoj njegovih prehranskih navad. Predšolski

otrok ima v vrtcu povprečno štiri obroke, zato imajo vzgojiteljice pomembno vlogo pri

sooblikovanju njegovih zdravih vzorcev. Koliko hrane v vrtcu posamezni otrok zaužije, je

odvisno od znanja in motiviranosti vzgojiteljic.

Namen mojega diplomskega dela je preučiti odnos vzgojiteljev do prehranjevanja otrok v

vrtcu.
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2 PREHRANA OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

2.1 DEJAVNIKI ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Na posameznikov življenjski slog ter njegov način prehranjevanja vplivajo tudi socialno-

ekonomski in kulturni dejavniki (Toš in Malnar, 2002).

Včasih so imeli socialno šibkejši prebivalci slabše prehranjevalne navade – socialno in

ekonomsko šibkost je bilo mogoče povezovati z nedohranjenostjo (premajhen vnos hrane,

pomanjkanje beljakovin in vitaminov). Danes pa so v razvitem svetu prehranjevalne navade

povezane predvsem s prekomerno telesno težo (poudarek na neustrezni sestavi hrane in ne

na njeni količini) (Gabrijelčič Blenkuš, Gregorič,  Tivadar in  Koch, 2009).

Otrok pridobiva zdrave navade od zgodnjega otroštva. Okolica mora otroku zagotoviti

ustrezne možnosti za zdravo in stimulativno preživljanje prostega časa (igrišča, športni

objekti, organizirane športne aktivnosti). (Hardman in Stensel, 2003) Če otroka navadimo,

da ves svoj čas preživlja aktivno in načrtno, potem tudi način prehranjevanja ne predstavlja

obremenitve, saj se prehranjuje zato, da živi, in ne živi zato, da se prehranjuje.

Ustrezne prehranske in športne navade, ki jih odrasli privzgojijo otrokom, postanejo način

življenja. Na oblikovanje navad pomembno vpliva okolje, v prvi vrsti zgled vseh, ki

prihajajo v stik z otrokom (vzgojitelji, učitelji, sovrstniki), močno vplivajo tudi oglaševanje

in informacije o modnih trendih, ki se pojavljajo v medijih. Ustrezne prehranske in športne

navade ter zdrav način življenja pa je mnogo lažje opustiti kot preiti iz slabih navad na dobre.

(Zajec, 2009)

Predebeli otroci so družbeno stigmatizirani, poleg tega pa je veliko možnosti, da bodo imeli

povečano telesno težo vse življenje. To prinaša resne zdravstvene težave, predvsem pa

povečano tveganje za kronične bolezni srca in ožilja. Število otrok s povečano telesno težo

se povečuje, razlogov za to pa je veliko. Verjetnost za debelost pri otroku je mnogo večja,

če sta oba starša predebela. Otroci jedo hrano, ki jim je všeč po okusu, to pa so predvsem

enostavni sladkorji in maščobe. Na zmanjšanje debelosti lahko vplivamo tako, da vnesemo

v otrokovo prehrano veliko sestavljenih ogljikovih hidratov, vključno s sadjem in zelenjavo.

(Birch in Fisher, 1998)
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Neustrezno prehransko vedenje v mladosti povzroča številne zdravstvene zaplete v odrasli

dobi. Pojav bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni je pri skupinah odraslih, ki so imeli

razvito debelost že v otroštvu, značilno pogostejši kot v skupini odraslih, ki v mladosti niso

bili debeli. (Dietz, 1998, v Kostanjevec, 2013)

Otroci, ki redno uživajo nepredelana žita za zajtrk, imajo manj težav s povečano telesno težo

(Hoyland, Dye in Lawton, 2009).

Debelost otrok se redko pojavlja v državah v razvoju, saj se tam prehranjujejo s sestavljenimi

ogljikovimi hidrati, ki so bogati s prehransko vlaknino. Predstavljajo dolgotrajnejši vir

energije, se počasneje presnavljajo in povzročijo daljši občutek sitosti. Nižjo energijsko

gostoto obrokov dosežemo z zmanjšanjem vsebnosti maščob in enostavnih sladkorjev v

jedeh in napitkih. Zato je pomembno, da v prehrani otrok povečamo količino zaužitega sadja

in zelenjave. (Lešnjak, 2014)

2.2. OBLIKOVANJE PREHRANSKIH NAVAD

Na otrokove prehranske navade vplivajo tako genetski dejavniki kot okolje. Genetski

dejavniki lahko vplivajo na otrokov vnos hranil in tudi na porabo energije. Starši imajo

največji vpliv pri oblikovanju obeh dejavnikov. Ker na podedovane genetske lastnosti

nimamo vpliva, se je dobro osredotočiti na okolje, v katerem otroka vzgajamo, in na ustrezen

zgled. (Birch in Fisher, 1998)

Navedeno se ujema z raziskavo na Danskem, kjer so znanstveniki raziskovali posvojene

otroke. Ugotovili so, da se teža otrok razhaja s težo posvojiteljev, ujema pa se s težo

bioloških staršev. To so potrdili pri raziskavi ločeno odraščajočih dvojčkov, kljub različnim

življenjskim pogojem sta dvojčka težo pridobivala zelo podobno.  (Kast-Zahn in

Morgenroth, 2012)

»Zdrava in uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov je eden glavnih varovalnih

dejavnikov zdravja, saj v fazi rasti in razvoja energetska in hranilna vrednost živil nista samo

energija za vsakodnevno delo, ampak tudi nujno potrebna energija in gradivo za rast in

razvoj telesa ter psihosocialni razvoj« (Pokorn, 1998, cit. po Gabrijelčič Blenkuš, Gregorčič

in Fajdiga Turk, 2007).
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Pokorn (2003) pravi, da je treba v prehrano otrok vključiti zmerno količino mleka in mlečnih

izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, rib, jajc, priporočene vrednosti sadja in zelenjave,

ogljikohidratna živila (kruh, žita, kaše, riž), predvsem kakovostne maščobe, pazljivi moramo

biti, da je nizek vnos energijsko bogatih in hranilno osiromašenih živil, kot so živila z višjim

deležem slabih maščob in sladkorja.

Starši se morajo zavedati, da v procesu prehranske vzgoje pomembno vplivajo na prehrano

otroka v kasnejših življenjskih obdobjih. Zavedati se morajo pomena prehranjevanja na

zdravje. V prvih letih življenja otrok težko odloča o prehrani, ki koristi njegovemu zdravju,

saj sta v tem obdobju pomembna zlasti okus in privlačen videz hrane, zato je pomembno,

kakšno hrano mu starši ponudijo. (Biesalski in Grimm, 2005)

Vzpostavljanje zdravih prehranskih navad v zgodnjem otroštvu predstavlja pomemben

dejavnik za kratkoročno zdravje. Privzgojeni prehranski vzorci pa so ključni pri oblikovanju

navad v odraslem obdobju, kar velikokrat vpliva na dolgoročno zdravje posameznika.

(Lanigan, Turnbull in Singhal, 2007)

Prehranske navade ljudi se v mesecih in letih po rojstvu močno spremenijo. Spreminja se

izbor živil, ki jih posameznik užije, in dnevni ritem prehranjevanja, ki ga zaznamuje število

obrokov hrane. To opazimo že pri novorojenčku, ki se mu z intenzivno rastjo in razvojem

spreminja način prehranjevanja. Pri šestih mesecih starosti postopno začne uživati živila, ki

kasneje prevladujejo v njegovi prehrani. V nekaj letih otrok preide v ritem prehranjevanja,

ki običajno vključuje le še tri glavne obroke dnevno. Prehranjevalne navade in vedenje,

povezano s prehranjevanjem, postane vse bolj zaznamovano z osnovnimi kulturnimi

značilnostmi prehranjevanja ljudi v okolju, v katerem otrok živi (Birch, Fisher in Grimm-

Thomas, 1999).

Na prehransko vedenje in prehranske navade posameznika vplivajo fiziološki procesi in

nefiziološki dejavniki. Fiziološki procesi v telesu nadzirajo zaznavanje lakote in sitosti in s

tem vplivajo na vrsto in količino hrane, zaužite pri posameznem obroku, torej dnevno

količino zaužite hrane. Nefiziološki dejavniki, kot so čustva, socialni dejavniki, dnevni

ritem, razpoložljivost, dostopnost (in številni drugi), pomembno vplivajo na vrsto in količino

zaužite hrane. (Schwartz idr., 2000; Colić Barić, 2002, v Kostanjevec, 2013)
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2.2.1 Vpliv staršev oz. skrbnikov na prehransko vedenje

Starši (skrbniki) imajo izredno pomembno vlogo pri oblikovanju otrokovih prehranskih

navad in preferenc. Starši otroku predstavljajo vir prvega stika s hrano in izkušenj, povezanih

z njo (Puhl in Schwartz, 2003).

Starševstvo po definiciji vključuje nego in hranjenje otroka. Otroci dobijo svoje prve

izkušnje z okusi hrane že v maternici, ko spoznavajo različne okuse preko prehrane

nosečnice. Kasneje hrano okušajo skozi materino mleko. Te zgodnje izkušnje omogočajo

prehod prehrane otroka z materinega mleka na sprejemanje prehrane odraslih. (Savage, Ortel

Fisher in Birch, 2007)

Za dojenčke in manjše otroke, ki niso sposobni samostojnega hranjenja, predstavlja

hranjenje pomemben socialni stik z osebo, ki hrani otroka. Zgodnje hranjenje otroka je

zaznamovano s procesom, v katerem oseba, ki hrani otroka, močno vpliva na otrokovo

hranjenje. Starši so tisti, ki imajo nadzor nad količino in kvaliteto zaužite hrane. Otroka lahko

spodbujajo k uživanju določenih živil ali mu živila prepovedo (Birch idr., 1999).

Med kulturami obstajajo velike razlike glede uporabe posameznih živil pri prehranjevanju,

poleg tega pa so tudi razlike v prehranskih navadah staršev, ki so predvsem posledica

kulturnih razlik. Navedeno vpliva na dejavnost hranjenja. Vplivajo pa tudi individualne

značilnosti otroka, starost, teža, spol ter prehransko vedenje. (Savage idr., 2007)

Starši naj bi poznali osnovne skupine hrane in količino dnevnih obrokov, saj bo otrok le tako

dobil uravnoteženo prehrano. Količina obroka je odvisna od starosti in dejavnosti

posameznika. Mlajši in manj dejaven otrok bo pojedel manjši obrok. Zajtrk je prvi in hkrati

najpomembnejši obrok dneva, ki ga potrebuje za uspešno premagovanje vsakdanjih

obremenitev. Poudariti je treba, da ga ni mogoče nadomestiti z dobro malico ali kosilom.

(Mindell, 2000)

V prvih petih letih življenja so otroci izpostavljeni oblikam posrednega in neposrednega

prehranskega izobraževanja. Starši otokom nudijo informacije o prehrani in načinu

prehranjevanja. Te vključujejo podatke o izvoru živila, o posledicah uživanja živila na

organizem kot tudi o označevanju živil kot »dobrih« in »slabih«. Starši otrokom predstavijo

sprejemljive postopke priprave hrane in tudi možne kombinacije uživanja posameznih živil,

ki sestavljajo posamezen obrok. (Birch idr., 1999)
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Kostanjevec (2013) prehranjevanju pripisuje več kot le funkcijo oblikovanja okusa in

fiziološko funkcijo. Prehranjevanje je v veliki meri socializacijski proces. Med procesom

hranjenja se med otrokom in starši krepi emocionalna vez. Otroci se s starši družijo, starši

jih učijo pravil hranjenja in sporočilne vrednosti hrane, prenašajo emocionalna sporočila, ki

jih neka hrana v določeni kulturi ali socialnem okolju nosi.

Ko starši za nagrajevanje uporabijo sladko hrano ali pijačo, na otroke vplivajo preko emocij.

Otrokovo dovzetnost za sladko (Birch idr., 1999) starši uporabljajo z namenom vplivanja na

otrokovo vedenje. To sredstvo nagrajevanja oz. kaznovanja uporabijo, ker je ta oblika

učinkovita in prinese takojšen odziv.

Puhl in Schwartz (2003) navajata, da starši s prehranjevalni vplivi postavljajo pogoje in

pravila, ki spodbujajo vnos hrane. Starši imajo s tem pomembno vlogo pri razvoju otrokovih

prehranskih navad in preferenc. Vzgoja otroka s pomočjo hrane podaja napačno sporočilo

glede vloge hrane v življenju posameznika.

Druga oblika prehranjevalnega vpliva staršev je omejevanje uživanja določene hrane, kar pa

pogosto pri otroku ne doseže želenega učinka, saj se je posluži, ko ni pod nadzorom

staršev. Navadno do teh odzivnih odklonov prihaja v družbi vrstnikov in izven domačega

okolja, spodbuja pa jih predvsem radovednost. (Puhl in Schwartz, 2003)

Starši pri otroku uporabljajo hrano za tolažbo, izkazovanje naklonjenosti, učenja simbolnih

pomenov hrane (darovanje najljubše hrane, ob uspehu, porazu, rojstnem dnevu). Starši so

odgovorni za otrokov prehranski vzorec in odnos do hrane v kasnejši odrasli dobi. Hrana, ki

je imela emocionalno vrednost, v odrasli dobi postane hrana tolažbe, ugodja. Posameznik

oblikuje spomin na hrano, ki ga pozitivno asociira na neka čustva, ki jih je imel v otroštvu

ob zaužitju hrane. (Puhl in Schwartz, 2003)

Obstajajo razlike med prehranjevanjem otrok visoko izobraženih in manj izobraženih

staršev. Bolj izobraženi starši se bolj zavedajo zdrave prehrane. Opazili so tudi, da otroci

staršev, zlasti z nižjimi dohodki, zaužijejo manj sadja in zelenjave, kot je priporočeno.

(Patrick in Nicklas, 2005)

Starši lahko na otrokove prehranske navade vplivajo na petih področjih: razpoložljivosti in

dostopnosti živil, načrtovanja obrokov, postavljanja prehranskega vzora, socializacije v času
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prehranjevanja in s prehranjevanjem povezane vzgoje. Ključna faktorja pri oblikovanju

zdravih prehranskih navad sta torej zgodnje otroštvo in socialno okolje otroka. (Neelon in

Briley, 2011)

Težko se je otresti že ukoreninjene navade, še posebej prehranjevalne. Otroka je treba že od

zgodnjih let navajati na zdravo prehrano, s tem mu damo dobro popotnico za življenje.

Zdrava prehrana ne zajema le uživanja ustrezne količine raznovrstnih živil, ampak vključuje

tudi pravila lepega vedenja in navad. (Bricelj, 2004)

2.2.2 Vpliv kulturnih, psiholoških in socialnih dejavnikov na prehransko vedenje

Vlogo pri izbiri živil imajo kulturni, socialni in psihološki dejavniki, ki se pogosto odločilno

oblikujejo v primarni družini (Toš in Malnar, 2002).

Prehransko vedenje otrok je zaznamovano s kulturnimi vplivi, ki se odražajo v načinu

priprave hrane, določeno pa je tudi z asociativnim pogojevanjem in socialnim procesom

učenja (Birch idr., 1999).

Kultura prehranjevanja je povezana s prepričanji, vrednotami, socialno-demografskimi

značilnostmi. Nanaša se na socialno osnovane vrednote, nagnjenja, odnose, okuse, različne

lokalne kuhinje in prakse, ki se odražajo skozi hrano (Lang in Heasman, 2004).

Prehrana ima pomemben vpliv na razvoj kognitivnih funkcij, ki so med drugim povezane z

razvojem možganov, s spominom, sposobnostjo učenja, z učenjem jezika in s sposobnostjo

izvajanja različnih delovnih nalog. Širše gledano ima prehrana še psihološki in socialni

pomen, saj se njeni vplivi kažejo tudi preko razpoloženja, osebnega zadovoljstva,

samopodobe, motivacije in telesnega počutja. (Kobal Grum in Seničar, 2012)

Prehranjevalna kultura je na eni strani socialni povezovalni element druženja in vzdrževanja

stikov, po drugi strani pa priložnost za razlikovanje, saj ljudem omogoča izraženje identitete

in tudi razredne pripadnosti. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009)

Na prehransko izbiro vplivata individualna in strukturna raven. Osebni prehranski izbor je

posledica posameznikovih kompleksnih odločitev, ki vključujejo njegovo psihološko stanje,

željo po določeni hrani, znanje o prehrani, mnenje o prehrani, mnenje o zdravem

prehranjevanju in odnos do njega, psihološke dejavnike in drugo. Strukturni vplivi pa so
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skupek prepletajočih se dejavnikov, na katere vplivajo medosebni odnosi (v družini, med

prijatelji), fizično okolje (dostopnost, ekonomsko okolje, v katerem je hrana tržni proizvod),

socialni status, socialno okolje, kulturno okolje ter politika posamezne države, ki pomembno

vpliva na oblikovanje ugodnih pogojev za promocijo priporočenih prehranjevalnih navad.

(Toš in Malnar, 2002)

Dovjak (2013) navaja raziskave, v katerih je bilo vključeno kar 1700 otrok iz osmih

evropskih držav, starih med šest in devet let. S pomočjo senzoričnih testov so ugotavljali,

kako se otroci odzovejo na različne okuse (mastno, sladko, slano). Rezultati so pokazali, da

kar 70 % otrok iz Nemčije rado poseže po piškotih z dodano maščobo, medtem ko se manj

kot polovica otrok s Cipra razveseli take sladice. Otroci iz Nemčije pa raje posežejo po

jabolčnem soku brez dodanega sladkorja in arom, medtem ko slednjega radi pijejo otroci iz

Švedske, Italije in Madžarske. Na izoblikovanje okusa torej vplivajo tudi kulturni dejavniki.

Okolje lahko otroka spodbuja ali pa zavira pri zdravem načinu prehranjevanja  in

oblikovanju prehranjevalnih navad ali razvad (Kostanjevec, 2004).

2.2.3 Vpliv bioloških dejavnikov na prehransko vedenje

Hrana ima poleg bioloških pomenov tudi take, ki presegajo vsakdanje potrebe, saj se potrebe

po hrani vedno zadovoljuje v kulturi. Kultura selektivno določa, kaj je užitno in sprejemljivo

za prehranjevanje, pri čemer lahko opušča potencialno hranljiva in varna živila ter v prehrano

vključuje za zdravje neugodna živila. (Beardworth in Keil, 1997, v Gabrijelčič Blenkuš idr.,

2009)

Pri prehranjevanju imajo določeno vlogo tudi demografske značilnosti. Že v mladostništvu

se pojavijo razlike med spoloma. Razlike so opazne v slogu prehranjevanja, ki nakazuje, da

so se ženske v procesu socializacije naučile jesti na bolj ženstven način. Izvedene raziskave

so pokazale tudi, da ženske v povezavi s hrano doživljajo več konfliktov, kar je pomembno

povezano z idealom vitkosti, ki vpliva na prehranjevalne navade že v mladosti. (Kobal Grum

in Seničar, 2012)
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2.2.4 Vpliv medijev na prehransko vedenje otrok

Ule (2004) izpostavlja neposredni in posredni vpliv medijev na bralca, poslušalca, gledalca.

Pri tem gre za dvostopenjski vpliv medijev na občinstvo, saj mediji neposredno vplivajo na

sprejemnika sporočila, čemur sledi še posreden vpliv medijev, ko prejemnik sporočila

razpravlja o temah, ki jih sugerirajo mediji, ter na način, kot jih prodajajo in sugerirajo

mediji.

Nezdrave prehranske navade pri otrocih in mladostnikih se razvijejo pod vplivom različnih

dejavnikov, kot so pritiski trženja prehranske industrije, medijev, vrstniške skupine,

neurejeno prehranjevanje, pogojevano s spremembami v družinskem življenju,

preobremenjenost in pomanjkanje časa zaradi šolskih in drugih obveznosti. (Bajt,

Gabrijelčič Blenkuš, Drev, Gregorič, Jeriček Klanšček, Koprivnikar, Pucelj,  Roškar,

Scagnetti, Fajdiga Turk in Zorko, 2009)

Da bi onemogočili, da so otroci izpostavljeni spornim sporočilom, je treba prizadevanja

staršev in šol podpreti s prizadevanji medijev, zdravstvenih služb, civilne družbe in nekaterih

sektorjev industrije (Zelena knjiga, 2005). Avtorji so v Zeleni knjigi ugotovili, da otroci

zaradi vpliva medijev pogosteje uživajo hrano, ki vsebuje preveč sladkorja in maščob.

Raziskava Hol (2010) je pokazala, da imajo že predšolski otroci močan pasivni vpliv pri

izbiri blagovne znamke. Torej, če oglaševalska služba cilja na njih, vpliva na nakupno

vedenje cele družine.

Burgess-Champoux idr. (2006) navajajo, da bi lahko mediji pozitivno vplivali na

ozaveščenost potrošnika o hrani, bogati s prehranskimi vlakninami, in s tem posledično tudi

na njeno pogostejše uživanje.

Na področju oglaševanja se v Sloveniji pripravljajo nove smernice. Svetovna zdravstvena

organizacija (SZO) je nedavno razvila model, ki temelji na razvrščanju živil v posamezne

kategorije, z omejitvami za vsebnosti določenih hranil v živilih znotraj posamezne

kategorije. Ta model je kot osnovo za omejevanje oglaševanja živil otrokom povzela tudi

Slovenija, ki mu je dodala nekaj nacionalnih prilagoditev. Kategorije živil, za katere je bilo

določeno, da se za njih oglaševanja v celoti ne spodbuja, so na primer čokolada, bomboni,

piškoti, pecivo in podobni izdelki pa tudi sladoledi, energijske pijače in prehranska
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dopolnila. Za oglaševanje nekaterih drugih kategorij, na primer sveže in zamrznjene

zelenjave, sadja in mesa, pa omejitve niso predvidene. (Ministrstvo za zdravje, 2016)

2.2.5 Prehranske izbire in s hrano povezane zaznave otrok v predšolskem obdobju

Znanje otrok v predšolskem obdobju o prehrani in živilih izhaja iz osebne izkušnje otrok s

hrano doma. V raziskavi, kjer so se otroci igrali v »imitirani« kuhinji, opremljeni z igralnimi

kuhinjskimi pripomočki in živili, so preučevali njihov odnos do prehranjevanja in

sposobnost razvrščanja živil. Rezultati raziskave so pokazali, da so pri oblikovanju zdravih

prehranskih navad predšolskih otrok pomembni njihovi vedenjski vzorci, vezani na

prehranjevanje, npr. vedenje pri mizi, izbira živil, načrtovanje obrokov, priprava mize,

prehranjevanje in pospravljanje po končanem obroku. Pri tem je bilo mogoče opaziti vpliv

odraslih na vedenje otrok v kuhinji in pri mizi. Otroci staršev, ki svoje otroke silijo, da

morajo pojesti vse, kar imajo na krožniku, se prehranjujejo hitreje, odnos do prehranjevanja

pa tako prenašajo tudi na sovrstnike (Matheson,  Spranger in Saxe, 2002).

Pred obrokom je potrebno otroka umiriti, saj lahko le v tem primeru njegov notranji glas

deluje pravilno (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). To lahko omogočimo s tiho dejavnostjo,

kot na primer branje zgodbe pred kosilom, kar vsekakor pomaga vzpostaviti mirno

razpoloženje (Bahovec in Bregar Golobič, 2004).

Obrok ne pomeni nič drugega kakor uživanje hrane, druženje in pogovarjanje (Kast-Zahn in

Morgenroth, 2012). Hranjenje med tekom ali pred televizijo ni primerno, saj povzroči

goltanje hrane, pri čemer otrok prav tako ne more biti pozoren na občutek lakote ali sitosti.

Tudi radio, slikanice ali igrače ne sodijo k hranjenju.

Sigman-Grant idr. (2013) so pokazali, da lahko z asociativnimi in spoznavnimi strategijami

učenja ter preko vizualizacije naučimo otroke prenesenega pomena posameznih besed, kot

so »dobro«, »zdravo«, »nezdravo«. Otroci so se tako naučili, da so dobra živila povezovali

z močnimi kostmi, zdravim srcem. Pod izrazom zdrava prehrana so si predstavljali pozitiven

vpliv posameznega živila na različne dele telesa.

V raziskavi (Tatlow-Golden, Hennessy, Dean in Hollywood, 2013) opažajo veliko

sposobnost prepoznavanja zdravih živil kot pomembnih za zdravje in razvoj pri tri- do
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petletnikih, ne glede na ekonomski položaj staršev, izpostavljenost medijem in prehranske

navade. Potrdili pa so tudi njihovo nizko sposobnost za zavrnitev nezdravih živil.

2.3 PRIPOROČLJIVA PREHRANA

Definicijo uravnotežene prehrane je prvi postavil Mitchell (1962), ki pravi, da uravnotežena

prehrana vsebuje vse osnovne in nujno potrebne hranljive snovi v količinah in razmerjih, ki

zadoščajo za optimalno delovanje vseh telesnih funkcij. V organizem naj ne bi vnašali

hranljivih snovi v količini, ki bi ogrozila dobro počutje oziroma zdravje. Prav tako ne smemo

vnašati škodljivih snovi v koncentracijah, ki bi mu škodile. Zdravo prehranjevanje je

pomembno za vse starostne skupine, še toliko pomembnejše pa je za otroke in mladostnike,

ker v obdobju odraščanja poteka intenziven fiziološki, psihosocialni in kognitivni razvoj

posameznika. (Bitenc Oblak, 2012)

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zdrava prehrana tisti del zdravega

načina življenja, ki človeka krepi, preprečuje obolenja in vpliva na visoko delovno storilnost.

Hranilne snovi v hrani izkoristimo le, če se po prebavi dobro vsrkajo v kri, zato so zdrava

prebavila in pravilna razporeditev dnevnih obrokov hrane izredno pomembna. Najbolje je,

da so obroki hrane razporejeni preko celega dneva. (Suwa-Stanojević, 2003).

Priporočeno je, da prehrana otrok sestoji iz sadja in zelenjave, ogljikohidratnih živil (žita,

kaše, polnozrnat kruh), mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, rib, jajc in

kakovostne maščobe. Upoštevati je potrebno priporočene vrednosti posameznih hranil.

Poskrbeti moramo tudi za nizek vnos energijsko bogatih in hranilno osiromašenih živil, kot

so živila z visokim deležem enostavnih sladkorjev in nasičenih maščob. Obroke se pripravlja

z manjšo količino kakovostnih maščob, manjšo količino soli in začimb. (Hlastan–Ribič,

Maučec–Zakotnik,  Koroušić–Seljak  in Pokorn, 2008)

Pri načrtovanju zdrave prehrane za otroka je pomembno zagotoviti ustrezne količine

uravnotežene prehrane, s katero otroku priskrbimo vse potrebno za njegovo normalno rast,

razvoj in aktivnost. Takšno prehrano dobro načrtujemo, ko uporabljamo normative in

referenčne vrednosti o dnevnem vnosu energije in hranilnih snovi glede na starostno skupino

otrok. Zavedati se je potrebno, da referenčne vrednosti ni mogoče in ni potrebno dosegati
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vsak dan, še posebej ne z vsakim posameznim obrokom. Zadošča, če so potrebe pokrite v

okviru enega tedna. (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)

Otroci se hitro razvijajo in rastejo, imajo pospešeno presnovo in maksimalno aktivne

možganske procese, zato potrebujejo optimalno prehrano. Ko je otrok majhen, je najbolj

občutljiv na pomanjkanje hranil, zato mora biti njegova prehrana raznovrstna, obroki pa

primerno razvrščeni skozi cel dan. (Hoyland idr., 2009)

Strokovnjaki za prehrano (Graimes, 2009) so prepričani, da lahko s petimi porcijami sadja

ali zelenjave na dan zmanjšamo pojav določenih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni

srca in ožilja. Vitamini in minerali, ki jih vsebujejo, sodelujejo pri skoraj vseh procesih v

telesu (izboljšajo delovanje živčnega sistema, pomagajo imunskemu sistemu, imajo ključno

vlogo pri proizvodnji energije ...). Avtor navaja, da naj bi bila za otroka ena porcija sadja ali

zelenjave tolikšna, da jo vzame v svojo dlan. V to pa vsekakor ne sodijo krompir, sladki

krompir (previsok delež škroba), sadne pijače iz koncentratov, sadni jogurti, marmelade ...

Poličnik idr. (2009) z raziskavo ugotavljajo, da so vrednosti vnosa zelenjave (iz leta 2009)

skoraj 2-krat manjše glede na priporočila. Sadja so otroci zaužili okoli 211 gramov, od tega

pretežno sveže sadje in zelo malo suhega sadja. To pomeni, da so otroci dnevno zaužili

zadostne količine sadja. Skladno s prehranskimi smernicami bi morala dnevna prehrana

predšolskega otroka vsebovati do 200 gramov sadja (2 enoti) in 300 gramov zelenjave (3

enote).

Nasveti za zdravo otroško prehrano (Pavlič, 1998): Otrok naj uživa:

– hrano z manjšo vsebnostjo soli,

– hrano z manjšo vsebnostjo belega sladkorja in čokolade,

– hrano, bogato z vitamini in minerali, ki naj bo čim manj toplotno in mehansko

obdelana,

– hrano brez umetnih dodatkov, hrana mora biti čim bolj domača,

– živila z manjšo vsebnostjo konzervansov,

– domače sadje,

– kvalitetno meso,

– ribe,

– sojo,

– tudi brezmesne obroke,



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Biserka Marjetka Adamlje – diplomsko delo

14

– naravne mlečne izdelke,

– čisto vodo iz pipe,

– hladno stisnjena olja.

Paziti moramo, da:

– obrok poteka v prijetnem in domačem vzdušju,

– smo otroku dober zgled,

– smo potrpežljivi, ko otrok spoznava novo hrano,

– otrok v uživanju domačih jedi pridobiva zavest o kulturni dediščini naroda,

– zaužije čim manj sladkanih pijač, ki jih nadomestimo z manj sladkanimi,

– ne uporabljajmo zamrznjene hrane.

Za zagotavljanje pestrosti prehrane v dnevni jedilnik vključujemo priporočene količino žit

in drugih škrobnih živil, mleka in mlečnih izdelkov, mesa, rib, zelenjave in sadja. Posebnosti

v otrokovem razvoju in posebna zdravstvena stanja izražajo spremenjene prehranske

potrebe, pri katerih je potrebno izključiti določena živila. Izgube se ustrezno nadomeščajo z

energijsko in hranilno enakovrednimi živili. (Hlastan-Ribič idr., 2008)

Delovanje naših možganov se izboljša ob zaužitju hrane, bogate z ogljikovimi hidrati.

Ugotovili so, da glukoza poveča sposobnost otrok za pozornost in izboljša njihov odziv na

stresne situacije. Primerno je uživati hrano z nižjim glikemičnim indeksom, to so sestavljeni

ogljikovi hidrati, ki počasi sproščajo glukozo v naš krvni obtok. Tako vzdržujemo

glikemično ravnovesje med obroki in optimiziramo delovanje možganov. (Bellisle, 2004)

Pravilen ritem prehranjevanja naj bi obsegal od 3 do 6 dnevnih obrokov: 3 glavne obroke

(zajtrk, kosilo in večerja) in 1 do 3 dopolnilne obroke (malice). Količinsko naj bi obroki ne

bili preobilni, med njimi pa naj bi bil 3- do 4-urni presledek, zadnji obrok naj bi zaužili 2 ali

3 ure pred spanjem. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005)

Raziskave, ki so jih izvedli Howart idr. (2001) ter Anderson idr. (2009), so pokazale, da

otroci v razvitejših deželah uživajo bistveno manj živil, ki so bogata s prehranskimi

vlakninami.

Neredna prehrana (premalo dnevnih obrokov, opuščanje obrokov, posebej zajtrka,

nepravilen časovni razmik med obroki) je pomemben dejavnik tveganja za pojav kroničnih

bolezni, slabega počutja in slabše delovne storilnosti (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).
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Miselni razvoj in vedenje otrok sta povezana s prehrano. Zato je treba zagotoviti

uravnoteženo prehrano vsem odraščajočim otrokom in tako preprečiti dolgotrajne

intelektualne in vedenjske probleme. Ni pa še dokazano, da bi točno določena hrana

izboljšala otrokov kognitivni in vedenjski razvoj. S spodbujanjem raznolike prehrane, ki jo

sestavljajo prehransko bogata živila, in razvrstitvijo obrokov skozi cel dan lahko naredimo

največ za otrokov miselni razvoj. (Bellisle, 2004)

Pri načrtovanju zdrave prehrane otrok moramo biti pozorni, da izbiramo varna živila, saj

otroci predstavljajo eno izmed najbolj ranljivih skupin potrošnikov. Zato je zelo pomembno,

da organizator prehrane in kuharsko osebje dobro poznajo lastnosti varnega živila, tipe

kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških kontaminantov v živilih, ki predstavljajo tveganje za

zdravje otrok ter najpogostejše vzroke za okužbe s hrano. Za preprečevanje tveganja je treba

upoštevati temeljna načela dobre higienske prakse v kuhinji. (Pajk Žontar in Peterman,

2008).

Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005) navajajo, da je najbolj primerna pijača, s katero se otrok

odžeja, higiensko neoporečna pitna voda iz pipe. Voda je najprimernejši način vnosa

tekočine, saj ne vsebuje sladkorja, umetnih sladil, barvil in drugih dodatkov. Če otroka v

zgodnjem obdobju navajamo piti vodo, jo bo tudi kasneje rad pil.

2.3.1  KULTURA PREHRANJEVANJA

Poleg kakovostne in zdrave hrane je pomembna tudi kultura prehranjevanja, ki se je poleg

odnosa do hrane naučimo že v družini. Kulturo prehranjevanja se nato razvija v vrtcih in

kasneje v šolah, kjer otroke učijo uporabe pribora, vedenja za mizo in priprave pogrinjkov

za različne obroke. Slavnostne pogrinjke otroci opazijo doma ob posebnih družinskih

priložnostih ali praznikih, še bolj svečani pa sta običajno večerja ob novem letu ali kosilo ob

rojstnem dnevu. Ob posebnih druženjih družinskih članov ali sošolcev iz razreda sta miza in

prostor urejena tako, da je vzdušje slovesno in s tem hrana in pijača dobita višji pomen.

Svečano kosilo je drugačno kot vsakodnevno. Ne glede na priložnosti pa je treba pri vsakem

uživanju hrane ohranjati osnovno kulturo prehranjevanja. (Prehrana in dietetika, 2011)

Osnovne higienske navade (umivanje rok) in odgovornost za lastno zdravje in počutje se

razvijajo skupaj z ostalimi navadami in so odločilne za zdravje v mladosti in kasneje v

odrasli dobi. H kulturi prehranjevanja sodijo: umivanje rok pred hranjenjem, ustrezen čas za
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obrok, uživanje hrane sede, počasi, v mirnem, sproščenem in urejenem okolju, lepo vedenje

pri mizi (primerno vzdušje, vljudne besede), priprava pogrinjkov, uporaba pribora. (Prehrana

in dietetika, 2011)

2.3.2 Prehranska piramida

Obstaja več vrst prehranskih piramid, to pa zato, ker se znanstvena dognanja glede prehrane

človeka spreminjajo, torej se spremenijo tudi prehranske smernice in orodja za ponazoritev

zdrave prehrane (npr. piramida). Skladno z navedenim so strokovnjaki Nacionalnega

inštituta za javno zdravje  oblikovali novo prehransko piramido.

Ključna sprememba nove prehranske piramide je, da vsebuje vidik telesne dejavnosti za

zdravje. Ker  sta gibanje in prehrana tesno povezana, je v novi piramidi gibanje uvrščeno

čisto na dnu, kar pomeni 5-krat na teden po pol ure v zmerni obliki ali vsaj 75 minut/teden

v intenzivni obliki.

Gibanju v piramidi sledi uživanje priporočenih količin tekočine. Sprememba nove

prehranske piramide je tudi, da se je skupina živil sadja in zelenjave pomaknila za eno

stopnjo nižje od ogljikohidratnih (škrobnih) živil, saj v Sloveniji zaužijemo premalo

zelenjave kot vira zaščitnih snovi in prehranskih vlaknin.

Kakovostne maščobe (npr. oljčnega olja) in maščobna živila (semena, oreški …) so po novi

ureditvi  prestavljena z 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. (NIJZ, 2014)
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Vir slike: http://solskilonec.si/?p=20
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2.4 PREHRANA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010, 3/2013) predstavlja krovni zakon, ki ureja

organizacijo šolske prehrane za učence ter dijake, pravice učencev in dijakov do subvencije

šolske prehrane, višino subvencije, pogoje za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad

izvajanjem zakona. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike

Slovenije za splošno izobraževanje in vsebujejo:

– cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter

– strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje

sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za

njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen s strani ministrstva

za zdravje (4. člen).

S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi

usmeritvami iz 4. člena tega zakona. Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut RS za

varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo (28. člen).

Vrtec kot vzgojno-izobraževalna institucija deluje skladno s programom, ki je bil sprejet leta

1999 in se imenuje Kurikulum za vrtce. Kurikulum (1999) je procesno-razvojno naravnan,

kar v ospredje postavlja proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka.

Vzgojitelj je pri realizaciji vsebin avtonomen, kar pomeni, da glede na okoliščine, socialni

kontekst, aktualnost, izbiro metod in načinov dela po svoji strokovni usposobljenosti določa,

kako, kdaj, na kakšen način in s katerimi vsebinami bo dosegel zastavljene cilje. Pri tem pa

mora upoštevati vsebinske, materialne, organizacijske in kadrovske pogoje vrtca, v katerem

deluje.

V nekaterih državah, na primer Angliji, šolska prehrana ni dovolj kakovostna ali celo ni

organizirana in morajo otroci od doma prinašati hrano, pripravljenim obrokom pa pogosto

manjkajo potrebna hranila (Podlesek idr.,  2015).

Zagotavljanje optimalne prehrane predstavlja dnevno pokritje potreb organizma (količinsko

primerno, primerna sestava ter ustrezno razmerje mikro in makro hranil). Neustrezno
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prehranjevanje vodi do deficita posameznih hranil, kar je posledica neprimerne izbire živil

ali neprimerne sestave obrokov.

Na  kakovost  hrane  v  vzgojno-izobraževalnih  ustanovah  lahko  vplivamo  z  upoštevanjem

kakovosti pri nabavi živil ter z ustrezno pripravo obrokov (Pograjc, Poličnik, Hlastan, Ribič,

Čibej, Andlovec, Fajdiga, Turk, Gregorič, Toth, Cenčič, Nahtigal, Pavlovec in Simčič,

2008).

Na podlagi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki

predstavljajo teoretična izhodišča, je bil oblikovan Praktikum (Hlastan-Ribič idr., 2008).

Namen Praktikuma je prikaz zdravih jedilnikov za občasne brezmesne obroke in izbrano

dietno hrano.

Otroci v vrtcu uživajo različno hrano ter pridobijo navade zdravega in raznolikega

prehranjevanja, kar pomembno vpliva na njihovo življenje. Pri tem oblikujejo dobre

prehranjevalne navade ter dobre medosebne odnose. Otroci si hrano postrežejo sami, če to

zmorejo, pri tem pa pridobijo na samozavesti in se zavedajo svojih sposobnosti. Otrokova

pravica je možnost izbire. Otroci lahko sodelujejo pri pripravi in urejanju prostora ter

pripravi mize za hranjenje (priprava pribora …). Te dejavnosti ne smejo trajati predolgo, saj

otroci postanejo nemirni. Ob hranjenju je pomembno spoznavanje prvin lepega vedenja in

kulturnega načina prehranjevanja. Otroci med skupnim obedovanjem spoznajo, da se morajo

bolni otroci (otroci, ki so na dieti, imajo alergijo …) prehranjevati drugače.  (Vrbovšek,

2005).

Praviloma otroci v vrtcu izbirajo hrano, ki jo poznajo in jo pogosto jedo doma. Če sta na

domačem jedilniku pogosto sadje in zelenjava, se otrok tudi v vrtcu lažje odloči za sadno-

zelenjavni obrok. Pomemben je tudi način priprave, saj otroci veliko rajši jedo na koščke

narezano sadje in zelenjavo. Prepričanje in zgled staršev imata velik vpliv, saj velja, da otroci

rajši jedo hrano, ki jo uživajo starši. Tudi pri dvoletnih otrocih so ugotovili, da na njihove

prehranske navade vplivajo predvsem matere. (Patrick in Nicklas, 2005)

Vzgojitelj v vrtcu lahko s pravilnim pristopom pomembno vpliva na otrokove prehranjevalne

navade, in sicer tako, da ima do hrane pozitiven odnos, poleg tega pa naj ne bi otroka
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priganjal k uživanju hrane, ampak naj bi mu jo ponudil ter ga ustrezno spodbujal (Gabrijelčič

Blenkuš idr., 2005).

Priporočila za zdravo prehranjevanje so pomembna za vse starostne skupine, vendar pa je

treba upoštevati, da so otroci in mladostniki v obdobju odraščanja, ko poteka njihov

intenzivni fiziološki, psihosocialni in kognitivni razvoj, zato je pri njih zdrava prehrana še

pomembnejša. Hrana mora biti energijsko in hranilno uravnotežena ter prilagojena

specifičnim potrebam otrok in mladostnikov v fazi rasti in razvoja. Taka prehrana je eden

najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja (Gabrijelčič Blenkuš idr.,

2005).

Za dvig porabe sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih je bila v Sloveniji leta 2009

uvedena Shema šolskega sadja in zelenjave. Prav tako se od leta 2011 izvaja vseslovenski

projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ozavešča o namenu in razlogih za lokalno

samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo, v šolske jedilnike uvaja hrano, pridelano v

lokalnem okolju, ter spodbuja k pravilni in zdravi prehrani (Podlesek idr., 2015).

Posodobljen je bil tudi Zakon o šolski prehrani, ki določa, da se ob upoštevanju načel

trajnostne potrošnje zagotavlja kakovostna prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih, s

katero se vpliva na optimalni razvoj, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi

prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja

in okolja (Zakon o šolski prehrani, 2013).

Najnovejša pa je Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za

zdravje 2015–2025. S tem želi država izboljšati prehranske navade (povečati uživanje sadja

in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos transmaščob, nasičenih

maščob, sladkorja in soli) in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja

življenja do pozne starosti. Zapisana je v želji zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne

mase prebivalcev Slovenije in vplivati na manjšo pojavnost KNB. (Ministrstvo za zdravje,

2015)

Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena (Pavlič, 1998). Otroka je potrebno že v

ranem otroštvu spodbujati k zdravemu načinu prehranjevanja in skrbi za zdravo življenje.

Avtor navaja, da vzgoja v smislu zdravstveno-vzgojnega dela v zgodnjem obdobju življenja

zaradi posebnosti in delovnih skupin poteka na treh področjih:
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– otroci,
– vzgojitelj in drugi zaposleni v vrtcu,
– starši.

2.5 PREHRANA OTROK V VRTCU

Hranjenje  v  vrtcu  naj poteka  čim  bolj  umirjeno,  brez  nepotrebnega  čakanja,

pripravljanja,  pri  obrokih naj se ne hiti. Dopušča naj izbiro in možnost, da si otroci

postrežejo sami, če to želijo. Pri hranjenju se je potrebno izogibati tekmovanju in

nepotrebnemu primerjanju otrok. Upoštevati je treba posebne navade družin, na primer

vegetarijanska prehrana (Kurikulum za vrtce, 1999)

V vrtcih (na primer: Vrtec Ivančna Gorica, 2015) skrbijo za zdravo in uravnoteženo

prehrano. Zaradi lastne kuhinje imajo v (posameznih) vrtcih sveže pripravljeno hrano,

takojšno postrežbo, pripravo dodatnih prigrizkov (z dejavnostjo otrok). To pa pomeni

uživanje hrane kot prijetno družabno izkušnjo. Starši naj ne bi prinašali hrane, saj le tako

lahko v vrtcih zagotavljajo zdravstveno ustreznost živil. Pri praznovanju rojstnih dni

priporočajo pogostitve s sadjem, zelenjavo, suhim pecivom, mehkimi bomboni in sokovi z

manj sladkorja.

Vsako spremembo prehrane otroka morajo starši  takoj sporočiti organizatorki prehrane. Če

otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo. V vrtcih se izogibajo

tekmovanju in nepotrebnemu primerjanju, prav tako otrok ne silijo s hrano, tudi če tako

zahtevajo starši.

Pred jedjo vzgojitelj skupaj z otroki (dežurna skupina otrok) poskrbi za ureditev jedilnice.

Temeljito očisti mize, igralnico prezrači za 10 do 15 minut, v lepem vremenu pa tudi za več

časa. Dežurna skupina otrok ali otrok razdeli prtičke in jedilni pribor. S kulturo

prehranjevanja je povezana tudi skrb za higieno rok. Pred vsako jedjo si otroci in vzgojitelji

temeljito umijejo roke, saj se z rokami prenašajo številne nalezljive bolezni. Priporočljivo

je, da se nad umivalnik namesti navodilo o pravilnem umivanju rok. Razdelitev hrane mora

biti higiensko neoporečna in dobro organizirana, upoštevati se mora pravila sistema HACCP

in kulturo prehranjevanja (CIRIUS Kamnik, 2012).
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Vzgojiteljica ljubljanskih vrtcev s 14-letnimi izkušnjami N. Meglič (2010) navaja, da je čas

hranjenja prav tako primeren za aktivno učenje. Pravi, da je potrebno upoštevati individualne

prehranjevalne navade, da hranjenje poteka umirjeno in v prijetnem vzdušju. To poskrbijo z

urejenimi mizicami, menjavanjem pogrinjkov. Med hranjenjem se pogovarjajo, kaj so

kuharice skuhale, kaj je na krožniku, kakšna je solata. Otroke spodbujajo k pravilni uporabi

pribora. Tako otroci spoznavajo kulturno prehranjevanje.

Po mnenju in izkušnjah I. Medved (2004) je v povezavi s hranjenjem najpomembnejše:

– »da ustvarimo prijetno, družabno ozračje;

– da imajo otroci možnost, da so tudi pri obrokih čim bolj samostojni in neodvisni;

– da otroke spodbujamo, da se pogovarjajo o tem, kaj jedo, kako je jed pripravljena

(prijetni pogovori ustvarjajo sproščeno ozračje);

– da  se  zavedamo,  da  imajo  otroci  individualne prehranjevalne  navade – hrano,

ki  jo  imajo  radi, in hrano, ki je ne marajo;

– da spoštujemo prehranjevalne navade družine;

– da otroke spodbujamo k uporabi pribora in prtičkov;

– da otrokom omogočimo dovolj časa, da lahko jedo brez hitenja;

– da si tudi za pripravo in pospravljanje vzamemo dovolj časa (str. 46).«

V  Vrtcu  Tončke Čečeve  imajo  z  restavracijskim  načinom  prehranjevanja  že  dolgoletne

izkušnje.  Otroci  zajtrkujejo  in  malicajo  postopno  po  manjših  skupinah,  ostali  pa  med

tem  časom  nadaljujejo  z  igralnimi  aktivnostmi  po  kotičkih. Otroci  si  sami  pripravijo

vse, kar je potrebno  za  obrok,  in  za  seboj  tudi  pospravijo.  Kosilo  poteka  za  vse  otroke

hkrati,  takrat  pa  prtičke  in  pribor,  po  dogovoru  z  otroki,  razdelita  dva  otroka.  Hrano

si  otroci  iz  servirnih  posod  postrežejo sami; ugotovili so, da na takšen način izbiro

prepustijo otroku, da otrok ni treba spodbujati, ker jih že samo vzdušje in hrana spodbudita,

da jedo. Na takšen način prehranjevanja otroke začnejo postopno navajati v oddelkih od 2.

do 4. leta oziroma od 3. do 4. leta in naprej, zahteva pa doslednost pri skupno postavljenih

pravilih, na primer: pri jedi se pogovarjajo tiho in ne govorijo s polnimi usti. Oblikovali so

tudi stalne prehranjevalne kotičke, kjer imajo otroci ves čas na voljo nesladkan čaj, ki si ga

sami postrežejo. (Belak, 2005)
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2.5.1 Posebnosti pri prehrani

Alternativne oblike prehranjevanja (Prehrana in dietetika, 2011) so tiste, ki odstopajo od

običajnih norm ali načinov. Preprosto bi rekli, da gre za drugačne, manj pogoste načine

prehranjevanja. To so načini prehranjevanja, pri katerih človek zavestno izbira ali spreminja

prehrano. Najbolj poznano je vegetarijanstvo. Za alternativne načine prehranjevanja

poznamo več vzrokov:

– verski,

– etični,

– socialno-ekonomski,

– zdravstveni,

– modni.

Problemi se pojavijo takrat, ko gre za posebno prehranjevanje v vrtcu, kot je npr. prehrana

brez svinjine ali vegetarijanstvo.

Kurikulum (1999): »Treba je spoštovati tudi posebne navade družin, na primer

vegetarijansko prehrano (str. 21).«

Vendar, če izhajamo iz Konvencije o otrokovih pravicah (OZN), 14. člen (Države

pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi), to ni

izbira otroka, ampak staršev.

Smernice zdravega prehranjevanja otrok in mladostnikov (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005)

priporočajo, da naj bodo pripravljeni obroki sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih

živil in vseh skupin živil, saj bo le tako zagotovljen zadosten vnos vseh hranil, ki jih otroški

organizem potrebuje za rast, razvoj in delovanje. Zgoraj omenjene smernice ne obravnavajo

kakršnekoli alternativne oblike prehranjevanja ali specifičnih prilagoditev prehrane.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so povedali, da so javni vrtci

svetovnonazorsko nevtralni, zato specifik pri prehrani glede na veroizpoved niso dolžni

upoštevati. »Se pa v praksi temu na željo staršev poskušajo prilagajati, če to ne pomeni

dodatnih stroškov,« so razložili na ministrstvu (Žurnal, 2012).

Smernice navajajo zdravstvene razloge, zaradi katerih zdravnik izda mnenje ali priporočilo

glede dietne prehrane, torej je v tem primeru vrtec dolžen upoštevati mnenje uradne
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medicine, glede ostalih priporočil pa je vrtec avtonomen, v okviru svojih zmožnosti

(kadrovske, prostorske in finančne) (Vrtec Jarše, 2015).

Iz navedenega sledi, da se lahko vsak vrtec zase odloča, ali bo upošteval posebnosti pri

prehrani, ki ne izhajajo iz zdravstvenih razlogov. Torej vrtci niso poenoteni.

Vegetarijanstvo
Vegetarijanstvo ni samo način prehranjevanja, ampak je tudi način življenja. Poznamo več

oblik vegetarijanske prehrane, za katero so ljudje odločajo iz različnih razlogov: verski

(budisti), ekonomski in socialni (revne dežele, revni posamezniki), zdravstveni (alergije ali

določena zdravstvena stanja, npr. povišan krvni pritisk), različna prepričanja (varstvo živali,

poseben odnos do narave, nenasilje). (Prehrana in dietetika, 2011)

Čeprav Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da se upošteva posebne navade družin, kot je

vegetarijanska prehrana, je mnenje strokovnjakov pediatrične klinike, da ustanove, kot je

vrtec, niso dolžne pripravljati oziroma zagotavljati vegetarijanske prehrane, saj je

vegetarijanska prehrana po drugem letu lahko ob strogo nadzorovani in dragi sestavi

neškodljiva, ni pa nobenih znanstvenih dokazov, da bi bila koristna. V praksi je sestava

vegetarijanske prehrane zaradi strokovnih in ekonomskih vzrokov pogosto pomanjkljiva in

kot taka zdravju celo škodljiva in je zato splošno ne priporočajo. (Podgoršek, 2013)

Vegetarijanske oblike prehrane odsvetujejo nosečnicam, doječim materam, otrokom in

bolnikom. Nevarnosti vegetarijanskih oblik prehranjevanja so pomanjkanje esencialnih

beljakovin (aminokislin), pomanjkanje železa, kar povzroči slabokrvnost ali anemijo,

pomanjkanje vitaminov B12 in B6 (slabokrvnost). (Prehrana in dietetika, 2011)

Dietna prehrana v vzgojno-izobraževalnih  ustanovah
Zaposleni v kuhinji vrtca pripravljajo tudi dietne obroke za otroke, ki imajo posebne

zdravstvene težave, povezane s prehrano (celiakijo, alergije, laktozna intoleranca ...). Za

dietne obroke morajo starši pridobiti zdravniško potrdilo.

Alergija na prehranske alergene  postaja tudi v vrtcu pogosta zdravstvena težava. V otroškem

obdobju se pogosto razvijejo alergije na kravje mleko, jajca, redkeje na pšenično moko, žita,

sojo, arašide, citruse, ribe, svinjsko meso.  (vrtec Sončni žarek, 2015)

V Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

(Halstan-Ribič idr., 2008) avtorji navajajo, da so alergije na živila neobičajna, nenormalna

reakcija na eno ali več snovi v hrani. Lahko se pojavi hitro, navadno takoj po zaužitju živila
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ali šele ob naslednjem stiku z njim. Najboljše zdravljenje alergij, povezanih s hrano, je

popolna odstranitev živila, ki povzroča alergijske težave.  V času diete je potrebna zdrava,

uravnotežena prehrana brez konzervansov, umetnih barvil in drugih dodatkov živilom, brez

medu in vseh oreščkov in arašidov – za razliko od celiakije in alergije na arašide, pri katerih

sta potrebni doživljenjski dieti.  Pri ostalih alergijah na hrano in intoleranci na laktozo se

lahko pričakuje (ob ustrezni dieti), da bo alergija/intoleranca izzvenela.

Neofobija
V slovarju tujk je neofobija opredeljena kot strah pred vsem novim (Verbinc, 2002).

C. M. A. Haworth, L. J. Cooke in J. Wardle (2007) so objavile študijo, ki pravi, da je strah

pred novo hrano genetsko pogojen. V tej študiji so starši enojajčnih in dvojajčnih dvojčkov

izpolnjevali vprašalnik o tem, ali njihovi otroci radi poskušajo novo hrano. Ugotovili so, da

ima dednost pri prehranjevalnih navadah večjo vlogo kot okolje, saj so se enojajčni dvojčki

za razliko od dvojajčnih v vseh primerih odzivali enako na novo hrano. Neofobija naj bi se

pojavila nekje okoli drugega, tretjega leta in trajala do petega leta, seveda pa moramo

upoštevati, da vsak otrok potrebuje določen čas za navajanje na novo hrano.

Otroci se sami težko spopadejo z neofobijo, zato jim morajo odrasli pomagati pri

premagovanju strahu pred nepoznano hrano in to za otroka na najbolj sprejemljiv način. Pri

tem je treba upoštevati otrokovo osebnost, kajti znanstveniki so ugotovili, da imajo

sramežljivi otroci večje težave pri sprejemanju nove hrane. (Stražar, 2011)

Neješčost in izbirčnost
Neješčost in izbirčnost se pojavita v drugem ali tretjem letu in prepogosto trajata do vstopa

v šolo ali celo dlje. Za starše je ta čas velikokrat zelo težak in nepredvidljiv, saj ne vedo,

ali jim bo otroka uspelo nasititi. Največjo napako naredijo, če mu na koncu ugodijo in mu

ponudijo jed, ki je hitro pripravljena in se mu zdi dobra. Po navadi je to sladka čokoladna

kašica. Otrok je sposoben pojesti majhne količine hrane. Zato že zadošča, če v obdobju

neješčosti poje pri enem obroku toliko žlic jedi, kot šteje let. Vendar naj bo v teh žlicah

bogastvo. Od staršev to pogosto zahteva obilo spretnosti in včasih tudi prikrivanja, recimo

naribanega korenčka v omaki. (Merljak in Koman, 2009)

Treba je poudariti, da je potrebno z otrokom, ki nerad poskuša novo hrano, previdno ravnati.

Negativne izkušnje lahko vodijo v to, da otrok določene hrane ne bo maral. (Tuorila in

Mustonen, 2010)
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Otrok ima pravico odkloniti hrano. To ni vedno izbirčnost, izsiljevanje ali razvajenost, kot

si razlagajo mnogi starši. Izbirčnost torej ni prava beseda za odklanjanje hrane. Potrebno je

ugotoviti, kaj je vzrok takšnega vedenja. Preveč začinjena hrana, prepozno navajanje na

določeno hrano, premalo časa ali potrpljenja in še mnogo drugih vzrokov vpliva na ješčost

otrok. Treba je omogočiti otroku, da si sam izbira količino in različnost hrane, pri tem pa je

treba paziti, da ne odklanja bistvenih živil, kot so: mleko in mlečni izdelki, sveža in kuhana

zelenjava, sadje, ribe, meso, jajca, žita in stročnice. Priprava in postrežba novih jedi morata

biti domiselni, da bo te jedi vsaj poskusil. (Pavlič, 2010)

Običajno se v primeru izbirčnosti in prehrambne neofobije priporoča čim večjo pestrost pri

hrani in okusih že ob uvajanju goste hrane. Otrok naj bi bil hrani, ki jo zavrača, pogosto

izpostavljen. Ob njem naj hrano uživa nekdo, ki je otroku pomemben ali mu predstavlja

model za hranjenje. (Chatoor in Ganiban, 2003)

S prehranjevanjem povezane vedenjske motnje otrok
S prehranjevanjem so povezani številni vedenjski vzorci otrok. Največ pozornosti zbuja

motnja pozornosti in hiperaktivnost. Problem je bolj pogost pri fantih in se običajno zdravi

s farmacevtskimi sredstvi. Otroci, ki imajo to motnjo, so zelo aktivni, težko se osredotočijo,

običajno ne sedijo pri miru in stalno govorijo. Značilno je tudi, da določene aktivnosti ne

dokončajo in se lotijo naslednje. Hiperaktivnost in motnjo pozornosti se povezuje predvsem

z vnosom sladkorja oziroma glukoze in umetnih prehranskih aditivov, kot so konzervansi,

barvila in arome. (Bellisle, 2004)

2.6  PREHRANJEVANJE VZGOJITELJIC V VRTCU

V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 2002) je v 130. členu med drugim zapisano,

da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom. Aneks h

Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list

RS, 2012) pa v 3. členu še dodaja: »V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom

ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem

brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za

prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za

prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega

odstavka tega člena.«  Torej vzgojitelj sam odloča, ali bo jedel hrano v vrtcu.
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Rada bi izpostavila primer dobre prakse v Vrtcu Jarše. Strokovni delavci imajo poleg

običajnih obrokov na voljo prijavo na degustacijski meni. Ta meni zajema otroško porcijo

zajtrka in kosila ter stane 19 evrov na mesec. Kar pomeni, da se vzgojitelj brez velikih

stroškov prehranjuje v vrtcu. Podatek, da je na prehrano prijavljena večina strokovnih

delavcev, pove, da je ta model dober. Menim, da taka praksa vpliva na bolj spodbudno okolje

za otroke.

Z izkušnjami in s posnemanjem odraslih postaja otrok čedalje bolj samostojen in si pridobiva

kulturne navade prehranjevanja. (Sintler, 1997)

Vrtci se različno odločajo, kako bodo porabili nerazdeljeno hrano.   Če hrana v oddelku,

čeprav so jo večkrat ponudili otrokom,  ostane, jo lahko strokovni delavci za 4 evre mesečno

odnesejo domov in s tem pripomorejo k zmanjšanju zavržene hrane.  Če vemo, da lahko letni

stroški odvoza odpadne hrane iz posamezne institucije znašajo tudi 7400 evrov na leto,

pomeni to za vrtec razbremenitev (Volk sit, koza cela, 2014). Dobre prakse in osveščanje

potrošnikov o vrednosti hrane so zaželene, s tem lahko prispevamo k zmanjšanju zavržene

hrane (Vombergar idr., 2014).

2.7 VLOGA VZGOJITELJIC PRI OBLIKOVANJU PREHRANSKIH NAVAD

OTROKA

Celostna vloga vzgojitelja, ne glede na to, ali gre za vzgojitelja prvega ali drugega

starostnega obdobja, je povezana z načrtovanjem in usklajevanjem dela med vzgojitelji in

pomočniki vzgojiteljev. To je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na kakovost organizirane

predšolske vzgoje. Odvisen je tudi od kadrovskih in programskih sposobnosti,

managementa, prostorskih zmogljivosti, ponavljajočih vzorcev delovanja (dnevni red,

pravila, vključevanje staršev, uvajanje v program), sredstev (vzgojna sredstva in materiali

za nego, igro in učenje), vzdrževanja igralnic, sanitarij, garderob in medosebnih odnosov.

Nivo navedenih kazalnikov je premo sorazmeren s kakovostjo dela. Navedeno spodbuja k

razmišljanju o vlogi vzgojitelja, ki poleg ustrezne strokovne izobrazbe svojo vlogo opravlja

celostno. (Brčaninović, 2013)
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Današnja vzgojiteljica mora znati s svojim pristopom, z dovolj znanja o zdravi prehrani in

prehranskih navadah primerno spodbujati otroke k zdravemu prehranjevanju, pri tem pa

sodelovati z lastnim zgledom (Pokorn, 2003).

Z vidika vzgojitelja je zelo pomembno, da zdrave prehranjevalne navade pozna, jih učencem

predstavi, utemeljuje in daje tudi sam zgled. Navajanje na zdravo prehranjevanje v vrtcu je

lahko prijetna družabna in učna izkušnja, saj otrok teži k posnemanju in se zato tudi hitreje

uči. Izkušnje različnih šolskih programov in shem šolskega sadja kažejo, da lahko v vzgojno-

izobraževalnem okolju razvijajo otrokove veščine za zdravo prehranjevanje, ga spodbujajo

in mu pomagajo pri odločanju, ga navajajo na samostojnost pri izbiranju, zmanjšajo

pozornost na nagrajevanje/marketing ter tako povečajo otrokovo motivacijo za zdravo

prehranjevanje (Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2010).

2.7.1  Hranjenje pod prisilo

Kast-Zahn in Morgennroth (2012) ugotavljata, da se vse začne, ko žlica postane letalo.

Potem sledijo triki, ki so prav za prav zabava, kot na primer: pesmice in plesanje. Tudi

zvijače, kot na primer: hranjenje v polsnu; odvračanje pozornosti med hranjenjem s

pripovedovanjem ali branjem pravljic, z igračami na mizi, s hranjenjem ob televiziji, s

posnemanjem helikopterja z žlico; nalaganje hrane na otrokov krožnik in spodbujanje

otroka, da poje vse, ne prinašajo uspeha.

U. Šterbenc (2015) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da v javnih slovenskih vrtcih

lahko zasledimo nekatere prekrite načine siljenja otrok s hrano. Velika večina (anketiranih

strokovnih delavcev vrtca) pohvali neješčega otroka, če poje vse, kar ima na krožniku, in še

več anketiranih strokovnih delavcev neješčega otroka pohvali, ko poje vsaj nekaj. Pogoste

so tudi neprimerne spodbude, kot na primer, da anketirani strokovni delavci vrtca otroka

poskušajo nahraniti ali pa mu ponudijo pomoč pri hranjenju, če ne poje ničesar ali neha jesti.

Poznamo pa tudi »nedolžno« obliko prisile, kot na primer, dokler ni krožnik prazen, otrok

ne sme od mize, pri tem mu ne pomagajo niti solze. Še bolj prikrito hranjenje s prisilo je, če

potožimo otroku, kako smo prizadeti in razočarani, ko odkloni hrano. (Kast-Zahn in

Morgenroth, 2012)
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Namesto da bi silili otroke, naj poskusijo določeno vrsto hrane, je pomembno poudariti

pomen obedovanja in sprostitve v skupini (Medved, 2004).

Ko otroka nehamo siliti s hrano, bo še vedno jedel enako količino, vendar brez muk in bitk

(González, 2010).

Z mavrico na krožniku dosežemo, da otroci jedo z zanimanjem, saj je zabaven in barvit obrok

tudi na pogled vabljiv. Barve so pomembne – priporočljivo je dnevno zaužiti sadje in

zelenjavo v rdeči, oranžni, rumeni, zeleni in vijolični barvi. Vsaka od barv je za nekaj

pomembna, saj telo oskrbi z rastlinskimi hranivi, vitamini in minerali. (Graimes, 2009)

Torej, če otrok v določenem obdobju zavrača zelenjavo, jo poskusimo vključiti v čim več

jedi, predvsem tistih, ki jih otrok rad je (Battelino, Hlastan, Ribič, Kostanjevec in Pokorn,

2006).

Otrok ni potrebno siliti, radi namreč posnemajo druge. Če bodo opazili, da je drugi jedo

sadje in zelenjavo, jih lahko zamika, da tudi sami poskusijo. (Graimes, 2009)

2.7.2  Nagrajevanje in kaznovanje pri hranjenju

Ko uporabljamo hrano kot kazen ali nagrado, bo vedno zelenjava/sadje kazen, čokolada pa

nagrada, idealiziramo hrano, s katero se otrok ne bi smel preobjedati (González, 2010).  Bolje

bi bilo, da bi naredili obratno.

Če se bodo otroku zdele sladkarije nekaj posebnega, si jih bo še toliko bolj želel. ( Battelino

idr., 2006)

Ko uporabimo posladek za nagrado, dosežemo nasprotmi učinek. Otrok lahko zaradi takih

dejanj hrano, ki jo mora pojesti, zasovraži. (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012).

Tudi González (2010) navaja, da otrok ne smemo podkupovati. Še posebej ne z igračami.

V primeru, ko vzgojitelj otroka pretirano nadzoruje, nanj kriči, se prereka, ga skuša

podkupiti, mu grozi, otrok dobrih navad ne bo pridobil (Cotič, 2004).

2.7.3 Spodbude  pri hranjenju otrok

Meja med hranjenjem z zvijačami in hranjenjem s prisilo je zelo zabrisana in obe povzročita,

da se otroci zares uprejo hrani ali pa začnejo groziti. Izsiljujejo starše, da pač ne bodo jedli

in jih prisilijo, da spreminjajo pravila vedenja za mizo. (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012)
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Dokazano je, da otroci brez siljenja ob redno ponujenih novih jedeh, ki jih jedo odrasli okoli

njega, večino teh jedi tudi sprejmejo (seveda ne vseh) (González, 2010).

Zelo dobro je otroke vključiti v dejavnosti s hrano, saj so po naravi radovedni in vedoželjni,

tako pa tudi omogočimo, da se otroci počutijo pomembni in so ponosni na svojo vlogo.

Otroci raje pojedo jed, ki so jo pripravili sami. Še posebej, če to jed z zanimanjem poskusijo

in nato pohvalijo tudi drugi (Črepinšek, 2013a).

Lahko jih poskusimo prepričati tudi z obrokom, ki je podoben neki obliki, npr. kakšni živali

(Graimes, 2009).
Lahko se igramo besedne igre, kjer vsak otrok pove eno jed, kateri naslednji otrok doda

svojo in tako naprej, na primer: »Bil sem lačen in sem pojedel jagodo. Bil sem lačen in sem

pojedel jagodo in kos sira. Bila sem lačna in sem pojedla jagodo, kos sira ter popila kozarec

naravne limonade« (prav tam). Lahko se igramo gibalno-elementarne igrice, kot so: Ali imaš

rad ...?; Jabolko; Lisička/Lisjak, kaj rada/rad ješ?; ... Lubenica ...; Pšenica; Sadna solata

(Schmidt, 2002).

A. Primožič (2012) navaja, da je lutka učinkovit pripomoček pri spoznavanju zdrave

prehrane in hkrati zelo uspešno učinkovito didaktično sredstvo za pridobivanje novega

znanja in promocijo zdravega načina prehranjevanja.

A. Podlesek idr. (2015) je med izvajanjem projekta dobila številne ideje, kaj bi lahko dodali

uporabljenim dejavnostim prehrambne vzgoje:

– poskušamo sadje in zelenjavo, narezano na enake oblike, z zaprtimi očmi,

– pripravimo izvirno obložene kruhke ali nabodala s sadjem ali zelenjavo,

– izdelamo pladenj za zdrave prigrizke,

– izdelamo igralne karte z motivi sadja in zelenjave.

2.8  ZAVRŽENA HRANA

V Evropi se vsako leto v preskrbovalni verigi izgubi vedno več zdrave in užitne hrane, ki

postane odpadek. Ugotovili so, da se v 27 državah članicah letno zavrže okoli 89 milijonov

ton živil oziroma 179 kilogramov na prebivalca. Živilski odpadki so gospodarski,

zdravstveni, družbeni, okoljski, prehranski in tudi etični problem. Zato so dobre prakse in

osveščanje potrošnikov o vrednosti hrane zaželene. (Vombergar idr. , 2014) V Sloveniji
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zavržemo povprečno kar 82 kilogramov hrane letno na prebivalca, zato bi morali kot družba

temeljito spremeniti odnos do hrane, ki konča v smetnjakih, pa tudi do kmetijstva in hrane

nasploh (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).

Po podatkih strokovnega spremljanja šolske prehrane, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za

javno zdravje, otroci v vrtcih in šolah najpogosteje zavračajo zelenjavo (71 %). Ta podatek

ne preseneča, saj raziskave kažejo, da je zelenjava med najbolj nepriljubljenimi jedmi med

otroki in odraslimi nasploh. (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014) Težava je torej v

vrsti hrane in ne v velikosti obroka, saj pri postrežbi večinoma poskrbijo, da se najprej delijo

manjši obroki in je kasneje možen še dodatek. To prakticirajo predvsem vrtci. (Volk sit, koza

cela, 2014)

Največ zavržene hrane je po obrokih, ki vsebujejo: zelenjavo (zelenjavne enolončnice in

sploh zelene prikuhe), kislo repo in zelje, polnozrnati kruh in ribe (Volk sit, koza cela, 2014).

Največjo težavo ob tem po mnenju vzgojno-izobraževalnih zavodov predstavljajo nezdrave

prehranske navade otrok in neustrezen odnos do hrane. Otroci nekatera živila neradi uživajo,

soočanje s tem problemom pa je za marsikateri vzgojno-izobraževalni zavod vsakodnevna

praksa. (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014)

2.9   PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu so začeli izvajati kot poseben regijski program. Potekal je le po

ljubljanskih vrtcih na področju zdravstvene regije Ljubljana, z letom 2009 pa so ga pričeli

širiti po celotni Sloveniji. Namen programa je razviti in okrepiti možnosti vrtcev za

oblikovanje okolij, ki postavljajo zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti

pogoje za dobro zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje

zdravja v celotnem življenju. Program je namenjen zaposlenim v vrtcu, otrokom, staršem pa

tudi lokalni skupnosti. Usmerjen je predvsem v preprečevanje in obvladovanje nastanka

bolezni. (Jagodic, 2009)

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana organizira za zaposlene v vrtcih dvakrat letno

izobraževanje, v katero vključuje tudi primere dobre prakse posameznih vrtcev. Do sedaj so

v izobraževanja vključili naslednje teme: teme s področja prehrane v predšolskem obdobju,

prve pomoči, nasilja v družini, psihologije, zakonodaje, kajenja, prepoznavanja in

obvladovanja stresa, okoljske problematike in odpadkov, nenasilne komunikacije,
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najpogostejše nalezljivih bolezni v vrtcih in še nekatere druge teme. Vodilno mesto

partnerjev v programu je namenjeno vrtcem, tako vodstvu kot celotnemu kolektivu, otrokom

in staršem. Vendar pa je za uspeh programa potrebna aktivna vključitev ustanoviteljev

vrtcev, lokalne skupnosti, strokovnjakov pedagoške, psihološke, zdravstvene in drugih strok,

nevladnih organizacij, različnih proizvajalcev, dobaviteljev opreme in storitev. (Zavod za

zdravstveno varstvo, 2006b)

N. Kos je v svoji diplomi primerjala vrtce, ki so vključeni v projekt, in tiste, ki niso, in

ugotovila, da vrtec, ki je vključen v program Zdravje v vrtcu, bolje poskrbi za zdravje otrok.

2.9.1  Praznovanje rojstnih dni v vrtcu

V vrtcu je v eni skupini povprečno od 14 do 24 otrok, odvisno od tega, ali gre za prvo ali

drugo starostno skupino. To pomeni toliko praznovanj letno v vrtcu. Ni zanemarljivo, kako

se jih praznuje, saj je treba vedeti, da je kar nekaj drugih praznikov, ki so po navadi obogateni

s slaščicami.

Rojstni dan je za vsakega otroka pomemben dan, ki ga praznuje v vrtcu in doma ob ljudeh,

ki ga imajo radi. Na ta dan je v središču pozornosti. Način praznovanja je odvisen od

dogovora med starši in vzgojiteljico. Zabava lahko vključuje izdelovanje izdelkov, igranje

igric, ki so slavljencu še posebej pri srcu (npr. igra v kostumih, gledališka predstava,

oblikovanje gline, izdelovanje nakita itd.). Ker je dolžnost strokovnega osebja vrtca skrb za

zdravje in ustrezno prehrano najmlajših, so pripravili smernice o zdravem praznovanju

rojstnih dni:

PRIGRIZEK ZA PRAZNOVANJE

Sadje in zelenjava, suho sadje (z deklaracijo) ter pijače, kot so 100 % sadni sokovi ali sveže

limonade. Predvsem pa naj bo poudarek na igrah, ki jih ima najraje slavljenec, ter

ustvarjanju, petju, plesu itd.

2.9.2   Raziskave s področja prehranjevanja v vrtcu

U. Kavčič, L. Marjanovič Umek in K. Bajc (2005) v študiji primerov ugotavljajo sledeče

(vzorec zajema vrtec, ki se nahaja v slovenskem mestnem naselju s 1000 do 5000 prebivalci

in vključuje 11 enot v mestu in okoliških krajih):
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»Pet strokovnih delavk otroke, ki se med jedjo ne vedejo primerno, kaznuje, tri pa

spodbujajo tekmovanje, kdo bo prvi pojedel. Večina jih ne vztraja, da vsi pojedo vse, kar so

dobili ali vzeli, štiri vztrajajo, da otroci počakajo za mizo, dokler večina ne poje. Pri

prehranjevanju večina strokovnih delavk otrokom dopušča možnost izbire glede na ponudbo

pri posameznih obrokih. Dopuščajo tudi možnost izbire, s kom in kje bodo sedeli med

obrokom. Večina strokovnih delavk otrokom dopušča izbiro tudi glede tega, kdaj bodo jedli

malico, polovica pa tudi, kdaj bodo jedli kosilo. Otroci pomagajo pripraviti mizo, polovica

tudi razdeli hrano, zlasti starejši otroci. Večina strokovnih delavk je navedla, da zagotovi

posebno prehrano za otroke, ki jo potrebujejo. Zaskrbljujoč je podatek, da nobena strokovna

delavka otrokom ne dopušča možnosti izbire, koliko bodo pojedli. Avtorice ugotavljajo, da

vse strokovne delavke v času prehranjevanja sedejo k otrokom za mizo, spodbujajo

komunikacijo med hranjenjem, spodbujajo samostojnost pri jedi ter pomagajo pri hranjenju,

če je to potrebno (str. 41).«

Bahovec in Kodelja (1996) ugotavljata, da si otroci pred kosilom umijejo roke  v 87 %

primerov, ko to reče vzgojiteljica. Navedeno velja za ljubljanski vzorec, za slovenski vzorec

navajajo 65 % takih primerov. V večini vrtcev si otroci lahko izberejo, kje bodo sedeli,

vendar je še vedno  16 % vrtcev (oz. 15 % v slovenskem vzorcu) takšnih, kjer to ne velja.

Vzgojiteljica v desetini primerov (11 % v obeh vzorcih) razporedi otroka, če je to potrebno.

"Dežurstvo" se ohranja v 40 % vrtcev (v slovenskem vzorcu pa še več); približno v tretjini

vrtcev je to povezano s pripravo pribora, krožnikov, predvsem pa so v ospredju "manjša

opravila". V polovici vrtcev otroci po končanem obedu pospravijo za seboj. V približno

tretjini vrtcev otrok lahko ostane v igralnici, če se noče umiti. Vzgojiteljica iz raziskave

pojasnjuje, da se morajo otroci pred kosilom vsaj toliko umiriti, da jim lahko dežurni vošči

dober tek.

Bahovec in Kodelja (1996) ugotavljata, da je tudi sam potek hranjenja še vedno preveč

ritualiziran. V tretjini vrtcev otroci čim bolj mirno sedijo, čeprav se v tem času lahko

pogovarjajo z vzgojiteljico, pojejo, poslušajo kaseto itd. (61 %, na slovenskem vzorcu 66

%). Kot pred leti morajo imeti otroci roke na hrbtu (10 % primerov), kar pa je za današnji

čas sorazmerno velik delež. V času razdeljevanja hrane velja to skoraj za tretjino vrtcev (27

%, torej nekoliko več kot v slovenskem vzorcu, kjer to velja za petino primerov). Bolj

spodbudno je, da v 42 % vzgojiteljica vpraša otroka, koliko bo pojedel (v več kot polovici



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Biserka Marjetka Adamlje – diplomsko delo

34

vrtcev pa se torej to še vedno ne zgodi). Skupinska rutina se še vedno krepi z voščilom

vzgojiteljice »Dober tek.« – vsem naenkrat, v dveh tretjinah vrtcev v vzorcu – in v približno

v polovici vrtcev (53 %) otroci tudi odgovorijo vsi v en glas: »Hvala enako.«

Tisti, ki hitro pojedo, so pohvaljeni (37 %). V dobrih 30 % vzgojiteljica pomaga otrokom

jesti. V petini primerov komentira, če ostane kaj na krožniku, v desetini pa celo stoji pri mizi

in čaka, da bo otrok pojedel do konca. V četrtini vrtcev otroci vse postrgajo s krožnika, in če

kaj pomažejo, so v petini primerov opomnjeni, v 7 % primerih pa morajo počistiti za sabo.

S kosilom se nasploh precej mudi, saj sledi spanje otrok in odhod vzgojiteljic (v dveh

tretjinah opazovanih vrtcev odidejo domov med 12. in 13. uro). V več kot tri četrt vrtcih v

vzorcu (84 %) otrokom med obroki hrana ni na voljo, v več kot polovici vrtcev (55 %) pa

celo pijača ne. Vse te podrobnosti so pomembne z vidika zadovoljevanja potreb in vzdušja,

ki bi bilo podobno domačemu, a tudi z vidika procesov izbiranja in odločanja, ki naj bi bili

otrokom omogočeni že sorazmerno zgodaj v življenju (Kelman, 1989).

Vzgojiteljice na vprašanja, zakaj morajo otroci pred kosilom čakati za mizo, odgovarjajo:

»Predvsem zato, da se umirijo ter iz higienskih in varnostnih razlogov. Roke pa morajo imeti

otroci pod mizo, kjer je to v navadi, predvsem zato, da se ne opečejo ali polijejo.«

V empirični raziskavi Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti

v različnosti (Batistič Zorec, 2010) je sodelovalo 331 anketirancev, glede na delovno mesto

je bilo dobre tri četrtine vzgojiteljev oz. vzgojiteljic in slaba četrtina pomočnikov oz.

pomočnic vzgojiteljev.

»Rezultati so pokazali, da le dobra desetina (11,8 %) otrok lahko sama izbere čas zajtrka,

čas malice pa nekaj več – dobra četrtina (26,9 %). Odgovor slabe tretjine strokovnih delavcev

kaže na institucionalizacijo obrokov v smislu prikritega kurikula, saj morajo otroci počakati

za mizo, dokler ne poje večina. Večina otrok si lahko izbere, koliko bodo jedli (85,5 %), kar

v četrtini oddelkov pa otroci nimajo pravice odkloniti hrane (24,5 %). 23 % strokovnih

delavcev otrokom ne pusti, da se med kosilom pogovarjajo med seboj. Še manj pa je

vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojiteljev (7,3 %), ki otroke med obroki spodbujajo k

pogovoru. Vprašljiva je praksa kar tretjine strokovnih delavcev, ki vztrajajo, da morajo

otroci odklonjeno hrano vsaj poskusiti. Prakse, kot je vztrajanje, da otroci pojedo vse, ali
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hvaljenje otrok, ki so hitro pojedli, so pri strokovnih delavcih vzorca sicer redke, a še vedno

prisotne.

2.10 DNEVNA RUTINA V VRTCU

»Dnevna rutina je opredeljena kot nekaj, kar se dogaja vsak dan, vsak teden, vsak mesec,

vsako leto in je vedno znova ponavljajoča. Dnevna rutina je enako pomembna pri učenju

otrok, kot so kurikularne vsebine v ožjem smislu.« (Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str.

24)

Slednje ob upoštevanju Kurikula ter hkrati otrokovih pravic pomeni, da ima otrok v dnevni

rutini možnost izbire. Otrok je individualna osebnost, s svojimi lastnimi potrebami, katerim

je potrebno prisluhniti. Torej je vloga vzgojitelja še kako pomemben del dnevne rutine. Pri

delu v vrtcu naj bi se v ospredje postavljalo otrokove pravice, to je razvidno iz načel in ciljev,

zapisanih v Kurikulu. Osrednjo pravico predstavlja pravica do enakosti, iz katere izhajajo

vse ostale pravice. Pri enaki obravnavi otrok (ne glede na raso, spol, socialno ali kulturno

poreklo, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo ipd.) pa je pomembno

izpostavljanje individualnih razlik. (Čas, 2008)

Pri organizaciji dnevne rutine je potrebno omejiti čas čakanja, pospravljanja, neaktivnosti.

Otrokom z dnevnimi rutinskimi dejavnostmi lahko ustvarimo določeno ravnotežje med

omejitvami in svobodo. Z vsakodnevnimi ponavljajočimi aktivnostmi pri otroku razvijamo

občutek varnosti. Spoznava, da imajo te dejavnosti predvidljiv potek. (Hohmann in Weikart,

1995, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008)

2.10.1 Dnevna rutina kot del prikritega kurikula

Prikriti kurikulum se poleg vzgojnih vsebin prepleta z organizacijo dela in načina

komunikacije v vrtcu. To so tiste stvari, na katere otroci po navadi nimajo vpliva: dnevni

red, urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja (Bahovec in Kodelja, 1996).

V konceptu Razvojno ustrezne prakse poudarjajo, »da mora načrtovanje kurikula temeljiti

na opazovanju in beleženju potreb, interesov, močnih točk in razvojnega napredka vsakega
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otroka. Na učenje gledajo kot na interaktivni proces« (Bredekamp, 1996, v Batistič Zorec,

2008).

V prikritem kurikulu lahko najdemo dejanja vzgojiteljice, ki niso reflektirana in neposredno

predvidena. Običajno je nereflektiranih dejanj več v dnevnih dejavnostih, kot je otrokova

igra.  Pojavljajo se tudi v dnevni rutini, kot sta hranjenje in spanje, na njih pa vplivajo

vzgojiteljičine vrednote in pričakovanja. (Kroflič, 2005)

Dejavniki prikritega kurikula so čustveni stik z otrokom, medvrstniški odnosi, organiziranje

dnevne razporeditve dejavnosti in prostora, uveljavitev pravil, klima v skupini. Te pa

vplivajo na doseganje kurikularnih ciljev.  (Kroflič, 2010)

Kot opozarja Batistič Zorec (2005) pa »bistvo prikritega kurikula niso 'zasebna' pojmovanja

in predsodki nekaterih odraslih, ampak splošno razširjena pojmovanja, ki so družbeno

posredovana (str. 26).«

Batistič Zorec  (2008)  meni,  da  sta se  v  naših  vrtcih  v  zadnjih  letih  zagotovo  spremenila

filozofija  in odnos   do   otrok   v   smeri   večjega   upoštevanja   posameznika   in

demokratizacije  vzgoje.  Vendar  pa  nadalje  izpostavlja,  da  v  vrtcih  še  vedno  vidimo

tudi  številne rutinske in nereflektirane primere ravnanj vzgojiteljic.

Poleg dejstva, da na subjektivne teorije, katerih osnove so začrtane že v lastnem otroštvu in

mladosti  prihodnje  vzgojiteljice, vpliva  vrsta  dejavnikov,  je  potrebno  upoštevati  tudi,

da  se  počasi  in  težko spreminjajo. Avtorica predvideva, da se še težje spreminjajo pri

vzgojiteljicah, ki že dalj časa delajo v vrtcu. Razlog vidi v uvedbi novega Kurikula za vrtce

(1999), ki je bistveno spremenil koncept na področju predšolske vzgoje.  (Batistič Zorec,

2005)

»Ena  od  značilnosti  prikritega  kurikula je namreč prav odpornost proti spremembam in

nekakšna slepota za drugačnost, kar še vedno ovira pluralizacijo predšolskih institucij«

(Bahovec in Kodelja, 1996, str. 114).

2.11  SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJIC

»Subjektivna ali osebna pojmovanja so naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu.

Pogosto so tudi čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem zavestne, jasne in logične, nam
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pa pomagajo razložiti svet in se znajti v njem. Subjektivna teorija pa je sistem več med seboj

povezanih sorodnih pojmovanj.« (Batistič Zorec, 2004). Na uresničevanje ciljev in načel

kurikula predšolske vzgoje poleg izobrazbe vzgojiteljic vplivajo tudi osebna pojmovanja o

vzgoji ter učenju predšolskega otroka. Skupek teh pojmovanj tvorijo subjektivne teorije

vzgojiteljic predšolskih otrok (Marentič Požarnik, 2000).

Spremenila se je vloga pomočnice vzgojiteljice. Hierarhičen odnos med vzgojiteljico in

varuhinjo je nadomestil sodelovalni odnos. Obe strokovni delavki delujeta v skladu s svojimi

kompetencami (Batistič Zorec, 2008).

Pri nas in svetu obstajajo zelo redke raziskave, ki bi proučevale subjektivne teorije

vzgojiteljic. Nekaj več je raziskav, ki proučujejo stališča vzgojiteljic. Batistič Zorec (2004)

pravi, da so verjetno razlike med stališči in nezavednimi predpostavkami vzgojiteljic, kot se

kažejo v odnosu in ravnanju do otrok, še bolj izrazite, kadar se spreminja sistem

izobraževanja, kar se prav zdaj dogaja pri nas.

Zajec idr. (2012) pišejo, da raziskave kažejo, da na vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok

dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum vplivajo izobraževanje vzgojiteljev, njihovo

razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje formalnega kurikula, lokalni pogoji

in kultura, skratka subjektivne teorije. Avtorji opisujejo ugotovitve raziskovalcev, ki

predpostavljajo, da življenjski slog vpliva na oblikovanje subjektivnih teorij. Pri vzgojiteljih

imajo močan vpliv na usmerjenost pri poučevanju in se kažejo tudi v tem, kam in kako bo

vzgojitelj usmeril dejavnost. Velja pa tudi nasprotno, da subjektivne teorije vplivajo na

izbiro življenjskega sloga.

Ena od možnosti, ki je v veliki meri odvisna od vodilnih delavcev vrtca, je spreminjanje

obstoječe prakse, ki je manj ustrezna, in s tem subjektivne teorije vzgojiteljic s pomočjo

zunanjih sodelavcev in sodelavk (opazovalcev, raziskovalcev, supervizorjev ipd.) (Batistič

Zorec, 2004).

A. Miljak (1993) pravi, da je osnova za razvijanje profesionalne avtonomije vzgojiteljice

emancipacija od slabih navad, rutin, dogem itd., ki so prisotne v njeni praksi. Ozaveščanje
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subjektivne teorije poteka z opazovanjem, dialogom, razpravo in s kritičnimi pripombami

drugih opazovalcev in opazovalk.

V. Podgornik, T. Devjak in Vogrinc (2009) menijo, da morajo vzgojitelji z namenom

doseganja čim višje kakovosti lastnega dela nenehno preučevati svojo pedagoško prakso,

biti odprti za spremembe in motivirani za nenehni profesionalni razvoj oziroma

vseživljenjsko izobraževanje.

»Čeprav se skritemu kurikulu in subjektivni teoriji ne moremo povsem in v celoti izogniti,

ker sta prisotna v vsakem kurikulu, ju je treba odkrivati, ustrezno reflektirati in ustrezno

standardno integrirati v svoje poklicno delovanje. Nanju ni treba gledati kot na nekaj

negativnega, saj so učinki skritega kurikula in subjektivnih teorij lahko tudi pozitivni in

učinkovito integrirani neposredno v pedagoško prakso.« (Jug, 2008, str. 56)
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3. RAZISKOVALNI DEL

3. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN RAZISKOVALNI

CILJI

Za rast in razvoj otrok je pomembna ustrezna prehrana, in sicer vrsta hrane, ki jo otrok uživa,

energijska vrednost in razporeditev dnevnih obrokov. Starši in vzgojitelji se vedno bolj

zavedajo, kako pomembne so prehranske navade, ki jih razvija in oblikuje otrok v

predšolskem obdobju.

V diplomskem delu sem predstavila, kako pomembna je vloga vzgojitelja pri oblikovanju

prehranskih navad predšolskega otroka. Ugotavljala sem, ali med vzgojiteljicami obstajajo

različni načini spodbud, strategij in metod med prehransko oskrbo otrok v vrtcu.

Cilji naloge so ugotoviti:

– na kakšen način so vzgojiteljice v vrtcu vključene v prehransko oskrbo otrok,

– kakšne so razlike v prehranski oskrbi otrok v 1. in 2. starostnem obdobju in kakšna

je vloga vzgojiteljice pri tem,

– na kakšne načine zagotavljajo spodbudno okolje za uživanje hrane v vrtcu in na

kakšne načine spodbujajo otroke k uživanju hrane.

3. 2 HIPOTEZE

H1: Vse vzgojiteljice aktivno sodelujejo pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane, ki

jo otroci uživajo v vrtcu.

H2: Vse vzgojiteljice pri hranjenju uporabljajo različne oblike spodbud k uživanju hrane.

H3: Vse vzgojiteljice prilagajajo prehransko oskrbo glede na starostno skupino otrok.

H4: Vse vzgojiteljice aktivno spodbujajo otroke k zdravemu načinu prehranjevanja.
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3. 3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Uporabila kvalitativno raziskavo študije primera vzgojno-izobraževalne institucije, ki

temelji na opisu in analizi posamezne enote ali zaokroženega sistema, v mojem primeru

vrtca. Analiza temelji na opisih, saj namen raziskovanja ni priti do ugotovitev, ki bi jih lahko

posplošili na celotno populacijo, ampak čim bolj celovito spoznati proučevano institucijo.

To je analitično poročilo dela, ki je nastalo na osnovi lastnega sistematičnega opazovanja

dela vzgojiteljev v vrtcu in pogovorov z njimi (individualni strukturirani intervju).

3.4  VZOREC

Vzorec je nenaključen in ne omogoča statističnega posploševanja. V raziskavi je sodelovalo

6 vzgojiteljic. Vzgojiteljica 1 dela v oddelku I. starostne skupine, kjer je starost otrok 2–3

leta in  ima 8 let delovnih izkušenj v vrtcu, označila sem jo z V1. Vzgojiteljica 2 dela v

oddelku I. starostne skupine, starost otrok je 1–2 leti, ima 20 let delovnih izkušenj v vrtcu,

označila sem jo z V2. Vzgojiteljica 3 dela v oddelku II. starostne skupine, starost otrok je 5–

6 let, ima 5 let delovnih izkušenj v vrtcu in sem jo označila z V3. Vzgojiteljica 4 dela v

oddelku II. starostne skupine, starost otrok je 3–4 let, ima 20 let delovnih izkušenj v vrtcu in

sem jo označila z V4. Vzgojiteljica 5 dela v oddelku I. starostne skupine, starost otrok je 1–

2 leti, ima 15 let delovnih izkušenj v vrtcu in sem jo označila z V5. Vzgojiteljica 6 dela v II.

starostni skupini, starost otrok je 5–6 let, ima 33 let delovnih izkušenj v vrtcu, označila sem

jo z V6.

3. 5 METODE DELA IN POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV

Analiza dokumentacije vrtca, povezane s prehranjevanjem otrok

Najprej sem zbrala informacije o izbranem vrtcu, in sicer na podlagi dostopne dokumentacije

vrtca. Osredotočila sem se predvsem na njegovo delovanje na področju prehranjevanja otrok.

Sledil je pregled dokumentacije vrtca, ki se navezuje na projekt Zdravje v vrtcu. Vrtec

sodeluje v projektu Zdravje v vrtcu od leta 2014.
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Opazovanje z udeležbo
Z raziskovalnim pristopom sem želela dobiti celosten in poglobljen vpogled v

prehranjevanje otrok v vrtcu, zato je bilo izvedeno nestrukturirano opazovanje dejavnosti po

metodologiji programa. Opazovala sem šest vzgojiteljic iz vrtca, ki je bil vključen v

raziskavo. Za dovoljenje sem prosila ravnateljico vrtca in potem še vzgojiteljice.

Vzgojiteljice so bile informirane o moji prisotnosti v opazovani skupini. Vzgojiteljice sem

opazovala v času razdeljevanja in uživanja hrane otrokom. Opazovanje je potekalo od 5. 1.

2015 do 6. 4. 2015. Ker sem tudi sama zaposlena v vrtcu, je bilo opazovanje dolgotrajnejše,

saj smo morali uskladiti obveznosti oddelkov. Vsako skupino sem obiskala trikrat in

opazovala vzgojiteljice med zajtrkom, sadno malico in kosilom. Najprej sem opazovala

vsako skupino po en dan. Opazovanja niso bila izvedena po zaporednih dnevih, ampak

takrat, kot nam je to omogočal urnik.

Individualni strukturiran intervju
Po končanem opazovanju sem z vzgojiteljicami naredila intervju. V pomoč pri pogovoru mi

je služil pripravljen vprašalnik.

Preglednica 1: Izvedba opazovanja vzgojiteljev pri prehranski oskrbi otrok

DAN
OPAZOVANJA

ČAS SKUPINA VZGOJITELJ STAROST
OTROK

5. 1. 2016 8.00–9.00,10.30–10.50,11.00–12.00 1. starostna V1 2–3
6. 1. 2016 8.00–9.00,10.30–10.50,11.00–12.00 1. starostna V2 1–2
12. 1. 2016 8.00–9.00,10.30–10.50,12.00–13.00 2. starostna V3 5–6
13. 1. 2016 8.00–9.00,10.30–10.50, 11.00–12.00 3. starostna V4 3–4
14. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V5 1–2
15. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 2. starostna V6 5–6
19. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V1 2–3
20. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V2 1–2
21. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 2. starostna V3 5–6
26. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 3. starostna V4 3–4
27. 1. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V5 1–2
2. 3. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 2. starostna V6 5–6
16. 3. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V1 2–3
17. 3. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V2 1–2
18. 3. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 2.    starostna V3 5–6
19. 3. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 2. starostna V4 3–4
7. 4. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 11.00–12.00 1. starostna V5 1–2
8. 4. 2016 8.00–9.00, 10.30–10.50, 12.00–13.00 2. starostna V6 5–6
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3. 6   OBDELAVA IN INTERPRETACIJA PODATKOV

Zbrane podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne analize. Podatke smo interpretirali na

osnovi dobljenih rezultatov, pri čemer smo upoštevali tudi teoretična izhodišča oz. rezultate

primerljivih raziskav.

Preglednica 2: Opazovane aktivnosti vzgojiteljic ob hranjenju otrok

Priprava na hranjenje Potek prehodov med dejavnostmi dnevne rutine

Vedenje otrok med čakanjem

Priprava pogrinjka

Vloga dežurnega otroka

Predstavitev hrane otrokom

Hranjenje Spodbude vzgojiteljic pri hranjenju otrok

Zgled vzgojiteljic (če jesta zraven in kaj jesta)

Pravilno sedenje in uporaba pribora

Hranjenje otrok

Sodelovanje vzgojiteljic v oddelku med prehranjevanjem otrok

Samostojnost otrok

Dejavnosti po hranjenju Pospravljanje posode, pribora in čiščenje mize

Ostanki hrane

Postopno odhajanje od mize

Aktivnosti po hranjenju
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1 REZULTATI OPAZOVANJ HRANJENJA OTROK

V nadaljevanju predstavljam rezultate opazovanj vzgojiteljic. Rezultati so predstavljeni za

posamezno vzgojiteljico glede na dan in obrok, ki so ga zaužili otroci.

4.1.1 Opazovanja vzgojiteljice 1

Preglednica 3: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 1 (1. dan)

Obrok 1. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica pomaga otrokom pri umivanju rok.
Otroci postopoma prihajajo za mizo.
Pomočnica pobriše mize.
Otroci z vzgojiteljico zapojejo pesem Muha Primaruha.

Hranjenje Vzgojiteljica z metodo demonstracije pokaže otrokom, kako naj
jedo kruh, salamo, sir in solato (kot sendvič).
Obe vzgojiteljici uporabljata vljudnostne izraze, kot so: izvoli,
prosim in hvala.
Vzgojiteljici sedita za isto mizo in zajtrkujeta.
Vzgojiteljica opozori otroka, da se ne igramo s kruhom.
Drugemu otroku pove, da če želi še kaj sira, naj poje vsaj malo
kruha.
Vzgojiteljica izpostavi otroka in reče poglejte: »Kako ta lepo je.«
Vzgojiteljica poudari, da ima zelo rada solato.
Vzgojiteljici spodbudita otroke k pitju.
Vzgojiteljica otroku reče: »Malo še pojej, da ne boš lačen, ko
gremo na sneg.«
Drugemu otroku reče:  »Še malo kruha pojej, saj ga imaš rad.«
Druga vzgojiteljica pripomni: »Imaš ga še tako malo, da to
zmoreš pojesti.«
Deklica ne želi bele kave, vzgojiteljica jo vpraša, če je ne bo pila,
potem ji natoči čaj.
Kdor prosi za dodatek, mora imeti prazen krožnik in skodelico.
Vzgojiteljica otroke spodbuja, da rečejo prosim (prosim, še bi
jedel).
Vzgojiteljica otrokom pove, da ni prav, da hrana ostaja.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci sami pospravijo za sabo in se gredo umit.
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Malica Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica pojasni, da danes ne bodo imeli sadne malice, šli
bodo na sneg. Otroci so še nesamostojni pri oblačenju, zato ta
dejavnost vzame veliko časa.

Hranjenje

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci gredo skupaj umit roke.
Igralnica se med tem časom prezrači.
Ko otroci čakajo na kosilo, dobijo slinčke, poimenujejo barve
slinčkov.
Vsak poišče svoj stol (označeni so z znaki).
Ko čakajo kosilo, zapojejo Sonce sije.
Medtem ko čakajo, da se juha ohladi, zapojejo še Zima, zima
bela.

Hranjenje Vzgojiteljica pove, kaj je v juhi.
Vzgojiteljica pohvali otroka, ki se zahvali.
Vzgojiteljica in pomočnica se dogovarjata, ali bi dali zraven kruh
(juha ima krompir in cmočke).
Vzgojiteljici vsakega vprašata, če bo kruh, in mu ga nadrobita v
juho.
Otroci jedo samostojno.
Vzgojiteljici kosila ne jesta zraven (ga želita v miru pojesti).
Vzgojiteljica pomaga otrokom do konca pojesti juho.
Vmes gledata, kako otroci držijo žlico in jih popravljata.
Deklica ne želi buhtlja, zato ji vzgojiteljica reče, naj poskusi, da
je sladko, ker je notri marmelada. Deklica buhtelj poskusi, a ga
ne poje.
Otrokom pove, da se buhtelj je z roko.
Ne vztrajata, da se poje vse.
Vzgojiteljica vpraša, če je deček pojedel, nato mu reče, naj še
popije in ga pošlje umit roke.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci sami pospravijo, tudi če je kaj ostalo na krožniku,
počistijo.
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Preglednica 4: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 1 (2. dan)

Obrok 2. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se po umirjeni igri pripravljajo na zajtrk.
Dobijo slinček, ker je za zajtrk mlečni riž.
Vzgojiteljica otrokom pokaže bibarijo: Miška kaško kuhala.

Hranjenje Vzgojiteljica otrokom razdeli žlice.
Pove jim, da je za zajtrk mlečni riž, vsakega vpraša, če mu da
kakav.
Otroci samostojno jedo, vzgojiteljica jim pove, da je mleko
zdravo za naše kosti.
Deklica ne želi jesti mlečnega riža, vzgojiteljica jo vpraša, če bo
kruh, deklica prikima.
Otroci se med obrokom pogovarjajo.
Pomočnica vpraša, če bi kdo še kaj jedel.
Otroci pospravijo stole in se gredo umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Po zajtrku se usedejo na blazine in si ogledujejo knjige in revije.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci si gredo umit roke.
Med tem časom se igralnica prezrači.

Hranjenje Vsak otrok dobi prtiček in nanj košček sadja.
Vzgojiteljica otrokom natoči čaj.
Vzgojiteljica pove, da je sadje zdravo in da vsak poje vsaj en
košček.
Deklica se zmrduje, vzgojiteljica jo vpraša, ali ji banana ni všeč.
Odkima. Vzgojiteljica ji ponudi košček jabolka.

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci pridejo z igrišča, najprej se preobujejo, slečejo, nato se
odidejo umit.
Postopoma odhajajo za mizo, kjer se usedejo.  Vzgojiteljica se
pogovarja z njimi.

Hranjenje Otroci dobijo slinčke.
Pomočnica odide po kosilo.
Vzgojiteljica sprašuje otroke, le kaj bo danes za kosilo.
Otroci ugibajo.
Pomočnica razdeli pribor, vzgojiteljica pa korenčkovo juho.
Vsem otrokom razdelita solato in čaj.
Otrok, ki poje juho, počaka na glavno jed.
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Vzgojiteljici med tem otrokom govorita, kako naj držijo žlico,
kako naj sedijo.
Otroci se pogovarjajo.
Ko razdelita glavno jed, vprašata, kdo je že poskusil solato.
Vzgojiteljica reče, da je kosilo res dobro. Pomočnica ji pritrdi.
Nekateri otroci ne pojedo vsega, zato jim vzgojiteljica reče, naj
se še malo potrudijo.
Pomočnica reče, da bodo zrasli, če bodo pridno jedli.
Deklica, ki je vse pojedla, je pohvaljena.
Ko pojedo, pospravijo prazne skodelice in svoje stole. Ostalo
pospravita vzgojiteljici.
Vsak otrok odveže svoj slinček.
Pomočnica jih pohvali, da so lepo jedli, da se niso umazali.

Dejavnosti po
hranjenju

Nato se gredo umit in poiščejo svoj ležalnik.
Vzgojiteljica jim prebere pravljico.
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Preglednica 5: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 1 (3. dan)

Obrok 3. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci prihajajo v skupino in se igrajo namizne igre.
Vzgojiteljica pove, da bo kmalu zajtrk, zato skupaj pospravijo
igralnico, jo prezračijo in si gredo umit roke.

Hranjenje Pomočnica pobriše mize, vzgojiteljica odide po voziček.
Otroci nimajo slinčka.
Za zajtrk je sirni namaz in košček sveže paprike. Vzgojiteljica
vsakemu otroku namaže kruh in mu zraven položi košček sveže
paprike.
»Mmm, kako je osvežilna paprika,« reče pomočnica.
Obe sedita za mizo in zajtrkujeta zraven.
Deklica poskusi papriko, vzgojiteljica ji prikima: »Vidiš, kako
okusna je.«
Deček poliže sirni namaz, kruha pa ne želi pojesti. Vzgojiteljica
mu reče, naj poje še kruh. Deček ne želi. Prigovarja mu še
pomočnica.
Deček kruha ne poje. Vzgojiteljica ga vpraša, če bo pojedel, če
mu še malo namaže. Deček prikima. Deček nato poje namazan
kruh.
Otroci se med seboj pogovarjajo.
Ko pojedo, pospravijo prazne krožnike, skodelice in stole.
Vzgojiteljica jih kliče, da si gredo umit roke.

Dejavnosti po
hranjenju

Po zajtrku se otroci usedejo na blazino in čakajo na jutranji krog.

Malica Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica otrokom pokaže plakat, kjer so nalepljene različne
slike sadja.
Otrokom pove, katero sadje je na sliki, nato jih povabi, da še sami
poimenujejo sadje.
Otroke pokliče k sebi in jim da povonjati košček sadja: »Vidiš,
kako diši banana, vidiš, kako diši jabolko.«
Otroke pokliče k mizi in jim razdeli sadje.

Hranjenje Otroci sami od sebe zopet poduhajo sadje.
Otroci so pojedli vse sadje, tudi deklica, ki ne mara banan, je
pojedla en košček.
Otroci popijejo čaj in se gredo igrat.

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci se igrajo, vzgojiteljica jih pokliče in pove, da bo kmalu
kosilo. Zato pripravijo igralnico.
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Deček si ne želi umiti rok, vzgojiteljica ga povabi, da naj se
umije. Pomočnica mu reče, da z umazanimi rokami ne more jesti,
saj so na rokah bacili.
Deček ne posluša. Vzgojiteljica vzame list papirja in nariše
pikice. »Poglej, to so bacili,« mu pove. »Moraš jih umiti, da bodo
tvoje roke čiste, da ne boš zbolel.«
Vzgojiteljica nato dečka pusti, ta si gre čez čas sam umit roke.

Hranjenje Med kosilom imajo slinčke.
Vzgojiteljica jim pove, da je treba umivati roke, da bodo zdravi.
Pomočnica otrokom pove, kaj je za kosilo. Nato razdelita pribor
in juho. Otroci počakajo, da dobijo juho, vzgojiteljica zaželi
dober tek in otroci pričnejo jesti. Vzgojiteljici ne jesta zraven.
Koščke mesa jim razrežeta, vsakemu dasta malo špinače, ločeno
od pire krompirja.
Pomočnica pripomni, če bomo jedli špinačo, bomo močni.
Otroci poskusijo špinačo, nekaterim ni všeč. Vzgojiteljica reče:
»Daj poskusi še malo, mogoče pa ti bo všeč.« Deklica poskusi,
špinača ji še vedno ni všeč.
Otroci pojedo pire krompir in meso, špinača pa pri večini ostane
na krožniku.
Pomočnica vpraša: »Ali res nihče ne želi biti močan?« Deček
zopet malo poskusi in nato pusti špinačo na krožniku.
Vzgojiteljica vzame žlico, poskusi špinačo in reče: »Joj, kako je
danes dobra.«

Dejavnosti po
hranjenju

Vzgojiteljica otrokom nazorno pokaže umivanje rok, otrokom
pove, da si bodo naslednji dan ogledali  lutkovni film Čiste roke
za zdrave otroke. Film si otroci pogledajo v okviru projekta
Zdravje v vrtcu.

Analiza opazovanj vzgojiteljice 1

Vzgojiteljica aktivno sodeluje pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane v vrtcu. Med

čakanjem na voziček in razdeljevanjem hrane pojejo pesmice. Pri njej sem opazila veliko

aktivnih spodbud, kot so: uporaba plakata, kjer poimenuje sadje in pove, zakaj je koristno

za naše telo, otrokom predstavlja hrano preko različnih čutil (sadje so vohali). Opazila sem

spodbude k hranjenju, kjer je opisovala lastnosti živil, povedala, zakaj je določena hrana

dobra za naše telo, kot npr : »Če boste pridno jedli, boste zrasli, sadje je zdravo, če boste

jedli špinačo boste močni.« Uporablja vljudnostne izraze, otroke spodbuja, da jih tudi sami

uporabljajo. Spodbuja k pravilni uporabi pribora in se prehranjuje skupaj z otroki.
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4.1.2 Opazovanja vzgojiteljice 2

Preglednica 6: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 2 (1. dan)

Obrok 1. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica obleče predpasnik, prav tako pomočnica. Otrokom
povesta, da bodo jedli zajtrk.
Pomočnica pobriše mize, vzgojiteljica otrokom umije roke.

Hranjenje Otrokom razdeli kos kruha na tri dele.
Enega namaže z mesno-zelenjavnim namazom, druga dva pa
pusti nenamazana.
Vzgojiteljici prisedeta in si namažeta kruh. Zraven govorita,
kako je dobro.
Otroke spodbujata: »Jej. Am am am.«
Otroke opazujeta, kateri kos si izberejo.
Če izberejo namazanega, jim namažeta še druga dva.
Če izberejo nenamazanega, jim rečeta: »Poskusi tole, kako je
dobro. Mnajm, mnjam.«
Pomočnica večkrat reče: »Lepo primi kruh. Kako ješ. Glej, kako
si umazan!«
Večina otrok vsaj poskusi namaz.
Ko popijejo, jih vzgojiteljica posamično kliče: »Pridi!«
da si gredo umit roke. Med tem se pomočnica pogovarja s
tistimi, ki ostanejo za mizo.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se usedejo na blazino.
Vzgojiteljica jim reče: »Tukaj počakajte.«

Malica Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica otrokom pove, da bo malica: »Jedli bomo, pili
bomo.«
Vzgojiteljica otrokom razdeli prtičke.

Hranjenje Vsakemu otroku dasta en kos sadja in ob tem povesta, katero
sadje je to. Najprej razdelita ananas, nato banano.
Pomočnica reče: »Grizemo, zobke imamo.«
»Mnjam, mnjam,« večkrat ponovita.
Na koncu razdelita še rozine.
Vzgojiteljica zapoje pesmico o hruški.
Vzgojiteljica demonstrira, kako naj otroci primejo skodelico
(neverbalna spodbuda), otroci pijejo brez slinčkov.
Kdor ne želi čaja, mu ponudijo vodo.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci si gredo drug za drugim umit roke.
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Kosilo Priprava na
hranjenje

Pred kosilom vzgojiteljica animira otroke s pesmicami na
računalniku.

Hranjenje Vzgojiteljica otrokom pove, kaj je za kosilo.
Vzgojiteljica večkrat pokaže, kako naj primejo žlico.
»Mmm, dobra juha,« reče vzgojiteljica.
Obe pomagata, da otroci pojedo do konca (otroci so drugače
samostojni pri jedi).
Vzgojiteljica še enkrat pove, kaj je za glavno jed.
Otrokom ni potrebno pojesti do konca (»Če ne boš, pač ne boš.«).
Otroci so zaspani, utrujeni, vzgojiteljica pospravi za njimi.
Vzgojiteljici imata enakomerno razporejeno delo (obe delita,
umivata, pospravljata).
Kosila ne jesta zraven zaradi specifične starosti skupine.

Dejavnosti po
hranjenju

Postopoma se hodijo umit, poiščejo vsak svoj ležalnik.
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Preglednica 7: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 2 (2. dan)

Obrok 2. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se usedejo za mizo, vzgojiteljici si oblečeta predpasnika.
Vzgojiteljica odide po zajtrk.

Hranjenje Otroci dobijo pol  kosa kruha, namazanega s kislo smetano.
Vzgojiteljica na sredino mize postavi kakav.
Pomočnica otrokom reče: »Tudi skorjico morate jesti.«
Vzgojiteljica reče otrokom, naj vse pojedo. Pomočnica reče:
»Am am am.«
Nekateri otroci ne želijo namaza, zato jim pomočnica ponudi
samo kruh.
Otroci ne pojedo vsega.
Nato samostojno popijejo kakav. Vzgojiteljica jih napoti k
umivalniku. Pomočnica pospravi in pobriše za njimi.
Vzgojiteljica jim odstrani slinčke in jih umije.

Dejavnosti po
hranjenju

Po zajtrku se otroci usedejo k pomočnici na blazino, ta jim
prebere pravljico.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci se usedejo za mizo.

Hranjenje Vzgojiteljici razdelita sadje in otrokom natočita čaj.
Nekateri otroci ne pojedo vsega, vendar jim vzgojiteljici nič ne
rečeta.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se gredo po malici igrat.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci se gredo s pomočnico umit, nato se usedejo na blazino.
Vzgojiteljica jih pokliče po imenu, da se usedejo za mizo.
Pomočnica gre po kosilo.

Hranjenje Vzgojiteljici otrokom razdelita slinčke, pribor in juho. V juho jim
nadrobita kruh. »O, kako je dobro,« pripomni pomočnica.
Vzgojiteljica pomlaska.
Otroci sami jedo juho, pomočnica jih večkrat opomni, naj lepo
jedo.
Vzgojiteljici ne jesta zraven.
Vzgojiteljici pomagata otrokom pojesti juho do konca. Deček se
kremži, zato vzgojiteljica reče: »Danes je res dobra sladica, pojej
juho.«
Pomočnica dečku pokaže, kaj je za sladico. Še vedno ne je.
Vzgojiteljica prične hraniti dečka, tokrat juho poje do konca.
Pomočnica otrokom razdeli sladico.
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Otroci jo pojedo bolj malo, so že utrujeni in zaspani. Tiste otroke,
ki so izrazito zaspani, vzgojiteljica umije in jih pospremi do
ležalnikov.
Vzgojiteljici pospravita za otroki.

Dejavnosti po
hranjenju

Ko otroci ležijo na ležalnikih, si vzgojiteljici vzameta kosilo in
ga pojesta.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Biserka Marjetka Adamlje – diplomsko delo

53

Preglednica 8: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 2 (3. dan)

Obrok 3. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se igrajo za mizo, pomočnica jim pove, da bodo morali
pospraviti igrače, da bo sledil zajtrk.
»Ama ama,« reče.

Hranjenje Vzgojiteljica pripelje zajtrk.
Otrokom razdelita slinčke, pobrišeta mize in si nadeneta
predpasnika.
Otrokom razdelita mlečni gres.
Vsem otrokom potreseta še kakav.
Otroci jedo, nekateri hočejo še. Vzgojiteljica reče, naj počakajo,
da vsi pojedo. Vzgojiteljici jesta kruh z namazom.
Deklica bi tudi kruh, vzgojiteljica reče, da ga je zmanjkalo.
Ko vsi pojedo, vzgojiteljici vprašata, kdo bo še jedel. Otrokom
razdelita dodatek.
Po zajtrku pospravita za otroki. Vzgojiteljica pobriše mize,
pomočnica pa umiva otroke.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci sedijo za mizo, vzgojiteljica pa jima kaže bibarje – Ta je
rekel, da bo jedel ...

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci  se po previjanju umijejo in usedejo za mizo.

Hranjenje Vzgojiteljici otrokom razdelita prtičke, kos sadja in čaj.
Otroci pojedo kos sadja, vzgojiteljica jim ponudi drugo sadje.
Ko otroci pojedo, jim vzgojiteljica reče: »Pij.«
Ko popijejo, jih pomočnica umije, vzgojiteljica pa pospravi za
njimi.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se odidejo igrat.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Pomočnica otrokom pove, da gre po kosilo.
Otroci se s pomočjo vzgojiteljice umijejo in usedejo za mizo.
Med umivanjem dobijo vsak svoj slinček.

Hranjenje Vzgojiteljica razdeli juho, da jo na sredino mize in reče: »Ajs, je
vroča.«
Pomočnica razdeli žlice.
Vzgojiteljici mešata juho, da se ohladi.
Otrokom pomagata jesti.
Vzgojiteljici ne jesta.
Večkrat pripomnita: »Mnjama, ama, ama ...«
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Otrokom razdelita glavno jed. Otroci poskušajo sami jesti. Malo
pa jim pomagata.
Otrokom ni všeč cvetača. Vzgojiteljica sprašuje otroke, zakaj ne
jedo cvetače.
Otroci nekaj hrane pustijo v krožnikih.
Vzgojiteljica pospravi za vsakim in jih pošilja umit. Tam jih čaka
pomočnica, ki jih umije in previje.

Dejavnosti po
hranjenju

Vsak poišče svoj ležalnik in se uleže.

Analiza opazovanj vzgojiteljice 2

Pri vzgojiteljici sem opazila pasivnost (otroci ne pojedo, pa jim nič ne reče, jih ne spodbuja).

Zaznala sem elemente prikritega kurikula (prinesla je svoj zajtrk, otroci jedo mlečni gres,

ona pa kruh, reče, kako je dobro, sama pa ne je zraven). Velikokrat uporabi pridevnik dober

(dobra juha, kako je dobro ...). Otroke spodbuja k uživanju sadja s pesmicami, ki govorijo o

sadju (Hruška debeluška). Vzgojiteljica aktivno sodeluje pri prevzemu in razdeljevanju

hrane v vrtcu. Manj je aktivna pri spodbudah otrokom.
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4.1.3 Opazovanja vzgojiteljice 3

Preglednica 9: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 3 (1. dan)

Obrok 1. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci s pomočjo znakov določijo mesec, dan, letni čas in tudi
dežurnega.
Za lepo vedenje otroci zbirajo sončke, ko jih zberejo 10, lahko
nosijo igrače od doma.
Otroci si samostojno umijejo roke.
Pomočnica pobriše mize.

Hranjenje Med čakanjem na zajtrk vzgojiteljica pripoveduje, kaj bodo
delali čez dan.
Obe delavki nosita predpasnik, ravno tako dežurna.
Dežurna otroka razdelita prtičke.
Otroci ponovijo pravila lepega vedenja za mizo.
Vzgojiteljica pove, kaj je za zajtrk.
Otrokom ponudi na izbiro čaj, mleko, kakav.
Vzgojiteljici imata seboj svoj zajtrk.
Vzgojiteljica reče dečku: »Ali si ti sploh že ugriznil v svojo
makovo štručko?«
Vzgojiteljici prisedeta k otrokom.
Vzgojiteljici ne opozarjata glede sedenja.
Kdor želi še, si gre sam iskat.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci sami pospravijo za sabo in se gredo umit.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci so si sami umili roke.

Hranjenje Vzgojiteljica otroke sprašuje, ali bodo vodo ali čaj, vsak pride
iskat in odnese za svojo mizo.
Vzgojiteljica razdeli različno sadje na krožnike, vsak otrok
izbere, katero sadje želi.
Vzgojiteljica reče dečku: »En kos vzemi, da vidim, da si
pojedel.«
Pomočnica komentira: »Hruška je sočna.«

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Dežurna odideta z vzgojiteljico po kosilo.
Razdelita prtičke.
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Hranjenje Vzgojiteljica sprašuje otroke, kaj bodo pili: vodo ali čaj.
Vzgojiteljica otrokom pove, kaj je za kosilo.
Dežurna razdelita pribor (žlice, vilice, nože)
Vzgojiteljica z otroki ponovi, kakšno je pravilo, preden zaželimo
nekomu dober tek: »Biti mora tišina, da se slišimo med sabo, da
slišimo, kdo bo jedel solato.«
Pomočnica hodi okoli in sprašuje, kdo bo solato, potem še enkrat
vpraša: »Ali res ne boš, zakaj ne?«
Otroci uporabljajo vljudnostne izraze: »Ne hvala, ja prosim.«
Vzgojiteljica opozori dečka: »Koliko si star ali lahko nehaš
skakati po stolu?«
Pomočnica reče: »Najprej pojejte juho.«
Otroci se med kosilom pogovarjajo.
Vzgojiteljica deklici reče: »Primi žlico in začni jesti juho.«
Pomočnica vpraša: »Ali bo še kdo juho?«
Otroci dobijo cel kos mesa, da ga sami razrežejo.
Kdor ne želi kus-kusa, dobi kruh.
Juhe ni treba v celoti pojesti, morajo jo pa poskusiti.
Vzgojiteljici demonstrirata, kako razrezati meso.
Kosilo jesta zraven (ena brez mesa, ker je vegetarijanka).
Vzgojiteljica pokliče dekleta, ki želijo dodatek, nato pokliče še
fante.
Kdor pride po dodatek, ga mora pojesti.
»Prtiček imate zato, da se na koncu obrišete,« pove vzgojiteljica.

OPOMBA:Vzgojiteljica mi pove, da ko poznaš otroke, točno
veš, kaj kdo je, in takrat bolj vztrajaš.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci sami pospravijo, tudi če je kaj ostalo na krožniku,
počistijo.
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Preglednica 10: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 3 (2. dan)

Obrok 2. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica pred zajtrkom z otroki preveri, kako pridni so bili
včeraj. Otroci so si zaslužili sončka, sedaj jih imajo že 8. Še dva
pa bodo lahko nosili igrače od doma.

Hranjenje Dežurna pomagata deliti hrano. Pomočnica sprašuje, kdo bo
mleko, vodo oz. čaj.
Za zajtrk je ribji namaz in rezina paradižnika. Vzgojiteljici
sprašujeta, kdo bo namazano in kdo paradižnik. Otroci se
samostojno odločajo, kaj bodo jedli.
Dečki za mizo so preglasni, zato jih vzgojiteljica opozori.
Naslednje opozorilo, pa ne boste sedeli skupaj, ker motite ostale.
Deklica ne želi jesti kruha. Pomočnica ji reče: »Sama si izbrala,
da ne boš namazano, si se morda premislila?« Deklica odkima.
Veliko otrok želi dodatek. Ko pojedo, pospravijo (dežurni
opravlja vlogo koordinatorja).
Otroci se postopoma hodijo umivat.

Dejavnosti po
hranjenju

Vzgojiteljica na mize pripravi različne dejavnosti, otroci sami
izberejo, kje se bodo igrali.

Malica Priprava na
hranjenje

Hranjenje Otroci med igranjem hodijo po sadje, potem popijejo in se gredo
umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Sledi obuvanje in oblačenje, saj gredo ven.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica pred kosilom opozori otroke, da so bili med
zajtrkom preglasni in da bo morala zamenjati sedežni red, zato
naj se raje potrudijo in lepo jedo.

Hranjenje Vzgojiteljica otrokom pove, da se lahko pogovarjajo med
kosilom, ampak če bodo preglasni, bo zahtevala »tiho mašo«.
Dežurna razdelita pribor, pomočnica kliče otroke, da si pridejo
iskat juho, ki jo previdno nesejo na mizo.
Dežurna zaželita dober tek.
Vzgojiteljici ne jesta zraven.
Za glavno jed sta riž in meso. Vzgojiteljica opozori otroke, naj
lepo jedo, drugače bodo sami pobirali riž po mizi in po tleh.
Deklica pravi, da ne mara riža. Pomočnica ji reče, da ga ni niti
poskusila. Deklica poskusi in reče, da ji še vedno ni všeč.
Pomočnica ji ponudi kos kruha.
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Otroci želijo še solate,  zato gre vzgojiteljica vprašat v sosednjo
sobo, če je njim kaj ostalo. Prinese veliko solate in otroci se
razveselijo. Vzgojiteljica jih pohvali: »Moji solatkarji.«
Otroci samostojno pospravijo.
Dežurna pobrišeta mize.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci gredo počivat.
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Preglednica 11: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 3 (3. dan)

Obrok 3. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se z vzgojiteljico pogovarjajo o včerajšnjem dnevu v
vrtcu. Vzgojiteljica jim pove, da ji je všeč, če se dobro razumejo
in upoštevajo pravila.
Otrokom pove, da bo zajtrk in naj se pripravijo.

Hranjenje Otroci se umiti vrnejo v igralnico, pomočnica pripelje voziček z
zajtrkom.
Vzgojiteljici nosita predpasnika.
Dežurna pomagata deliti hrano. Pomočnica otroke sprašuje, ali
bodo salamo, sir, paradižnik.
Kdor ne želi, mu ni treba.
Otroci se pri zajtrku tiho pogovarjajo, vzgojiteljici zajtrkujeta
zraven. Nagovarjata otroke: »Danes je pa dober zajtrk, a vam je
všeč?« Deček odgovori: »Ne.« Vzgojiteljica ga vpraša, zakaj ne.
Pove, da ne mara sendvičev. Vzgojiteljica mu pove, da ne
maramo vsi iste hrane, ampak se potrudimo, da jo pojemo, da bi
marsikateri otrok to z veseljem pojedel. Pa ne samo iz Afrike,
tudi v Sloveniji je veliko takih otrok. S hrano moramo lepo
ravnati.
Otroci pojedo in pospravijo za sabo.
Vzgojiteljica ponudi še koščke paradižnika, nekateri otroci
pridejo in vzamejo.

Dejavnosti po
hranjenju

Po zajtrku se otroci odpravijo na obisk k otrokom iz šole. Z
vzgojiteljico pred tem ponovijo pravila.

Malica Priprava na
hranjenje

Sadna malica je danes odpadla, saj so bili otroci celo dopoldne
izven vrtca, vzgojiteljica je seboj vzela lončke in vodo.

Hranjenje

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci se vrnejo v vrtec. So vidno utrujeni.  Pogovarjajo se o
aktivnostih, ki so jih počeli.

Hranjenje Vzgojiteljica reče: »Danes ste pa zagotovo lačni, ker ste toliko
hodili.« Otroci prikimajo. Pomočnica gre po kosilo.
Vzgojiteljica se med tem z otroki pogovarja, kaj vse so počeli
danes, kaj jim je bilo najbolj všeč.
Ko pomočnica pripelje voziček, otroci spontano utihnejo.
Pomočnica jih pohvali: »No pa se bomo slišali.«
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Dežurna razdelita pribor, otroci sami nosijo juho. Slišim
pomočnico, ki tiho pripomni sodelavki, da te juhe pa že ne bo
jedla. Vzgojiteljica vpraša, kdo bo kruhove kocke v juho.
Otroci pojedo juho in počakajo, zatem jim vzgojiteljici razdelita
glavno jed.
Otroke spodbujata, da rečejo hvala.
Tudi sami uporabljata vljudnostne izraze.
Vzgojiteljici tokrat ne jesta zraven.
Otroci pojedo, zatem jim vzgojiteljica naroči, naj pospravijo.

Dejavnosti po
hranjenju

Analiza opazovanj vzgojiteljice 3

Pri vzgojiteljici je opaziti, da daje velik poudarek lastnemu zgledu. Torej, da se prehranjuje

skupaj z otroki, uporablja vljudnostne izraze, večkrat demonstrira (npr. kako razrezati meso,

kako držati pribor). Uporablja možnost izbire (izbiraš lahko med mlekom, čajem ali vodo,

namesto kus-kusa lahko dobiš kruh, lahko imaš namazano ali nenamazano), v določenih

situacijah tudi pogojuje (če prideš po dodatek, ga moraš pojesti). V skupini imajo dežurne,

otroci ločujejo odpadke. Vzgojiteljica aktivno sodeluje pri prevzemu, razdeljevanju in

uživanju hrane v vrtcu. Vzgojiteljica mi je pojasnila, da ko bolje poznaš otroke, veš, kaj radi

jedo in takrat bolj vztrajaš.
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4.1.4 Opazovanja vzgojiteljice 4

Preglednica 12: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 4 (1. dan)

Obrok 1. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otrokom med igro za mizo vzgojiteljica pove, da bo zajtrk.
Na tabli za dežurne pokaže znak dežurnega, en deček in ena
deklica.
Dežurna si prva umijeta roke, nato pripravita pogrinjke.
Nadeneta si otroška predpasnika.
Otroci se gredo samostojno umit.
OPOMBA: Pogrinjki so primerni letnemu času oz . temi v
oddelku.

Hranjenje Pomočnica pripelje voziček. Vzgojiteljici si nadeneta
predpasnika.
Vzgojiteljica otrokom pove, da je za zajtrk sadni smuti in mlečna
štručka.
Dežurna pomagata deliti krožnike s polovico štručko.
Vzgojiteljica jih posebej opozori na otroke z dieto.
Pomočnica vsakemu nalije nekaj smutija.
Dežurna počakata, da je tišina, nato zaželita dober tek. Otroci
pričnejo jesti.
Deklica vpraša, če lahko štručko namaka v smuti. Vzgojiteljica
ji da skodelico v krožnik in ji pokaže kako.
To potem želi večina otrok.
Dečku smuti ni všeč. Vzgojiteljica vztraja, da ga poskusi.
Malo popije. Nato mu zopet reče, naj poskusi.
Vzgojiteljici zajtrkujeta zraven in pripomnita, da je danes smuti
dober.
Dečku, ki ne želi smutija, vzgojiteljica reče, naj naredi še toliko
požirkov, kolikor je star.
Deček naredi 4 požirke.
Vzgojiteljica mu natoči čaj.
Deklica ne želi pojesti štručke. Vzgojiteljica pristopi, štručko
razdeli na pol in reče: »Tole pojej.«  Deklica je.
Kdor želi še štručke, vzame svoj krožnik in si gre iskat na
voziček, kjer so pripravljene polovice štručk. Pomočnica vpraša,
kdo bo še smuti. Kar nekaj otrok si želi še.
Ko pojedo, najprej pospravijo tisti, ki so vse pojedli. Pospravijo
krožnik, skodelico in svoj stol. Nato se gredo umit.
Tiste, ki niso vsega pojedli, vzgojiteljica spodbudi, naj se še malo
potrudijo. Dečku reče, naj poje še malo štručke in pospravi.
Otroci ostanke hrane pospravijo v belo posodo.
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Dežurna pospravita pogrinjke, obesita svoja predpasnika na za to
določeno mesto.

Dejavnosti po
hranjenju

Vzgojiteljica pobriše mize, odpre okna, da se prezrači.
Pomočnica gre z otroki na stranišče. Otroci se samostojno
umijejo. Pomočnica jih opozori, če so še umazani. Nato si
vzamejo knjige in se usedejo na blazine.

Malica Priprava na
hranjenje

Dežurna otrokom razdelita prtičke.

Hranjenje Vzgojiteljica sadje nareže na tako število, kolikor je otrok v
oddelku. Vsak otrok dobi tri različne vrste sadja.
Pomočnica sprašuje otroke, ali bodo vodo ali čaj.
Vzgojiteljica reče otrokom: »Ko bomo pojedli sadje, gremo
ven.«
Otroci pojedo in popijejo. Prtičke in skodelice pospravijo za
sabo.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se gredo umit, na stranišče, nato pa v garderobo, da se
obujejo in oblečejo.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Medtem ko se nekateri otroci slačijo, pomočnica pobriše mize in
prezrači sobo.
Vzgojiteljica gre z otroki, da si umijejo roke.
Pomočnica gre po kosilo.

Hranjenje Dežurna pripravita pogrinjke.
Pomočnica otrokom pregleda roke. Dva otroka pošlje, naj si
temeljito umijeta roke.
Otroci, ki prihajajo, želijo, da vzgojiteljici povohata njihove
roke. Vzgojiteljica reče, da ni pomembno samo to, da dišijo,
ampak da morajo biti čiste.
Dežurna razdelita žlice. Med tem pomočnica deli juho.
Vzgojiteljica opomni otroke, da je žlica na desni strani.
Dežurna vsakemu otroku neseta solato.
Pomočnica sprašuje, kdo bo vodo ali čaj.
Ko so stvari razdeljene, dežurna počakata, da se otroci umirijo,
nato zaželita dober tek.
Vzgojiteljici si vzameta hrano in jesta z otroki.
Deček reče: »Jaz sem že pojedel.« Vzgojiteljica odvrne:
»Počakaj, jaz pa še jem.«
Ko vzgojiteljici pojesta juho, pričneta deliti glavno jed.
Otrokom dasta pol čufte, pire krompir in omako.
Tudi sami jesta zraven.
Kdor želi še, se oglasi in vzgojiteljici mu postrežeta.
Pomočnica otroke vpraša, kdo bo še solato.
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Deček ne je solate, zato mu vzgojiteljica reče, naj vsaj poskusi.
Deklica ni pojedla niti pire krompirja niti čufte. Vzgojiteljica ji
reče: »Zagotovo ješ vsaj nekaj od tega, odloči se, ali boš pojedla
meso ali krompir.« Deklica se odloči in poje krompir.
Opomba: Otroci v tej skupini ločujejo odpadke, vzgojiteljica jim
občasno pove, kam kaj spada, drugače so pa že precej samostojni.

Dejavnosti po
hranjenju



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Biserka Marjetka Adamlje – diplomsko delo

64

Preglednica 13: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 4 (2. dan)

Obrok 2. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci si gredo samostojno umit roke.
Vzgojiteljica določi dva dežurna, ki pripravita pogrinjke.
Dežurna si oblečeta otroška predpasnika.

Hranjenje Vzgojiteljica otrokom pove, da je za zajtrk domač čokoladni
namaz (videti ni ravno najbolje).
Otroke sprašuje, ali bodo namazano. Tisti, ki reče, da ne bo, dobi
namazan vogalček.
Pomočnica razdeli pijačo.
Ko je vse razdeljeno, dežurna zaželita dober tek.
Tudi vzgojiteljici jesta zraven.
Pomočnica opozori deklico, naj se lepo usede, ker bo drugače
imela krivo hrbtenico.
Deček, ki je imel namazan vogalček, reče, da bo še jedel.
Vzgojiteljica vpraša, če mu namaže kruh, deček pritrdi.
Večina otrok, ki je imela namazan vogalček, želi namazan kruh.
Deklica vpraša, če lahko pije. Vzgojiteljica ji odgovori, da
seveda lahko.
Otroci pospravijo za sabo in se gredo umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Ko se otroci umivajo, pomočnica pomete in prezrači igralnico.
Otroci se usedejo v krog in se pogovarjajo z vzgojiteljico.

Malica Priprava na
hranjenje

Dežurna razdelita prtičke.

Hranjenje Vzgojiteljica razdeli narezan korenček.
Pomočnica otroke sprašuje, ali bodo vodo ali čaj.
Večina otrok izbere vodo.
Deček ne želi korenčka. Vzgojiteljica ga spodbudi, da poskusi.
Reče mu: »Vsaj pol pojej.«
Deček ugrizne v korenček, ki mu še vedno ni všeč.
Vzgojiteljica ga vpraša, ali ve, katera žival ima rada korenje.
Otroci odgovorijo: »Zajček!« Vzgojiteljica vpraša, ali so videli,
kako ima močne zobe. »No vidiš, kar jej korenje, boš tudi ti imel
močne zobe.« Deček ugrizne v korenček. Še vedno mu ni všeč.
Otroci popijejo in pospravijo za sabo ter se gredo umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Vzgojiteljica pove, da bodo pri kosilu prav posebne lizike. Otroci
so zelo radovedni.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci si umijejo roke, dežurna si oblečeta predpasnika (brez
predhodnega opozorila) in pripravita pogrinjke.
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Hranjenje Otroci vzgojiteljico večkrat spomnijo, da jim je obljubila liziko
za kosilo.
Pomočnica pripelje voziček.
Vzgojiteljica razdeli juho, dežurna pribor in solato.
Pomočnica otrokom nalije vodo.
Dežurna zaželita dober tek.
Ko večina otrok poje juho, vzgojiteljici pričneta deliti glavno jed.
Deček poje ves kruhov cmok, vrtnarsko omako pa pusti,
vzgojiteljico prosi za še en cmok. Vzgojiteljica mu reče, da mora
pojesti vsaj malo omake. Ko to stori, mu da še en cmok.
Deklica ne je omake, pomočnica jo spomni na lizike.
Deklica prične zopet jesti. Vzgojiteljica opozori dečka, ki se za
mizo grdo obnaša: »Če ne prenehaš, te bom presedla, hrana se ti
lahko zatakne.«
Otroci se med kosilom lahko pogovarjajo, če so preglasni, jih
vzgojiteljici opozorita.
Ko zaključijo s kosilom, jim vzgojiteljica predstavi posebne
lizike, ki jim reče »grizike«. Na zobotrebec je napičila košček
korenčka, potem pa otrokom demonstrira, kako se to poje.
Pomočnica otrokom razdeli grizike. Vsi pojedo korenček (tudi
deček, ki ga za malico ni želel).
Vzgojiteljica vpraša otroke, če so jim grizike všeč in pritrdijo.
Otroci pospravijo za sabo. Vzgojiteljica pobriše mize, prezrači
sobo. Otroci gredo na stranišče in se umijejo. Dežurna pospravita
pogrinjke.

Dejavnosti po
hranjenju

Ko se uredijo, se otroci uležejo na ležalnike, vzgojiteljici jih
pokrijeta in prižgeta umirjajočo glasbo.
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Preglednica 14: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 4 (3. dan)

Obrok 3. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci pospravijo igralnico in se gredo umit.

Hranjenje Dežurna pripravita pogrinjke, razdelita žlice.
Pomočnica razdeli proseno kašo.
Dežurna zaželita dober tek.
Vsi jedo, tudi vzgojiteljici.
Pomočnica opozori dečka, ki grdo je, da bo dobil slinček.
Otroci se pogovarjajo.
Deklici kaša ni všeč, vzgojiteljica ji pove. da bo imela lepo kožo
in lase, če jo bo jedla. Deklica še vedno ne je. Vzgojiteljica ji
reče: »Daj jej, boš lepa kot mamica.« Deklica poje tri žličke in
neha jesti.
Večina otrok poje kašo. Vzgojiteljica pride do otrok in jim
pokaže (razdeli kašo na krožniku), koliko naj še pojedo, da lahko
pospravijo.
Dečku, ki je umazal mizo, naroči, da pospravi za sabo. Deček gre
po krpo in pobriše. Vzgojiteljica pripomni: »Vidiš pa si pospravil
za sabo.«
Deklica, ki je pojedla malo prosene kaše (kljub prigovarjanju
vzgojiteljice), dobi še kos kruha. »No, to pa le pojej,« ji reče
pomočnica, »da se boš lahko igrala.«
Vzgojiteljica pokliče otroke s praznimi krožniki, da pospravijo
in se gredo umit.
Tistim, ki imajo še malo prosene kaše, naroči, da postrgajo
krožnik.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se samostojno uredijo in se usedejo na blazini, kjer ob
gledanju knjig počakajo na ostale otroke.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci se gredo po igri umit.

Hranjenje Vzgojiteljica pove, da bo sadna malica. Dežurna pripravita
prtičke.
Vzgojiteljica jima da posodo z narezanim sadjem in jima naroči,
da ga razdelita.
Vmes pomočnica otroke sprašuje, ali bodo vodo ali čaj.
Vzgojiteljica opazuje dežurna in ju opomni, če sta komu pozabila
dati: »Vsak dobi kos sadja.«
Na koncu vzgojiteljica razdeli rozine, ki jih imajo otroci zelo
radi.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Biserka Marjetka Adamlje – diplomsko delo

67

Ko otroci popijejo, se odidejo umit, pomočnica pobriše mize in
prezrači igralnico.

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci prihajajo z igrišča, vzgojiteljica jim naroči, naj se uredijo
in pridejo s čistimi rokami v igralnico.

Hranjenje Pomočnica pripelje kosilo.
Vzgojiteljici razdelita kosilo, dežurni pa pribor. Vsi nosijo
predpasnike.
Ko dežurna zaželita dober tek, otroci pričnejo jesti. Tudi
vzgojiteljici jesta zraven.
Otroci ne marajo zelene juhe, ni jim všeč,  vzgojiteljica jim pove,
da je notri ohrovt, tak, kot so ga enkrat kuhali v vrtcu in jim je bil
zelo dober. Zajame žlico juhe, jo nese v usta in reče: »O, kako je
dobra. Poskusite.« Nekateri otroci še vedno ne želijo poskusiti.
Vzgojiteljica vztraja, da vsak poje vsaj toliko žlic, kot je star.
Otroci postajajo preglasni. Vzgojiteljica prižge CD z otroškimi
pesmimi. Otrokom reče, da se lahko pogovarjajo, ampak samo
tako glasno, da se bodo pesmice še vedno slišale. Otroci se
umirijo.
Čez nekaj časa vzgojiteljica reče: »Zopet ne slišim glasbe.«
Otroci utihnejo.
Vzgojiteljici počakata, da vsaj nekaj otrok poje juho, nato
razdelita glavno jed. Deklico zanima, zakaj imata dve deklici in
fant drugačno kosilo, vzgojiteljica jima pojasni, da doma tega
mesa ne jedo in to upoštevajo tudi v vrtcu. Omeni jim še dečka
z dieto, tudi onadva imata dostikrat drugačno hrano.
Otroci so zadovoljni z odgovorom in jedo naprej.
Dečku meso ni všeč, pomočnica ga ogovori: »Vem, da ti meso ni
všeč, daj, pojej vsaj košček, da boš imel mišice.« Deček poje
košček mesa.
Otroci pospravijo in se postopoma hodijo umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Ko so otroci v umivalnici, pomočnica prezrači sobo in postavi
ležalnike, vzgojiteljica pobriše mize. Otroci se uležejo k počitku.

Analiza opazovanj vzgojiteljice 4

Vzgojiteljica uporablja spodbude z izbiro (ali poješ meso ali krompir, vsaj pol pojej, toliko,

kot si star). Otroke spodbuja k okušanju hrane (tistim, ki ne želijo namazano, namaže samo

vogalček, da otroci poskusijo namaz, večina si potem želi namazan kruh, želi, da otrok
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poskusi vsaj košček mesa ...). Opisuje lastnosti živil (če ješ korenje, boš imel močne zobe,

če ješ proseno kašo, bo imel lepo kožo in lase). Otroke spodbuja preko igre (iz korenčkov so

naredili lizike – grizike). Uporablja metodo demonstracije (pokaže, kako namakati kruh v

smuti). Vzgojiteljica se prehranjuje skupaj z otroki.  V skupini imajo dežurne, otroci

pripravijo tematske pogrinjke, tudi sami nosijo predpasnike. Vzgojiteljica otroke spodbuja k

samostojnemu ločevanju odpadkov. Vzgojiteljica aktivno sodeluje pri prevzemu,

razdeljevanju in uživanju hrane v vrtcu.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Biserka Marjetka Adamlje – diplomsko delo

69

4.1.5 Opazovanja vzgojiteljice 5

Preglednica 15: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 5 (1. dan)

Obrok 1. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci skupaj z vzgojiteljico pospravijo igrače.
Pomočnica pobriše mize. Z vzgojiteljico pomagata otrokom
umiti roke.

Hranjenje Vzgojiteljica odide po zajtrk. Pomočnica otrokom prepeva
pesmi.
Otroci dobijo slinčke.
Vzgojiteljici na sredino mize položita krožnike.
Usedeta se k otrokom in jim pomagata pri jedi prosene kaše.
Deklica neha jesti, pomočnica ji reče: »Kar jej!« Deklica poskusi
hrano in neha. Vzgojiteljici ji ne rečeta ničesar več.
Deček je pojedel, vzgojiteljica mu reče: »Počakaj.«
Nekateri otroci niso pojedli vsega. Otroci postopno odhajajo od
mize. Vzgojiteljici jim pomagata pri odvezovanju slinčkov.
Vzgojiteljici pospravita.
Pomočnica otrokom umije roke, vzgojiteljica pa počisti mizo.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se usedejo na blazino. Vzgojiteljica prinese lutko in prične
pogovor. Otrokom je lutka zelo všeč.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci si gredo s pomočjo vzgojiteljic umit roke.

Hranjenje Vzgojiteljici razdelita otrokom krožnike s sadjem.
Na sredini mize pripravita skodelice, v katere nalijeta vodo.
Vzgojiteljica reče: »Voda je zdrava.«
Otroci jedo sadje, vzgojiteljica jim reče: »Kar jejte, zelo je
zdravo. Bomo premagali bacile!«
Nekateri otroci ne pojedo vsega.
Deklica ne želi piti, vzgojiteljica ji reče: »Kar pij, saj si žejna.«
Potem popije do konca.
»Vse bomo popili,« reče pomočnica.

Dejavnosti po
hranjenju

Pomočnica previja otroke, vzgojiteljica pa se usede k njim in se
igra z njimi.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci se pripravljajo na kosilo. Vzgojiteljici jima pomagata pri
umivanju rok.

Hranjenje Pomočnica pripelje voziček s kosilom. »Danes je pa nekaj
dobrega, ko tako diši,« reče vzgojiteljica.
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Vzgojiteljici razdelita juho. Vmes vzgojiteljica otrokom kaže
Muho primaruho. Otroci jo gledajo.
»Če bomo veliko pojedli, nas čaka še nekaj. Palačinke! Mnjami,«
pripomni pomočnica.
Otroci s pomočjo vzgojiteljic pojedo juho. Vzgojiteljici ne jesta
zraven. Potem otrokom namažeta palačinko z marmelado.
Otrokom so palačinke všeč.
Zraven pijejo vodo.
Ena deklica ne poje juhe, pa ji vzgojiteljica ne reče ničesar.
Pospravi za njo in ji da palačinko.
Vzgojiteljica reče pomočnici: »Midve se bova pa potem basali s
palačinkami,« in ji pomežikne.

Dejavnosti po
hranjenju

Po kosilu sledi urejanje otrok.
Otroci odidejo na svoje ležalnike, sledi počitek.
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Preglednica 16: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 5 (2. dan)

Obrok 2. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se pripravijo na zajtrk tako, da se umijejo. Vzgojiteljici
jim dasta slinčke.

Hranjenje Za zajtrk sta kruh in kisla smetana. Vzgojiteljici vsem otrokom
namažeta polovico kruha. Otroci samostojno jedo. Vzgojiteljica
reče: »Tudi skorjica se je.«
Nekateri otroci ne pojedo vsega, kljub temu vzgojiteljici
pospravita za njimi.
Deček ne popije, zato mu pomočnica reče: »Daj, popij, če že nisi
jedel.«

Dejavnosti po
hranjenju

Po zajtrku se otroci usedejo na blazino. Vzgojiteljica jim prebere
pravljico.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci se igrajo. Vzgojiteljica jim pove, da bo malica. Skupaj
pospravijo. Nato si gredo umit roke.

Hranjenje Pomočnica otrokom razdeli prtičke.
Za malico je korenje.
»Danes bomo pa grizli,« reče vzgojiteljica. »Vidiš,« reče dečku,
»da ne boš grizel drugih, raje grizi korenček.«
Otrokom korenček ni všeč.  Zato jim vzgojiteljici narežeta
jabolko.
Zraven pijejo vodo.

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Pred kosilom vzgojiteljica otrokom reče, da je že zelo lačna, in
vpraša otroke, če so oni tudi lačni. Otroci se odidejo umit s
pomočjo vzgojiteljic. Pomočnica jim da slinčke, vzgojiteljica pa
pobriše mize.

Hranjenje »Otroci, poglejte, kaj je danes za kosilo,« reče vzgojiteljica, ko
pripelje voziček. »Mmmm, rdeča pesa. Juhu!«
Otrokom razdelita juho, rdečo peso pa dasta na sredino mize.
Nekateri otroci se stegujejo k pesi. Vzgojiteljica reče: »Najprej
juha.«
Nekateri otroci ne pojedo vsega. Vzgojiteljici ne pripomnita
ničesar.
Vzgojiteljici pomagata otrokom pri glavni jedi. »Da ne boste
čisto umazani,« reče vzgojiteljica.
Vsi, razen enega dečka, pojedo rdečo peso. »To vam je pa res
všeč,« reče pomočnica in jim v krožnik doda še rdeče pese.
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Vzgojiteljici pospravita za otroki.
Opomba: Ko otrok poje juho, mu vzgojiteljici dasta glavno jed –
otroci se med seboj ne čakajo.

Dejavnosti po
hranjenju

Ko se otroci umijejo, gredo na svoje ležalnike.
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Preglednica 17: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 5 (3. dan)

Obrok 3. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se pripravijo na zajtrk.

Hranjenje Vzgojiteljici otrokom razdelita zajtrk.
Za zajtrk sta maslo in marmelada.
Otroci samostojno jedo, vzgojiteljici sedita zraven in jesta z
njimi.
Otroci pijejo mleko.
Nekateri otroci vse pojedo, nekateri pa pustijo. Sami popijejo
mleko.

Dejavnosti po
hranjenju

Vzgojiteljici pospravita za otroki.

Malica Priprava na
hranjenje

Otroci so zunaj v atriju. Vzgojiteljica jim pove, da bodo sadje
jedli pri kosilu.

Hranjenje

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica previje otroke, jim pomaga pri umivanju rok.
Pomočnica pa odide po kosilo.

Hranjenje Vzgojiteljica razdeli otrokom pribor in reče: »Pusti na mizi.«
Otrokom razdelita juho, ki jo dasta na sredino mize, da je otroci
ne dosežejo.
Otroci poskušajo samostojno jesti juho, vzgojiteljici jim
pomagata z mešanjem.
Dve deklici nista pojedli juhe. Pomočnica vpraša: »Ne moreta
več?« Zatem jima razdeli glavno jed.
Otroci so pri glavni jedi samostojni. Vzgojiteljici jih opazujeta,
zraven pa ne jesta.
Ko pojedo, jim vzgojiteljici razdelita še skodelice z vodo.
Vzgojiteljici pospravita za njimi.

Dejavnosti po
hranjenju

Pomočnica otrokom pomaga odvezovati slinčke. Vzgojiteljica
jih umije.
Otroci gredo na ležalnike.
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Analiza opazovanj vzgojiteljice 5

Vzgojiteljica večkrat opisuje lastnosti živil (voda je zdrava, zelo je zdravo ...). Pri

spodbujanju otrok k hranjenju uporablja deklamacije in bibarije (Muha primaruha).

Vzgojiteljica otrokom nudi možnost izbire. V času opazovanja se je redkokdaj prehranjevala

skupaj z otroki. V enem primeru sem zasledila, da je pogojevala s sladico (če boste veliko

pojedli, boste dobili palačinko). Vzgojiteljica aktivno sodeluje pri prevzemu in

razdeljevanju hrane v vrtcu.
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4.1.6 Opazovanja vzgojiteljice 6

Preglednica 18: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 6 (1. dan)

Obrok 1. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljica določi dežurnega.  Pove, da bo to tisti, ki se je
prejšnji dan lepo vedel.

Hranjenje Ko pomočnica pripelje voziček, otroci hodijo k vozičku in
izberejo, kaj želijo jesti.
Deček ne želi kruha, ampak samo salamo. Vzgojiteljica mu
reče, da bo hitro lačen in da ne bo dobil več salame kot drugi.
Otroci se pogovarjajo med sabo. Vzgojiteljica prisede k mizi in
je z otroki. Otroci pojedo, kolikor želijo.
Otroci postopoma pospravljajo za sabo, ko pojedo, odidejo v
igralnico.
Vzgojiteljica dežurnemu naroči, da pobriše mize. Drug dežurni
pa pomete po tleh.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se vrnejo v igralnico, kjer si vzamejo igrače in se gredo
igrat.

Malica Priprava na
hranjenje

Hranjenje Vzgojiteljica otrokom nareže sadje, otroci hodijo med igranjem
po sadje. Nekateri večkrat, nekateri pa sploh ne.

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Dežurna pripravita mizo (jo pobrišeta) ... Otroci si sami
izberejo, kje bodo sedeli.

Hranjenje Dežurna razdelita pribor (tudi vilice in nože). Otroci hodijo k
vozičku in sami prinašajo juho na mizo.
Nekateri otroci ne pojedo juhe, zato jo zlijejo v belo posodo
(kjer so odpadki). Vzgojiteljica in pomočnica ne opozarjata ali
spodbujata otrok.
Obe sedita pri mizi in jesta.
Otroci postopoma prihajajo k vozičku, kjer jih pomočnica
vpraša, kaj bodo jedli. Otroci se odločijo, ali bodo jedli meso
ali ne.
Po kosilu sami pospravijo in se odidejo umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Vzgojiteljici postavljata ležalnike. Otroci se uležejo. Čez pol
ure vstanejo (kdor ne zaspi).
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Preglednica 19: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 6 (2. dan)
Obrok 2. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Otroci se gredo umit, ko jima vzgojiteljici povesta, da je na vrsti
zajtrk.

Hranjenje Dežurna pomagata pri deljenju hrane. Kdor ne želi mlečnega
gresa, dobi kos kruha. Otroci jedo in se pogovarjajo. Kdor je še
lačen, lahko vzame kos kruha. Otroci pojedo, kolikor želijo, in
to brez dodatnih spodbud. Zatem  pospravijo in se gredo umit.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci si vzamejo knjige, revije in se usedejo k omari.

Malica Priprava na
hranjenje

Vzgojiteljici narežeta sadje.

Hranjenje Ker fantek praznuje rojstni dan, razdelita sadje, zatem
čokoladne rulade, ki jih je prinesel za pogostitev. Vzgojiteljica
mu pove, da bodo bombone razdelili naslednji dan, da ne bo
preveč sladkarij v enem dnevu. Deček upihne svečke na umetni
torti, otroci mu zapojejo 5 pesmi, ker je star 5 let. Vsi mu
čestitajo, ga objamejo (tudi vzgojiteljici). Ko pojejo,
vzgojiteljici zavrtita glasbo in nekateri otroci zaplešejo.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se veselijo rojstnega dne prijatelja. Ko se poveselijo,
odidejo na igrišče.

Kosilo Priprava na
hranjenje

Otroci pospravijo igrače, kdor pospravi, se gre umit. Dežurna
pobrišeta mize, uredita prostor. Vzgojiteljica gre po kosilo.

Hranjenje Ko vzgojiteljica pripelje voziček, otrokom pove, kaj je za
kosilo. Nekateri otroci se zmrdujejo, ker je na vrsti špinača.
Vzgojiteljica pripomni: »Vso zelenjavo moramo jesti, saj je
zdrava.« Otrokom razdeli hrano. Tisti, ki ne marajo špinače, je
dobijo le toliko, da jo lahko poskusijo.
Vzgojiteljica otrokom pove, da špinača vsebuje veliko železa.
Deklica se začudi, kako lahko jemo železo. Vzgojiteljica ji
pove, da se temu tako reče, da je to sestavina zdrave hrane, ki
nam pomaga, da imamo boljšo kri. Deček pove, da ima veliko
železa, ker ima zelo rad špinačo. Vzgojiteljica mu pove, da bo
bolj zdrav, če se bo tako prehranjeval. Nekateri otroci kljub
temu ne poskusijo špinače. Vzgojiteljici si naložita veliko
porcijo špinače in se usedeta k otrokom. Ko otroci pojedo,
pospravijo.

Dejavnosti po
hranjenju

Otroci se umijejo in odidejo počivat na ležalnike.
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Preglednica 20: Zapisi opazovanj vzgojiteljice 6 (3. dan)

Obrok 3. dan

Zajtrk Priprava na
hranjenje

Pred zajtrkom vzgojiteljica otrokom prebere zgodbo. Zatem jim
pove, da že diši po zajtrku, da bo zagotovo kaj dobrega. Otroci
se umijejo, dežurna pa pripravita mize.

Hranjenje Vzgojiteljica pripelje voziček.
Za zajtrk imajo maslo, med in nesladkan čaj.
Otroke sprašuje, kdo bo maslo, kdo bo med oz. kdo bo oboje.
Ko zaželijo dober tek, pričnejo jesti.
Deklica pripomni, da je čaj zelo grenek, vzgojiteljica ji pove,
da to zato, ker je sladek med. Deklici ponudi vodo.
Kdor želi dodatek, gre k vozičku in si ga vzame.

Dejavnosti po
hranjenju

Po zajtrku se vzgojiteljica z otroki pogovarja o medu,
čebelarstvu, čebelah. Otrokom je tema zanimiva, zato se
dogovorijo, da bodo povabili čebelarja in izdelali med.

Malica Priprava na
hranjenje

Pred malico se otroci igrajo v atriju, zato jih vzgojiteljica
pokliče, da si umijejo roke.

Hranjenje Otroci si vzamejo sadje, popijejo vodo, se umijejo in se gredo
igrat.

Dejavnosti po
hranjenju

Kosilo Priprava na
hranjenje

Pred kosilom vzgojiteljica otroke vpraša, kaj so prejšnji dan
večerjali doma. Odgovori so zelo različni, nekateri čokolino,
nutelo, sendvič ... Vzgojiteljica otrokom pove, da moramo za
večerjo jesti lahko hrano, da lažje zaspimo. Deklica pove, da ji
mami pogreje mleko z medom in da jo to uspava.

Hranjenje Vzgojiteljica otrokom razdeli juho.
Kdor je ne poje, jo zlije v belo posodo za odpadke.
Ko razdeljuje glavno jed, otroke sprašuje, kaj bodo jedli.
Nekateri otroci ne želijo solate ali mesa.
Nek deček se odloči, da ne bo testenin.
Otroci sami izbirajo, kaj želijo jesti.
Otroci sami izbirajo, koliko želijo pojesti.

Dejavnosti po
hranjenju

Po kosilu sledi rutina, kot sta umivanje in počitek.
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Analiza opazovanj vzgojiteljice 6

Vzgojiteljica otrokom predstavi hrano (kaj je danes za kosilo, kako nastane med). Otroke

spodbuja k prehranjevanju tako, da jim opisuje lastnosti živil (zelenjava je zdrava). Otrokom

razloži, zakaj je določena hrana dobra za naše telo (špinača vsebuje veliko železa, kar je

dobro za našo kri). Vzgojiteljica daje dober zgled otrokom (naloži si veliko porcijo špinače

in prisede k otrokom). Otroci imajo možnost izbire, koliko in kaj bodo pojedli. Vzgojiteljica

aktivno sodeluje pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane v vrtcu.

4. 1.7 Oblike spodbujanja otrok k hranjenju glede na starostno skupino otrok

Iz opazovanja sem ugotovila, da obstajajo različni načini spodbude. Opaziti je, da večina

vzgojiteljic uporablja različne oblike spodbud.  Vzgojiteljice z opisovanjem lastnosti živil

spodbujajo otroke k hranjenju. Otrokom povedo, zakaj je hrana dobra za telo. Nekatere

spodbujajo z lastnim zgledom. Lahko uporabijo aktivne spodbude z elementi zdrave

prehrane.  Spodbujajo preko prikritega kurikula, s pogojevanjem in pasivnostjo. Nekateri

načini so bolj, drugi manj ustrezni. Nekateri so bolj, drugi manj učinkoviti. To pa ni odvisno

samo od vzgojiteljice, ampak tudi od otroka oz. situacije. Lahko bi povzela, da vzgojiteljice

pravila in dogovore glede obrokov spreminjajo glede na situacijo. Da otroci lahko sprejmejo

nove jedi, jih je potrebno spodbuditi na različne načine. Čeprav teorija ne podpira

pogojevanja pri prehranski oskrbi otrok, menim, da je to lahko tudi pozitivna spodbuda, saj

otrok hrano poskusi (mogoče ugotovi, da mu je všeč). Kostanjevec (2004) navaja, da se

moramo izogniti kritiki ali kaznovanju otroka ter prvič jed ponuditi v kombinaciji s hrano,

ki jo ima otrok rad. Otrok pa pri tem odloča, ali bo pojedel kaj od ponujenega in koliko bo

pojedel (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012). Gonzalez (2010) to potrjuje z ugotovitvijo, da

otroci brez siljenja ob redno ponujenih novih jedeh, ki jih jedo odrasli okoli njega, večino

teh jedi tudi sprejmejo.

4.1.7.1 Spodbujanje otrok pri hranjenju v prvem starostnem obdobju

Vzgojiteljice otroke v prvem starostnem obdobju spodbujajo k hranjenju tako, da

izpostavljajo lastnosti hrane, ki pozitivno vplivajo na telo, pogosto opisujejo lastnosti živil,
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omogočajo izbiro, predstavijo hrano, pomagajo pri hranjenju, uporabljajo pohvalo in

pogojevanje, poslužujejo se didaktičnih materialov, spodbujajo uporabo tudi drugih čutil

(npr. vonj).

Primeri spodbud:

– dobro za telo: »ne boš lačen; sadje je zdravo; zrasel boš; mleko je zdravo za kosti;
močan boš; če boš jedel špinačo, boš močan …«;

– opisuje lastnosti živil: »dobro kosilo; paprika je okusna; kako je dober namaz; dobra
juha; jejte sadje, bomo premagali bacile; sadje je zdravo; buhtelj je sladek; dober
kruh …«;

– uporabi izbiro:  »ali boš pojedel meso ali krompir; namesto korenčka, jabolko; ali bo
kakav na mlečnem rižu …«;

– s predstavitvijo hrane: vzgojiteljica pove, kaj je za glavo jed;
– s hranjenjem otrok: pomagajo, da otroci pojedo do konca; pričnejo hraniti dečka, da

poje do konca;
– vljudnostni izrazi: vzgojiteljica otroke spodbuja, da rečejo: »prosim, še bi jedel …«;
– pogojevaje: »če želiš še kaj sira, pojej vsaj malo kruha; če bomo veliko pojedli, nas

čakajo palačinke …«;
– s pohvalo: »kako ta lepo je; lepo ste jedli, niste se umazali …«, deklica, ki je vse

pojedla, je pohvaljena;
– z grajo: »glej, kako si umazan …«;
– uporaba drugih čutil: vzgojiteljica je dala otrokom povonjati različno sadje;
– z didaktični materiali, plakati, igro, deklamacijo: vzgojiteljica otrokom pokaže

plakat, na katerem so slike različnega sadja, otrokom pove, katero sadje je na sliki,
nato jih povabi, da še sami poimenujejo sadje; vzgojiteljica zapoje pesmico o hruški;
vzgojiteljica otrokom kaže Muho primaruho.

4.1.7.2 Spodbujanje otrok pri hranjenju v drugem starostnem obdobju

Vzgojiteljice otroke v drugem starostnem obdobju spodbujajo k hranjenju tako, da

uporabljajo zmanjšano količino, izpostavljajo lastnosti hrane, ki pozitivno vplivajo na telo,

opisujejo lastnosti živil, predstavijo hrano, uporabljajo pohvalo in pogojevanje:

– uporabi zmanjšano količino: vogalček, »vsaj pol pojej«, štručko razdeli na pol,
»toliko žlic, kolikor si star«;

– dobro za telo: »če boš jedel meso, boš imel mišice; jej korenje, boš imel močne zobe
...«;

– opisuje lastnosti živil: »voda je zdrava; kaša je dobra za lase in kožo; zelenjava je
zdrava; hruška je sočna; dober zajtrk ...«;
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– uporabi izbiro: »ali boš pojedel meso ali krompir; pojej košček …«; otroci imajo na
izbiro mleko, vodo ali čaj; otrok izbere tisto sadje, ki mu je všeč, kdor ne želi kus-
kusa, dobi kruh,  lahko namazan kruh ali brez namaza; namesto mlečnega obroka
dobi kruh;

– s predstavitvijo hrane: vzgojiteljica pove, kaj je za zajtrk; vzgojiteljica se  z otroki
pogovarja o medu, čebelarstvu, čebelah;

– s pohvalo: »moji solatkarji«; vzgojiteljica jim pove, da ji je všeč, ker se razumejo in
upoštevajo pravila;

– s pogojevanjem: kdor pride po dodatek, ga mora pojesti; »ko pojemo sadje, gremo
ven«.

4.1.7.3 Razlike v prehranski oskrbi glede na starostno skupino otrok

Razlika med opazovano prvo in drugo starostno skupino je v tem, da je priprava na obroke

drugačna. Pri mlajših zahteva več časa za rutino (umivanje, slinčki ...). Opazila sem, da

velika večina vzgojiteljic prvega starostnega obdobja malico postreže za mizo, kar je pri

drugi starostni skupini večkrat med igro.

Opaziti je, da opazovane vzgojiteljice v prvi starostni skupini (starost 1–2 leti) tvorijo krajše

povedi.  Vzgojiteljice večkrat uporabijo enostavčno poved ali z mimiko otroku nakažejo, kaj

želijo od otroka.  To pojasnjujem z navedbami M. Zupan (2009): »Zgleda, da verjamejo, da

so malčki pragmatično še precej nezmožni in da je pomembneje, da se z otroki veliko

pogovarjajo in jim berejo po tretjem letu starosti, ko lahko tudi sami že marsikaj povedo,

oblikujejo misli, pripovedujejo, kaj se jim je zgodilo. To se kaže tudi v njihovem delu z

otroki. Ustvari se nekakšen krožni odnos: ker so malčkove pragmatične zmožnosti še šibke,

se vzgojiteljice in pomočnice manj odzivajo na njihovo pripovedovanje; a to ni ravno

ustrezen model za njihov govorni razvoj.«

V drugi starostni skupini pa vzgojiteljice uporabljano večstavčne povedi. Svoje zahteve

večkrat tudi utemeljijo. Tudi M. Zupan (2009) pravi, da je »pomembno, da vzgojiteljice in

pomočnice čim več časa porabijo tudi za sporazumevanje s posameznim otrokom, da

vsakemu omogočijo, da čim več govori. Znati ga morajo voditi in ustrezno spraševati, mu

dati dovolj časa za odgovarjanje, pripovedovanje ... Pragmatična govorna zmožnost se

razvija le z rabo govora.«

V skupinah, kjer so na stolih znaki, otroci sami ne morejo izbirati, kje bodo sedeli, to velja

predvsem za prvo starostno skupino, saj se otroci s pomočjo znakov učijo prvega
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opismenjevanja. Zato pa lahko v drugi starostni skupini otroci sedijo, kjer željo, ob opombi,

da se za mizo ustrezno vedejo. Ob neustreznem vedenju jih vzgojiteljica presede.  E. D.

Bahovec in Kodelja (1996) ugotavljata, da sedenja po željah otrok ni dovolilo 15 %

strokovnih delavk.

Otroci v drugi starostni skupini sodelujejo pri pripravi na obroke. Pri vseh treh skupinah II.

starostnega obdobja imajo za to zadolžene pomočnike oziroma dežurne. V enem oddelku

(V4) je bilo opaziti večjo angažiranost pri pripravi na prehranjevanje otrok, dežurni so nosili

predpasnike, pripravljali pogrinjke, med obroki so poslušali glasbo. Otroke je zelo dobro

vključiti v dejavnosti s hrano, saj je to zanimivo za otroke vseh starosti in predstavlja prvi

korak v smeri prehranske vzgoje (Battelino idr., 2006).

Otroci iz druge starostne skupine sami pospravijo za seboj, v prvi starostni skupini pa to

naredijo v takšni meri, kot so zmožni, npr. pospravijo stol, prazno skodelico. S tem se

strinjata avtorja Šintler in Domicelj (1997), ki pravita, da za otroke ni dobro, če jim dajemo

preveč pomoči, in prav tako, da od njih pričakujemo preveč samostojnosti. Zato je

pomembno opazovanje otrok in razvoja vsakega posameznika.

Prehranjevanje otrok v prvi starostni skupini obsega daljše časovno obdobje, kar lahko

povežemo z manjšo samostojnostjo otrok.  Izjema je  vzgojiteljica V4, saj je v njenem

oddelku opaziti dalj časa trajajoče obedovanje kljub starosti otrok (3–4 let). Tega ne

utemeljujem z nesamostojnostjo otrok, saj so otroci zelo samostojni. Navedeno utemeljujem

s tem, da si vzgojiteljica vzame čas, da z različnimi strategijami in spodbudami otroke

motivira, da pojedo več, kot bi drugače. Pomembno je tudi, da znajo vzgojiteljice ukrepati,

ko otrok hrano zavrača. Počasno sprejemanje hrane je kazalec pomanjkanja občutka

zadovoljstva. Iz tega izhaja potreba po spretnosti in znanju vzgojiteljev, da prepoznajo

težavo, da pravilno pristopijo k otroku s tako težavo in da, ne glede na okoliščine, znajo z

otroki vzpostaviti kakovosten odnos (Gaber, 2005).

V dveh oddelkih druge starostne skupine lahko otroci sami vzamejo pijačo (vodo ali čaj). V

eni pa je pijača na voljo med obroki oz. na pobudo otrok, kar pripisujem temu, da so otroci

mlajši (3–4 leta) in niso vešči nalivanja. Avtorica Pavlič (1998) pravi, da se otroci skozi igro

ves čas aktivno učijo in zato potrebujejo veliko tekočine.

V prvi starostni skupini vzgojiteljice pri zajtrku jedo skupaj z otroki. Ne jedo pa pri kosilu.

To utemeljujem s tem, da jim ostane več časa za kulturno hranjenje, ko otroci na ležalnikih
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spijo. Med prehranjevanjem otroci potrebujejo še veliko pomoči, saj jih vzgojiteljice

navajajo na samostojnost, kar vzame več časa.  Avtorji Osowski, Göranzon idr. (2013) se s

tem ne strinjajo, saj pravijo, da je pomembno tudi dejstvo, da otroci zaužijejo obroke skupaj

z odraslimi osebami, saj jih na ta način posnemajo.

4.1.7.4  Zgled vzgojitelja

Zgled vzgojitelja je pomemben, zato mora biti ustrezen. Pomembno je tudi dejstvo, da otroci

zaužijejo obroke skupaj z odraslimi osebami, saj jih na ta način posnemajo (Osowski,

Göranzon idr., 2013). Ko se vzgojitelj prehranjuje skupaj z otroki, otroci vidijo, da uživa

enako hrano kot oni. Skupno prehranjevanje omogoča druženje in več komunikacije,

posredno se učijo prehranskih navad.

Opazovane vzgojiteljice dajejo zgled na različne načine:

Jedo skupaj z otroki
Obe sedita za mizo in zajtrkujeta zraven. Vzgojiteljici si vzameta hrano in jesta z otroki.

Vzgojiteljici prisedeta in si namažeta kruh. Vsi jedo, tudi vzgojiteljici. Otroci samostojno

jedo, vzgojiteljici sedita zraven in jesta z njimi. Vzgojiteljica prisede k mizi in je z otroki.

Vzgojiteljici si naložita veliko porcijo špinače in se usedeta k otrokom.

Z govorjenjem in okušanjem jedi
Vzgojiteljica vzame žlico špinače, jo poskusi in jo pohvali. Tudi sami uporabljata

vljudnostne izraze. Vzgojiteljica poudari, kako ima rada solato. Vzgojiteljica zajame žlico

juhe, jo nese v usta in pove, da je dobra.

Z demonstracijo
Vzgojiteljici demonstrirata, kako razrezati meso. Vzgojiteljica demonstrira, kako naj otroci

primejo skodelico. Vzgojiteljica deklici da skodelico v krožnik in ji pokaže, kako naj je.

Vzgojiteljica pokaže, kako naj  umivajo roke.

Preko prikritega kurikula
Vzgojiteljici imata svoj zajtrk. Vzgojiteljici ne jesta zraven pri zajtrku. Otrokom razdelita

mlečni gres, sami pa jesta kruh. Primer prikritega kurikula je tudi, ko je vzgojiteljica drugi

vzgojiteljici prišepnila, da te juhe pa ne bo jedla.
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4.1.7.5  Skupne značilnosti opazovanih vzgojiteljic

V vseh opazovanih oddelkih so otroci vstali od mize na pobudo vzgojiteljice. Torej otroci

ne odločajo sami, kdaj lahko zapustijo mizo oz. ne smejo od mize oditi brez vprašanja. Z

raziskavo, ki je nastala v okviru projekta usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje

elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje

(Batistič Zorec, 2010), je bilo ugotovljeno, da je 68,7 % strokovnih delavcev zahtevalo, da

otroci, ko končajo s hranjenjem, vprašajo za dovoljenje, da lahko vstanejo od mize, v 36,7

% pa so otroci, ki so končali s hranjenjem, lahko šli od mize brez vprašanja.

Vse  opazovane strokovne delavke ljubljanskega vrtca so otrokom dovolile pogovarjanje

med obroki, kar je primerljivo z opravljeno raziskavo (Batistič Zorec, 2010), ko je

pogovarjanje med obrokom dovolilo 77 % strokovnih delavcev. Strokovne delavke navajajo,

da so obroki družabni dogodek in zato dovoljujejo pogovor med hranjenjem.

V nobeni  skupini nisem opazila, da bi bili otroci pohvaljeni za hitro prehranjevanje. Torej

ugotovitve, ki jih navajata E. D. Bahovec in Kodelja (1996) v starejši raziskavi, za naš vzorec

opazovanih ne veljajo.

Ne glede na starost otrok sem opazila, da večkrat izpuščajo sadno malico. Predvsem zato, da

čas, ki je namenjen temu, izkoristijo za kaj drugega. V Smernicah zdravega prehranjevanja

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) navajajo, da vrtci, ki otrokom v svoji ponudbi

omogočajo tudi zajtrk, naj ne združujejo zajtrka in malice v en obrok.

V vseh opazovanih oddelkih je opaziti dobro sodelovanje med pomočnico in vzgojiteljico.

V času opazovanja nisem opazila bistvenih razlik v vlogah pomočnice oz. vzgojiteljice, saj

imata delo enakomerno razporejeno, ne glede na starost pomočnice ali vzgojiteljice. M.

Batistič Zorec (2008) ugotavlja, da je prišlo do bistvene spremembe v vlogi vzgojiteljice. S

Kurikulom za vrtce (1999), ki med cilji navaja  vlogo odraslega ter ugodno klimo v oddelku,

se je pričel spreminjati prej hierarhični odnos med vzgojiteljico in pomočnico. Sedaj naj bi

prevladoval sodelovalni odnos, v katerem si nalog ne delita le formalno, ampak tudi v skladu

s svojimi strokovnimi kompetencami in interesi.

Nobena od vzgojiteljic ni jedla pri sadni malici. Med vsakim obrokom, tako malico kot

prigrizkom, je priporočljivo sedeti z otrokom za mizo (Kast-Zahn in Morgenroth, 2012).

Vedenje vzgojiteljic pa lahko opravičuje količina sadja, ki ga oddelek dobi. Ugotovila sem,
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da oddelek običajno dobi približno pet kosov sadja, kar pomeni, da ne bi bilo dovolj sadja

za otroke, če bi še vzgojiteljici vzeli svoj kos.

V nobeni skupini hrana ni na voljo med obroki. Bahovec in Kodelja (1996) navajata, da se

je to dogajalo v tri četrt vrtcev v vzorcu, ki je bil vključen v raziskavo.  Pijača je vedno na

voljo v dveh skupinah, kar je primerljivo s prej omenjeno raziskavo, pijača med obroki ni na

voljo v več kot polovici vrtcev. Vse te podrobnosti so pomembne, da zagotovimo vzdušje,

podobno domačemu, in tudi z vidika procesov izbiranja in odločanja.

V vseh skupinah otroci pričnejo jesti, ko slišijo »dober tek«. S tem se krepi skupinska rutina.

V nobeni skupini otrokom ni potrebno imeti rok za stolom. V raziskavi iz 1996 je bilo takih

primerov 10 %. Nobena od strokovnih delavk ne spodbuja tekmovalnosti med

prehranjevanjem.

Vse strokovne delavke zagotovijo razdeljevanje posebne prehrane za otroke, ki jo

potrebujejo (diete, hrana brez svinjine). Vrbovšek (2005) navaja, da je to pomemben

dejavnik, ki vpliva na to, da otroci v procesu hranjenja spoznavajo razlike, ki nastanejo v

prehrani ob posameznikovi bolezni, dieti, alergiji, povezani s hrano.

V vseh skupinah je bilo možno opaziti možnost izbire pri prehranjevanju. Pavlič (1998) se z

navedenim strinja, saj pravi, da ima otrok tudi pri hranjenju pravico reči ne.

Otroci iz opazovanih skupin se sami odločajo, kaj bodo jedli in česa ne. Samo v eni skupini

(V3) pa so morali izbirati, ali bodo pojedli vsaj  krompir ali meso. V tej skupini naj bi otrok

pojedel toliko žlic juhe, kot je star. Torej ne odloča sam o tem, koliko bo pojedel in kaj.

Pravilo, da vsakemu otroku enake starosti pripada enaka količina hrane, velja pri delitvi

hrane v kuhinji, ko se odmerja hrana za oddelke, pri razdeljevanju hrane pa moramo

upoštevati individualne želje in potrebe otrok (Šintler in Domicelj, 1997). Dobljeni rezultati

so povsem primerljivi z ugotovitvami raziskave (Batistič Zorec, 2010) in kažejo na to, da

otroci v veliki meri lahko odločajo, kaj in koliko bodo pojedli, istočasno pa je problematična

praksa, kot je vztrajanje, da otroci pojedo vse itn., še vedno prisotna.

Vzgojiteljice iz vseh opazovanih skupin zelo dobro skrbijo za higienske navade otrok in so

pri tem uspešne. Večina vzgojiteljic nosi predpasnike. V eni skupini (V3) tudi otroci, ki so

dežurni, uporabljajo predpasnike. Oblečejo si jih spontano, brez opominjanja. V eni skupini

(V1) so si ogledali lutkovni film o umivanju rok. »Osnovne higienske navade (umivanje rok)
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in odgovornost za lastno zdravje in počutje se razvijajo skupaj z ostalimi navadami in so

odločilne za zdravje v mladosti in kasneje v odrasli dobi« (Prehrana in dietetika, 2011).

V vseh skupinah vzgojiteljice spodbujajo otroke k pravilni uporabi pribora, če ne verbalno,

pa z lastnim zgledom. Gavin idr. (2007) pravijo, da je potrebno otroke spodbujati k hranjenju

s priborom. Šintler in Domicelj (1997) pravita, da moramo otrokom zgodaj dati možnost, da

poleg žlice in vilice uporabljajo tudi nož, saj le tako lahko razvijejo spretnost ravnanja s

priborom. »Ker so strokovni delavci otrokom vzor, je priporočljivo, da zaužijejo obrok

skupaj z otroki v skupini, kjer otroke poučijo o kulturi lepega vedenja za mizo« (Gabrijelčič

Blenkuš idr., 2005).

4.1.7.6  Razlike v prehranski oskrbi otrok glede na opazovane vzgojiteljice

Samo v enem oddelku II. starostne skupine pripravljajo pogrinjke, povezane s temo, ki jo

obravnavajo,  ali letnim časom. Tak spodbudni odnos do prehranjevanja podpira tudi stroka,

ki pravi, da kultura prehranjevanja ne vključuje le hrane, ampak tudi primeren čas in prostor

hranjenja, ki je ustrezno urejen.  Pogrinjek naj bo povezan z obrokom (zajtrk, kosilo). Zraven

sodi primerno obnašanje, pravila druženja in pogovarjanja pri mizi. Otrokom moramo za

vsak obrok nuditi ustrezen čas, da pri jedi ne hitijo, in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos

do prehranjevanja. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005)

Samo v eni skupini sem dobila občutek, da obroki potekajo brez hitenja in se jim nameni

toliko časa, kot je potrebno. To bi morali upoštevati v vsakem oddelku. Kot pravijo

Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005), moramo za oblikovanje pozitivnega odnosa do

prehranjevanja nameniti uživanju vsakega obroka dovolj časa, torej zajtrku najmanj 15

minut, kosilu pa najmanj 30 minut.

V nekaterih skupinah morajo otroci počakati za mizo, da vsi pojedo (ali vsaj večina).

Bahovec in Cvetko (1999) se s tem ne strinjajta, saj pravita »da je pri organizaciji obrokov

potrebno čim bolj omejiti čas neaktivnosti otrok, čakanja, pripravljanja in pospravljanja.«

V eni skupini (V1) je deklica pohvaljena, ker je vse pojedla. »Pri hranjenju se je potrebno

izogibati tekmovanju in nepotrebnemu primerjanju otrok« (Kurikulum za vrtce, 1999, str.

21).
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V treh skupinah morajo otroci, ki pridejo po dodatek, tega tudi pojesti. Gavin idr. (2007)

pravijo, da bi morali otroku pojasniti, da ni nič narobe, če neha jesti, ko je sit, ne pa obratno,

da ga spodbujamo k hranjenju.

V dveh skupinah (V1, V3) so vzgojiteljice še posebej spodbujale uporabo vljudnostnih

izrazov. Menim, da je to del prehranjevalne kulture. 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, uporaba pribora ( Prehrana in dietetika, 2011).

V eni skupini je vzgojiteljica spodbudila otroke k uporabi prtičkov in jim tudi razložila, zakaj

se uporabljajo. V več skupinah pa so vzgojiteljice opozarjale otroke, naj lepše sedijo. »Učiti

jih moramo, kako se uporablja pribor, kje mora ležati prtiček in kako se sedi za mizo«

(Gavin, Dowshen in Izenberg, 2007).

4. 2  INTERVJU Z VZGOJITELJICAMI

Intervju z vzgojiteljicami sem opravila, ker sem želela pridobiti še bolj poglobljen vpogled

v obravnavno temo. Zanimalo me je, ali razmišljanje vzgojiteljic sovpada z njihovim

vedenjem med prehransko oskrbo otrok. Intervju sem opravila s 5 opazovanimi

vzgojiteljicami. Ene vzgojiteljice pa nisem uspela intervjuvati v času pisanja diplome (V2).

Vzgojiteljica V1
Vzgojiteljica dela v vrtcu 8 let. V času raziskave je delala v skupini otrok, starih 2–3 leta.

Vzgojiteljica se udeležuje izobraževanj ter se samoizobražuje. Končuje magistrski študij na

Pedagoški fakulteti. Pravi, da vključenost v projekt Zdravje v vrtcu ne prinaša večje kvalitete

v oddelek, saj je ta visoka, ne glede na to, v katerem projektu je vrtec. Vzgojiteljica navaja,

da rojstne dneve praznujejo tako, da »pripravimo praznovanje – zabavo, ki vključuje rajalne

igre in plese ter prepevanje pesmic po želji otroka, ki praznuje. Včasih imamo ples z baloni

ali plesnimi trakovi. Sledi čestitanje in pihanje svečk na »umetni torti«. Če imamo

pogostitev, smo s starši dogovorjeni, da prinesejo v vrtec sadje in kakšno malenkost (npr.

grisine).« Vzgojiteljica je prijavljena na prehrano, saj se ji zdi pomembno, da vzgojiteljica

je skupaj z otroki v vrtcu (zgled), pa tudi, da v službenem času zaužije nekaj toplega. Želi,

da otrok hrano vsaj poskusi, razume, da smo si različni in da so nekateri bolj izbirčni. Pravi,
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da otroke ne spodbuja tako, da jim ponudi sladico, če pojedo juho. Pomembno ji je, na kakšen

način otrok obroke zaužije, ni pa nujno, da vse poje.

Vzgojiteljica V3
Vzgojiteljica dela v vrtcu 5,5 let in se udeležuje izobraževanj, ki jih ponuja vrtec. Obiskuje

podiplomski študij in se samoizobražuje. Meni, da se zaradi projekta Zdravje v vrtcu bolj

pripravlja na tako tematiko dejavnosti. Vzgojiteljica pove, da rojstne dneve praznujejo tako,

da otroci prinesejo sladkarije, slavljenec pomaga pripraviti prostor za praznovanje,

praznovanje popestrijo s petjem in plesom. Na prehrano je prijavljena, saj je ta na voljo po

dostopni ceni. Vzgojiteljica spodbuja otroke k hranjenju z lastnim zgledom (da se

prehranjuje zraven), s pogovorom o koristnih sestavinah živil in s poudarjanjem, da je

ustrezna prehrana potrebna za zdrav razvoj. Meni, da ni pomembno, koliko otrok poje v

vrtcu, pomembno je, na kakšen način zaužije obroke.

Vzgojiteljica V4
Vzgojiteljica dela v vrtcu 20 let. Izobraževanj se deloma udeležuje, se samoizobražuje.

Pravi, da je zaradi projekta Zdravje v vrtcu izpeljala več dejavnosti s tega področja, ne glede

na vključenost v projekt pa daje velik poudarek zdravi prehrani in gibanju. Vzgojiteljica

pove, da rojstne dneve praznujejo tako, kot je otrokom všeč. Meni, da ni narobe, če se ob

tem posladkajo. Poudari pa, da je pomembno, da se sladkarij ne deli vsakodnevno.

Vzgojiteljica je prijavljena na prehrano, saj ji je pomembno, da ima več obrokov na dan, da

je med njimi tudi topel obrok in da se prehranjuje skupaj z otroki. Pomemben se ji zdi odnos

do prehranjevanja, da vse poteka umirjeno, s pravilno postrežbo, priborom, pogrinjki.

Otrokom vedno ponudi vso hrano, spodbuja jih k okušanju hrane. Pravi, da mora otrok

dovolj pojesti vrtcu, dovolj morajo tudi piti. Spodbuja jih k ustrezni količini zaužite hrane in

h kulturnemu prehranjevanju.

Vzgojiteljica V5
Vzgojiteljica je v vrtcu zaposlena 15 let. Izobraževanj se redno udeležuje, saj pravi, da je v

predšolski vzgoji pomembno, da gremo v korak s časom in pridobivamo novo znanje.

Nenehno se samoizobražuje, končuje podiplomski študij. Meni, da vključenost v projekt

Zdravje v vrtcu ni pripomogel k boljšemu delu v oddelku, je pa popestrila in obogatila

dnevno rutino. Rojstne dneve praznujejo tako, da so posebni za slavljenca. Ta izbere, na

kakšen način bo pogostil prijatelje. Na ta dan je dovoljeno sladkanje. Vzgojiteljica je
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prijavljena na prehrano, vendar ne zato, da bi bila vzor otrokom, saj meni, da se lahko vzorno

prehranjuje z otroki tudi z lastno hrano. Meni, da otrok, ki je lačen, ne potrebuje dodatne

spodbude, saj hrana avtomatsko postane potreba. Pravi tudi, da naj ne bi otrokom določali

časa  in količine hrane. Pomembno ji je, da otrok vsaj nekaj poje, da hrano zaužije v miru in

za mizo, nikakor pa ni zagovornica »zlatih ptičk«.

Vzgojiteljica V6
Vzgojiteljica dela v vrtcu več kot 33 let. Kljub temu še vedno hodi na izobraževanja, saj želi

izvedeti kaj novega in osvežiti že znane vsebine. Samoizobražuje se s prebiranjem strokovne

literature in z izmenjavo izkušenj (aktivi, seminarji). Vključenost v projekt jo je »prisilila«

ozavestiti, spremljati in beležiti rezultate s tega področja. Staršem predlaga, da v vrtec

prinesejo zdrave prigrizke, vendar otroke pogostijo s tistim, kar prinesejo. Prijavljena je na

prehrano, saj skrbi za lastno zdravje, hkrati pa otroci dobijo zgled prehranjevanja. V vrtcu je

eko-vrtiček, zato si hrano večkrat obogatijo z zelišči. Vzgojiteljica otroke spodbuja k

prehranjevanju tako, da jim predstavlja pomen hrane za telo, naše počutje. V igralnici imajo

poučne plakate. Vzgojiteljica je mnenja, da bi morala biti hrana različna po okusu in izgledu,

torej da ni juha podobna omaki. Pomembno ji je, koliko otrok zaužije v vrtcu, saj se sit otrok

bolje počuti. Ne zdi se ji primerno, da pogojuje: »Če boš pojedel juho, dobiš sladico.«

Otrokom ni potrebno pojesti vsega.

4.2.1 Skupne ugotovitve opravljenih intervjujev

Iz intervjuja sem ugotovila, da imajo vzgojiteljice zelo različno delovno dobo, in sicer 8 let,

6 let, 20 let, 15 let, 33 let. To se mi zdi pomembno, saj nisem opazila večjih razlik med

mlajšimi in starejšimi vzgojiteljicami.

Vse opazovane vzgojiteljice se udeležujejo izobraževanj ter se samoizobražujejo. To je zelo

pomembno, saj razna izobraževanja lahko pripomorejo k spremembi subjektivnih teorij. A.

Miljak (1993) pravi, da je osnova za razvijanje profesionalne avtonomije vzgojiteljice

emancipacija od slabih navad, rutin, dogem itn., ki so prisotne v njeni praksi. Ozaveščanje

subjektivne teorije poteka z opazovanjem, dialogom, razpravo in s kritičnimi pripombami

drugih opazovalcev in opazovalk. Samoevalvacija je tista, ki vzgojiteljici pomaga reflektirati

lastno delo in ugotoviti, kaj bi lahko naredila drugače, boljše. »Ena od možnosti, ki je v veliki

meri odvisna od vodilnih delavcev vrtca, je spreminjanje obstoječe prakse, ki je manj
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ustrezna, s tem pa subjektivne teorije vzgojiteljic, in sicer s pomočjo zunanjih sodelavcev in

sodelavk (opazovalcev, raziskovalcev, supervizorjev ipd.)« (Batistič Zorec, 2004, str. 137).

V skupinah na različne načine praznujejo rojstne dneve. V eni skupini otroci prinesejo sadje,

v drugi sladkarije, v tretji izberejo način, ki je všeč otroku, to pomeni, da si otrok sam izbere,

katere pesmi mu bodo otroci zapeli, katero glasbo bodo poslušali, njegov stol je posebno

okrašen, plešejo z baloni ... V četrti skupini otrok izbere, s čim bo pogostil prijatelje v vrtcu,

po večini so to sladkarije,  v peti skupini pa pogostijo s tistim, kar prinese, vzgojiteljica sicer

priporoča sadje, kljub temu starši večkrat prinesejo sladkarije. Vsekakor se navedeno

izključuje s priporočili na spletni strani vrtca in projekta Zdravje v vrtcu, v katerega je vrtec

vključen. Iz tega lahko sklepam, da sama vključenost v take projekte še ne prinese sprememb

glede zdravih prehranjevalnih navad. Bukovnik (2012) pravi, mora biti čas v vrtcu, ki je

namenjen prehranjevanju, za otroke prijeten, poln pričakovanj in presenečenj. Vzgojiteljica

mora upoštevati in spremljati bioritem vsakega otroka, otroke mora dosledno vključevati in

spodbujati k ravnanjem, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja. Starše obvešča o dogajanju v

oddelku in jih motivira za prizadevanje pri ohranjanju lastnega zdravja in zdravja otrok. Z

lastnim zgledom pa najuspešnejše posreduje otrokom pravilen model za nadaljnje delovanje.

Štiri od petih vzgojiteljic so navedle, da so same pomemben zgled otrokom, zato je potrebno,

da se prehranjujejo skupaj z njimi. Vzgojiteljica V3 pravi, da otroke spodbuja: »Z zgledom

(da jeva zraven otrok), s pogovorom o koristih sestavinah v določenih živilih, s

poudarjanjem, da je prehrana potrebna za zdrav razvoj.« Vzgojiteljica V5 pa navaja: »Da

otrok, ki je lačen, ne potrebuje dodatne spodbude, saj hrana avtomatsko postane potreba.« S

tem se ne strinja avtorica S. Zupančič (2006), ki pravi, da vzgojiteljice pomembno

spodbujajo otroke pri samostojnosti pri hranjenju in pomagajo pri spoznavanju kulture

prehranjevanja. Poskrbijo, da imajo otroci pred obrokom umite roke, da sodelujejo pri

pripravi pogrinjkov, pravilno uporabljajo jedilni pribor, jedo počasi, hrano temeljito

prežvečijo, ne srkajo in ne cmokajo, po jedi pa pospravijo po svojih zmožnostih.

Najpomembneje pa je, da sodelujejo z lastnim zgledom, ko jedo skupaj z otroki. Pomembno

lahko prispevajo  k temu, da poskusijo in se navadijo jesti hrano, ki jim ni všeč.

Trem od petih vzgojiteljic je pomembno, koliko otrok poje v vrtcu, vsem pa je pomembno,

na kakšen način hrano zaužijejo. Zornada (2005) ugotavlja, da je za predšolsko obdobje

značilno, da marsikateri otrok želi jesti samo določeno vrsto hrane in pogosto zavrača sadje
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in zelenjavo. Ker pa želimo, da se otrok seznani z različnimi okusi, je naša naloga, da otroku

ponudimo različno hrano in vztrajamo, da jo vsaj poskusi.  Pri tem pa morajo biti izpolnjeni

pogoji, ki otroku omogočajo na njemu lasten način premostiti ovire do pozitivnih

prehranskih navad.

Vzgojiteljica V6 pravi, da je pomembno, da so v igralnici plakati z zdravo prehrano. Tudi

Hovland idr. (2012) pravijo, da lahko vzgojiteljice z vključitvijo didaktičnega materiala na

temo zdrave prehrane in razprave o zdravi prehrani povečajo verjetnost, da bodo otroci

izbirali bolj zdravo hrano in večkrat poskusili novo hrano. Tako sem ugotovila, da so pri

učenju zdravih prehranjevalnih navad pomembni pristopi preko igre, plakatov, lastne

aktivnosti otrok.

Štiri od petih vzgojiteljic so odgovorile, da otrokom ni treba vsega pojesti, eni pa je

pomembna ustrezna količina hrane, ki jo otrok zaužije v vrtcu.

Štiri od opazovanih vzgojiteljic ne uporabljajo sladice kot nagrado v zvezi s hranjenjem. Ena

vzgojiteljica je dečku dala namig: »Danes je res dobra sladica, pojej juho.« Vzgojiteljica V5

pa je rekla: »Če bomo veliko pojedli, nas čaka še nekaj. Palačinke!« Torej je hrano

pogojevala, čeprav je v intervjuju na vprašanje »Se vam zdi spodbuda »Če boš pojedel juho,

dobiš sladico«, ustrezna?« odgovorila: »Nikakor NE. To je pogojevanje in izsiljevanje.«

Vzgojiteljice so si med seboj različne. Šimunič idr. (2010) pravijo, da je vzgojitelj pri

realizaciji vsebin avtonomen, kar pomeni, da glede na okoliščine, socialni kontekst,

aktualnost, izbiro metod in načinov dela ... po svoji strokovni usposobljenosti določa, kako,

kdaj, na kakšen način in s katerimi vsebinami bo dosegel zastavljene cilje. Pri tem mora

upoštevati vsebinske, materialne, organizacijske in kadrovske pogoje v vrtcu, kjer deluje.
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5 ZAKLJUČEK

Na podlagi analiziranega gradiva in opravljene raziskave sem prišla do naslednjih

ugotovitev:

H1: Vzgojiteljice aktivno sodelujejo pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane,
ki jo otroci uživajo v vrtcu.

Pri vzgojiteljici V1 navedeno drži, saj vzgojiteljica aktivno sodeluje pri pripravi,

razdeljevanju in na koncu tudi pri pospravljanju. Med samim obrokom sedi ob otrocih,

obeduje in se z njimi pogovarja. Ves čas opazuje, kako se obnašajo, jim pomaga jesti,

popravlja njihov način drže pribora, sočasno pa jih spodbuja k lepemu vedenju in uporabi

besede »prosim«.

Pri vzgojiteljici  V2 drži, da aktivno sodeluje pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane.

Iz opazovanja sem ugotovila, da vzgojiteljica otrokom pomaga na zanimiv način, da

poskusijo novo hrano (le del kruha namaže z novim namazom). To pa podkrepi tudi tako, da

sama je isto hrano, ob vsakem grižljaju pa hvali, kako okusen je namaz.

Pri vzgojiteljici V3 sem opazila, da vzgojiteljica z otroki ponavlja pravila lepega vedenja,

od otrok zahteva, da pojedo vsaj eno vrsto hrane in to toliko žlic, kolikor let štejejo.

Vzgojiteljica ne upošteva individualnih potreb in želja posameznega otroka.

Pri vzgojiteljici V4 navedeno drži, saj zna vzgojiteljica dobro vključiti otroke, da aktivno

sodelujejo pri pripravi na prehranjevanje: dežurni so nosili predpasnike, pripravljali

pogrinjke, med obroki so poslušali glasbo. Obedovanje traja dlje časa kot pri ostalih

skupinah, ker si vzgojiteljica vzame čas, da z različnimi strategijami in spodbudami otroke

motivira, da pojedo več, kot bi drugače.

Pri vzgojiteljici V5 sem opazila, da vzgojiteljica aktivno sodeluje pri pripravi, razdeljevanju

in na koncu tudi pri pospravljanju. Med obedovanjem otroke s poučnimi stavki in zgledom

spodbuja, da jedo sadje in proseno kašo.
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Pri vzgojiteljici V6 drži, da aktivno sodeluje pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane,

saj spodbuja uživanje sadja tako, da jim ga nareže in ga lahko uživajo tudi med igro. Otroke

seznanja, kaj bodo jedli, njihove pripombe pa zavrača z utemeljevanjem, zakaj je treba

določeno vrsto hrane jesti. To pa podkrepi tako, da si naloži veliko porcijo hrane, ki jo

posamezni otroci zavračajo.

Glede na to, da sem pri opazovanju ugotovila, da je vseh 6 vzgojiteljic aktivno sodelovalo

pri prevzemu, razdeljevanju in uživanju hrane, to hipotezo lahko potrdim.

H2: Vzgojiteljice pri hranjenju uporabljajo različne oblike spodbud k uživanju hrane.

Iz opazovanj sem povzela spodbude, ki so se največkrat pojavile pri opazovanih

vzgojiteljicah. Te sem potem zapisala v tabelo. Spodbude, ki sem jih največkrat opazila, so:

spodbujanje otrok k hranjenju, možnost izbire, lastni zgled, aktivne spodbude z elementi

zdrave prehrane, pogojevanje, pasivnost ter prikriti kurikulum. Iz tabel je razvidno, da večina

vzgojiteljic uporablja različne oblike spodbud.  Največkrat sem opazila spodbujanje otrok k

hranjenju (32), najmanjkrat pa pasivnost (6) in prikriti kurikul (4).

Pomembno je, da otroci sodelujejo pri pripravi hrane (razdeljevanje pribora, prtičkov,

krožnikov, ureditev prostora ...). Otrokom je to velika spodbuda k zdravim prehranjevalnim

navadam. »Zelo dobro je otroke vključiti v dejavnosti s hrano, saj so po naravi radovedni in

vedoželjni, s tem omogočimo, da se otroci počutijo pomembne in so ponosni na svojo vlogo«

(Črepinšek, 2013a).

To hipotezo lahko potrdim.

H3: Vzgojiteljice prilagajajo prehransko oskrbo glede na starostno skupino otrok.

Iz opazovanja je razvidno, da je sama priprava na obrok drugačna. Vzgojiteljice pomagajo

pri umivanju otrok v I. starostni skupini, medtem ko so v II. bolj ali manj samostojni. V I.

starostni skupini uporabljajo slinčke, vzgojiteljice večkrat pomagajo hraniti otroke.

Nesamostojnost otrok v I. starostni skupini je vzrok, da obroki potekajo daljše časovno

obdobje in da vzgojiteljice ne jedo kosila z njimi, ampak ga pojedo, ko so otroci na

ležalnikih. V II. starostni  skupini otroci sodelujejo pri pripravi na obroke, večinoma imajo

za to zadolžene dežurne. V I. starostni skupini vzgojiteljice tvorijo krajše povedi, v II. pa
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večstavčne z utemeljitvami. V I. starostni skupini si otroci ne morejo izbrati, kam se bodo

usedli, saj imajo na stolih znake. Pospravljajo toliko, kot so zmožni (npr. svoj stol), v II.

starostni pa se pričakuje večja samostojnost. Sadne malice potekajo različno: v I. starostni

se otroci umijejo, usedejo za mizo, dobijo prtičke, v II. pa je tako prehranjevanje velikokrat

med igro.

To hipotezo lahko potrdim.

H4: Vzgojiteljice aktivno spodbujajo otroke k zdravemu načinu prehranjevanja.

Vzgojiteljica V6 je v intervjuju na vprašanje, kako spodbuja otroke k hranjenju, odgovorila:

»Otrokom predstavljamo pomen hrane za zdravje, na stenah imamo poučne plakate, ki

razlagajo, za kaj je posamezna hrana "zadolžena".«

Vzgojiteljica V5 je v intervjuju na vprašanje, kako spodbuja otroke k hranjenju, odgovorila:

»Otroke spodbujam, naj hrano okusijo, in to je vse. Hrana je potreba in jemo, kadar smo

lačni, in takrat spodbude niso potrebne, ker hrana avtomatsko postane potreba ...« Pri tej

vzgojiteljici sem največkrat opazila pasivnost (trikrat).

Vzgojiteljica V4 je v intervjuju na vprašanje, kako spodbuja otroke k hranjenju, odgovorila:

»Tako, da jim vedno vse ponudim in spodbujam k okušanju«.

Vzgojiteljica V4 je na vprašanje: Se vam zdi spodbuda »Če boš pojedel juho, dobiš sladico«

ustrezna, odgovorila:  »To vprašanje je dvoumno. Menim, da če sta za kosilo samo juha in

sladica, da je to lahko spodbudno, da se otrok potrudi in jo poje. Sicer se mi tak obrok brez

juhe ne zdi zadovoljiv za kosilo. Otroke takrat tudi spodbujam, da pojedo tudi malo kruha.

Vsekakor pa naj pojedo iz juhe tisto, kar večinoma jedo: korenje, krompir, makarone … Če

določen otrok RES ne mara in se davi, ga pač ne silim. Sigurno pa takrat poje kruh in

tekočino iz juhe.«

Pri vzgojiteljici sem opazila veliko spodbud k prehranjevanju (glede na ostale vzgojiteljice),

in sicer 7, veliko spodbud z elementi zdrave prehrane (4), spodbude z lastnim zgledom (3),

hkrati pa tudi največ pogojevanja glede na ostale vzgojiteljice (5). Je pa opaziti, da je njen

način zelo uspešen pri spodbujanju otrok. Iz tabele je razvidno:

Otroke sprašuje, ali bodo namazano. Tisti, ki reče, da ne bo, dobi namazan vogalček. Deček,

ki je imel namazan vogalček, reče, da bo še jedel. Vzgojiteljica vpraša, če mu namaže kruh,

deček pritrdi. Večina otrok, ki je imela namazan vogalček, želi namazan kruh.
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Kasneje je poiskala drugačno strategijo, ko nekateri otroci niso želeli jesti korenčka.

Vzgojiteljica pove, da bodo pri kosilu prav posebne lizike. Otroci so zelo radovedni. Ko

zaključijo s kosilom, jim vzgojiteljica predstavi posebne lizike, ki jim reče »grizike«. Na

zobotrebec je napičila košček korenčka, potem pa otrokom demonstrira, kako se to poje.

Pomočnica otrokom razdeli grizike. Vsi pojedo korenček (tudi deček, ki ga za malico ni

želel). Vzgojiteljica vpraša otroke, če so jim grizike všeč in pritrdijo.

Vzgojiteljica V3 je v intervjuju na vprašanje, kako spodbuja otroke k hranjenju, odgovorila:

»Z zgledom (da jeva zraven otrok), s pogovorom o koristih sestavinah v določenih živilih, s

poudarjanjem, da je prehrana potrebna za zdrav razvoj.«

Iz opazovanja vzgojiteljice V3 pa je bilo opaziti, da sicer tudi sami uporabljata vljudnostne

izraze,  hkrati pa vzgojiteljici ne jesta zraven. Torej njen odgovor le delno drži, saj sem

navedeno situacijo opazila dvakrat. V skupini sem zaznala primer prikritega kurikula:

pomočnica je tiho pripomnila sodelavki, da te juhe pa že ne bo jedla.

Pri vzgojiteljici V2 je opaziti pasivnost: Otrokom ni potrebno pojesti do konca (»Če ne boš,

pač ne boš«). Nekateri otroci ne pojedo vsega, vendar jim vzgojiteljici ničesar ne rečeta.

Opaziti je tudi različne spodbude: vzgojiteljica zapoje pesmico o hruški, vzgojiteljici

prisedeta in si namažeta kruh. Zraven govorita, kako je dobro.

Vzgojiteljica V1 je v intervjuju na vprašanje, kako spodbuja otroke k hranjenju, odgovorila:

»Otroke ne silim jesti. Spoštujem, da vsakdo česa ne mara, a sem pozorna na to, da otrok v

vrtcu vsaj nekaj poje – težko je zdržati cel dan brez hrane. Pri nekoliko manj ješčih otrocih

in tistih bolj izbirčnih se mi zdi, da je še bolj pomembno, kako je hrana ponujena: npr. da se

zelenjavna omaka ne dotika krompirja (da se jedi/okusi ne mešajo, če to ni nujno), da je

krožnik očiščen od juhe, da imajo otroci čisto mizo, da je solata postrežena v posebnih

posodicah ipd. Vsekakor pa otroke tudi spodbudim, da poskusijo. Vsaj eno žličko, da

presodijo, ali jim okus ustreza, če jim ni všeč, pa lahko pustijo.«

Pri vzgojiteljici V1 je bilo opaziti veliko aktivnih spodbud, kot so: otroke spodbuja, da rečejo

prosim (»Prosim, še bi jedel«), »Malo še pojej, da ne boš lačen, ko gremo na sneg«, »Sadje

je zdravo«, »Danes je pa res dobro kosilo«, »da bodo zrastli, če bodo pridno jedli«, »pove

da je mleko zdravo za naše kosti«, »daj poskusi še malo, mogoče pa ti bo všeč«.

Vzgojiteljica V1 je uporabila aktivno spodbudo: vzgojiteljica otrokom pokaže plakat, kjer

je nalepljeno različno sadje. Otrokom pove, katero sadje je na sliki, nato jih povabi, da še
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sami poimenujejo sadje. Otroke pokliče k sebi in jim da povonjati košček sadja. »Vidiš, kako

diši banana, vidiš, kako diši jabolko.« Otroke pokliče k mizi in jim razdeli sadje. Otroci sami

od sebe zopet poduhajo sadje. Otroci so pojedli vse sadje, tudi deklica ki ne mara banan, je

pojedla en košček.

To hipotezo lahko delno potrdimo. Vse opazovane vzgojiteljice so uporabile aktivne

spodbude, nekatere večkrat, nekatere bolj poredko. Pri nekaterih je bilo opaziti tudi

pasivnost. Menim, da vzgojiteljice spodbude  spreminjajo glede na situacijo. Da otroci lahko

sprejmejo nove jedi, jih je potrebno spodbuditi na različne načine. Na samo vedenje

vzgojiteljic pa zagotovo vplivajo tudi subjektivne teorije, torej njihova osebna pojmovanja

o vzgoji. Na oblikovanje subjektivnih teorij pa vplivajo izobraževanje vzgojiteljic, njihovo

razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje formalnega kurikula, lokalni pogoji

in kultura. Torej skupek več dejavnikov. Iz tega lahko povzamem, da se vzgojiteljice

razlikujejo med seboj in zato uporabljajo različne strategije in spodbude.

Pri raziskovalnem delu sem ugotovila, da vzgojiteljice uporabljajo različne načine spodbud,

kot so lastni zgled, prikriti kurikulum, aktivne spodbude, spodbude z elementi zdrave

prehrane in tudi pasivnost. Predvsem pa se je potrebno zavedati, da nas otroci vseskozi

opazujejo in nas tudi posnemajo. Torej, če mi uživamo v prehranjevanju, jemo tisto, kar

imajo otroci na jedilniku, je velika verjetnost, da se bodo tudi sami zgledovali po nas in s

tem usvajali zdrave prehranjevalne navade in kulturo prehranjevanja.

Vpliv vrtca je pomemben pri oblikovanju okolja, ki spodbuja zdrave prehranjevalne navade.

Vrtec, ki omogoča prehranjevanje zaposlenih za dostopno ceno, lahko bistveno pripomore,

da vzgojitelji z lastnim (pozitivnim) zgledom vplivajo na otroke pri prehranjevanju. Vodstvo

naj bi omogočalo izobraževanja  s področja prehranjevanja vzgojiteljem in staršem. Potrebno

je ustanoviti skupino za izboljšanje jedilnikov, v katero bi bili vključeni tudi vzgojitelji. Z

nabavo jedilne posode in pribora pa omogočati čim večjo samostojnost otrok, ki bi si tako

hrano postregli sami. Osebje je potrebno permanentno izobraževati na področju prehrane in

jih spodbujati, da sodelujejo z vsemi, ki skrbijo za prehransko oskrbo otrok.
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