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To kar le slišim, pozabim. 

Nekaj tega, kar slišim in vidim, si zapomnim. 

Če nekaj slišim, vidim in o tem sprašujem ali 

se pogovarjam z nekom, začenjam razumevati. 

Če nekaj slišim, vidim, se o tem pogovarjam in poizkusim, 

mi prinese znanje in spretnosti. 

Kar učim druge, obvladam. 

Kar vadim, me spreminja. 

 

(Kitajski pregovor) 
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POVZETEK 

 

V diplomskem delu predstavljam, kako lahko skozi umetnost povezujemo kurikularne 
vsebine pri delu z otroki prvega starostnega obdobja. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem opisala razvojne značilnosti otrok, starih 
od enega do treh let, s katerimi sem izvajala praktični del diplomskega dela. Opisala 
sem značilnosti in faze projektnega dela in raziskovanja v vrtcu kot metode dela, ki 
omogočajo participacijo in celostni razvoj otroka. Skozi High/Scopov predšolski 
koncept in pedagogiko Reggio Emilia sem pojasnila pomen aktivnega učenja za 
otroka ter predstavila Kurikulum za vrtce Republike Slovenije, ki prav tako vključuje 
spoznanja o pomenu aktivnega učenja, participacije otrok in celostnega razvoja 
otroka. Predstavila sem umetnost kot področje kurikula, področje plesa ter pomen 
ustvarjalnega giba v predšolskem obdobju.  

Empirični del diplomskega dela vsebuje opise izvedenih dejavnosti otrok v 
tematskem projektu Odpadki skozi vsa kurikularna področja. Otroci so preko 
ustvarjalne igre in ustvarjalnega giba iz različnih zornih kotov spoznavali različne 
odpadke, njihovo strukturo in obliko, uporabnost oziroma možnosti njihove ponovne 
uporabe in pomembnost razvrščanja odpadkov. Na osnovi spremljanja dejavnosti 
sem ugotovila, da so otroci skozi svoja raziskovanja spoznali različne vrste 
odpadkov, da imajo velike ustvarjalne zmožnosti, ko si iz nestrukturiranega materiala 
naredijo igračo in si ustvarijo novo aktivnost. Ugotovila sem, da ima projektno delo, ki 
temelji na medpodročnem povezovanju z umetnostjo, lastni aktivnosti otrok in njihovi 
participaciji, velik vpliv na celostni razvoj otroka kot tudi na kakovost dela v vrtcu.  

 

 

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, aktivno učenje, projektno delo, participacija, 
umetnost, odpadki. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The diploma thesis presents how through art we can connect curriculum contents 
when working with children in the first age group. 

In the theoretical part of the diploma thesis I depict developmental characteristics of 
children aged one to three years, with whom I conducted the practical part of the 
diploma thesis. I described characteristics and phases of project work and phrases of 
research in the kindergarten as work methods that enable participation and children’s 
holistic development. through High/Scop’s preschool concept and the Reggio Emilia 
pedagogy, I explained the importance of active learning for the child and presented 
Curriculum for kindergartens in Republic of Slovenia, which also includes 
recognitions on the importance of active learning, children’s participation and 
children’s holistic development. I presented arts as an area of the curriculum, the 
field of dance and the meaning of creative movement in the preschool period. 

The empirical part of the diploma thesis contains descriptions of children’s activities 
in the thematic project Waste throughout all areas of the curriculum. From different 
angles, through creative games and creative movements, children learnt about 
different waste, their structure and form, usability and the possibility of their recycling 
and the importance of sorting waste. Based on my monitoring activities, I found that, 
by researching, children get to know different types of waste, that they have great 
creative potential, when they make themselves a toy by using unstructured material 
and by this they create a new activity. I found that project work, which is based on 
cross-sectoral integration with arts, children’s activity and their participation, has a 
major impact on the holistic development of children as well as on the quality of work 
in the kindergarten. 

 

 

 

Key words: preschool children, active learning, project work, participation, art, 
waste. 
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1 UVOD 
 

Delo s predšolskimi otroki je zelo zahtevno in odgovorno, hkrati pa vzgojitelju 
omogoča igrivost. Od vzgojitelja zahteva predvsem strokovnost pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega dela. 

Na področju predšolske vzgoje je v zadnjih desetletjih prišlo do premika v 
pojmovanju otroka in vzgojitelja, posledično pa tudi v pojmovanju učenja in 
poučevanja. 

Posledica vseh teh pojmovanj je izdaja nacionalnega dokumenta Kurikuluma za 
vrtce, »ki prepoznava tako temeljna načela in cilje predšolske vzgoje kot tudi 
spoznanja, da otrok dojema in razume svet celotno, da se razvija in uči v aktivni 
povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 
odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.« (Bahovec idr., 2011, str. 7) 

Vzgojitelj je v luči reforme postal načrtovalec dejavnosti otrok na način, da posluša in 
upošteva otrokove ideje in interese ter mu z različnimi spodbudami omogoči, da 
postane nosilec svojega učenja.  

Metoda dela, ki omogoča opisane karakteristike tako otroku kot tudi vzgojitelju, je 
projektno delo. Različne raziskave ugotavljajo, da se projektno delo, z vsemi svojimi 
značilnostmi, zelo počasi uvaja v pedagoško prakso (Kroflič, 2002; Novak, 2009; 
Turnšek, 2004).  

Podobno se dogaja s kurikularnim področjem umetnosti in ustvarjalnim gibom v 
praksi kljub pozitivnim učinkom na razvoj in učenje otroka (Geršak, 2010).  

Ideja za raziskovalno delo v okviru diplomskega dela Povezovanje kurikularnih 
vsebin skozi umetnost v prvem starostnem obdobju izhaja iz problema, kako otrokom 
predstaviti temo Odpadki  s ciljem ozaveščanja pomembnosti razvrščanja odpadkov.  

Z vključevanjem teorije, ki temelji na značilnostih razvoja otroka, projektnega dela, 
Reggio Emilia pristopa ter ustvarjalnega giba v prakso, so nastajale dejavnosti, v 
katerih so otroci zelo radi sodelovali in neposredno tudi usvojili nova znanja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1  RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 
 

Razvoj posameznika razumemo kot proces spreminjanja temeljnih področij  (telesno,  
intelektualno, socialno, čustveno),  ki  so med seboj povezana in  so pod vplivom 
dednosti in izkušenj, pridobljenih z vzgojo in učenjem. Prav v prvem starostnem 
obdobju ali obdobju t.i. malčka, ki traja od prvega do tretjega leta  otrokove starosti, 
so spremembe na telesnem, intelektualnem, socialnem in čustvenem področju 
najintenzivnejše. Vsaka sprememba na enem področju vpliva na spremembo na 
ostalih področjih. Čeprav imajo otroci razvojnega obdobja malčka specifične skupne 
značilnosti, obstajajo znotraj tega obdobja individualne razlike (Marjanovič Umek, 
2009). 

Bistvene razvojne značilnosti prvega starostnega obdobja po področjih so: 

 
2.1.1 Razvoj grobe motorike 

 

Starost 
otroka 

Razvojni mejniki 

13−18  
mesecev 

V glavnem hodi samostojno. 
Naredi že nekaj korakov nazaj in na stran. 
Žogo kotali z nogo. 
Če ima podporo, lahko sonožno poskakuje. 
Ob prijemanju se vzpenja po stopnicah. 
Predmete samostojno prenaša iz enega na drug konec. 
 

19−24 
mesecev 

Zna teči, a še ni najbolj spreten. Pogosto se zaleti v ovire pred seboj. 
Poskakuje sonožno. 
Žogo brca, ne da bi izgubil ravnotežje. 
Predmete pobira s tal, ne da bi padel.  
Po stopnicah se vzpenja brez pomoči, vendar tako, da na vsako 
stopnico stopi z obema nogama. Spušča se ob držanju. 
Sam odpira vrata. 
 

3. leto Otrokov tek je hiter in zanesljiv. 
Samostojno in vešče se spušča po stopnicah. 
Sonožno, spretno poskakuje. 
Obvlada hojo naprej in nazaj - po prstih in peti. 
Preskakuje nizke ovire. 
Lahko stoji na eni nogi, vendar le za nekaj trenutkov. 
Vozi kolo s pomožnimi kolesi ali tricikl.  
 

Tabela 1: Razvoj grobe motorike od 13. meseca do 3. leta starosti (Ivić, Novak, 
Atanacković in Ašković, 2002) 
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2.1.2 Razvoj fine motorike (koordinacija oko – gibi) 
 

Starost 
otroka 

Razvojni mejniki 

13–18 
mesecev 

Samostojno drži žlico v rokah. 
Z nekaj kockami zgradi preprost stolp. 
Riše ravne črte po papirju, vendar tako, da vlečenje črte posnema. 
 

19–24 
mesecev 

Meče predmete, vendar ti ne pristanejo v cilju. 
Hrani se samostojno, vendar si pri tem pomaga še z drugo roko. 
Pije tako, da skodelico trdno zaobjame z obema rokama.  
Knjigo lista stran za stranjo. 
Riše spiralne čačke. 
Niza kroglice na nit. 
Stolp zgradi z že več kot šestimi kockami.  
Rad se igra igre, kot so metanje predmetov in lovljenje. 
Lovi žogo, vendar nespretno. 
 

3. leto Pije iz skodelice, ki jo spretno drži za ročaj. Zna si tudi sam natočiti 
pijačo v skodelico. 
Pri hranjenju že uporablja vilico. 
S ključem navija igračko. 
Niza kocke. 
Posnema risanje kroga, navpične in vodoravne črte. 
V okvirčke razporeja krog, kvadrat in trikotnik. 
Reže s škarjami, vendar nespretno in nenatančno. 
Z gnetenjem plastelina oblikuje svaljke. 
 

Tabela 2: Razvoj fine motorike od 13. meseca do 3. leta starosti (Ivić idr., 2002) 

 

2.1.3 Razvoj sposobnosti zaznavanja (procesiranje senzornih informacij) 
 

Starost 
otroka 

Razvojni mejniki 

13–18 
mesecev 

Na fotografijah prepoznava predmete, like, živali. 
Ve, kje izvira zvok. 
 

19–24 
mesecev 

Fotografijo zna postaviti v pravilni položaj in jo nato opazuje. 
Zna oceniti, ko zvok prihaja iz drugega prostora. 
Zna poimenovati eno barvo. 
 

3. leto Prepozna detajle na fotografiji. 
Na fotografiji prepozna sebe. 
Loči toplo in  hladno. 
Pravilno razporeja like po obliki. 
Ploščice pravilno razporeja po barvi in obliki (tri barve).  
 

Tabela 3: Razvoj sposobnosti zaznavanja od 13. meseca do 3. leta starosti (Ivić idr., 
2002) 
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2.1.4 Razvoj intelektualnih sposobnosti 
 

Starost 
otroka 

Razvojni mejniki 

13–18 
mesecev 

Pravilno pokaže na predmet, po katerem ga sprašujemo. 
Na sebi pokaže tri dele telesa, če ga to prosimo. 
Po vzoru postavlja predmete (4 skodelice na 4 krožnike). 
Začne se igrati simbolno igro »pretvarjanje«, »kot da«. 
 

19–24 
mesecev 

Za rešitev problema uporablja pripomočke. 
Predmete ustrezno spravlja v medsebojne odnose tako, da z enim 
predmetom deluje na drugega. 
Uspešno premaguje manjše ovire. 
Pokaže vsaj pet delov telesa, če mu ukažemo. 
V množici predmetov najde predmet, katerega zahtevamo. 
Združuje predmete v skupine po podobnosti (po dve barvi, po dve 
obliki). 
Problem reši v mislih, ne da bi poskusil tudi v praksi. 
 

3. leto Zna zložiti kocke v kvadrat. 
Razlikuje in razvršča velike in male predmete. 
Združuje predmete v skupine po podobnosti (tri like ali barve). 
Razlikuje med malo in veliko. 
Lahko si zapomni tri zadane naloge in jih opravi. 
Pogosto uporablja igro vlog, simbolno igro in igro pretvarjanja. 
Uporablja vprašanja: Kaj je to?, Kdo je to?, Kako?, Zakaj?. 
Loči črte po dolžini in predmete po velikosti – zna izločiti najdaljšo 
črto izmed treh  oz. največjo kocko med tremi. 
 

Tabela 4: Razvoj intelektualnih sposobnosti od 13. meseca do 3. leta starosti (Ivić 
idr., 2002) 

 

2.1.5 Razvoj govora 
 

Starost 
otroka 

Razvojni mejniki 

13–18 
mesecev 

Zna izražati želje z glasom. 
Uporablja kratke stavke (pogosto enobesedne). 
Izraža se s kretnjami. 
Uporablja približno šest besed. 
Na zahtevo imenuje en predmet. 
Uporablja fraze, sestavljene iz dveh samostalnikov (Mama žogo). 
Spaja samostalnik in glagol (Mami daj). 
 

19–24 
mesecev 

Uporablja več dvobesednih fraz, sestavljenih iz samostalnika in 
glagola. 
Zna z besedami povedati, kadar je žejen oz. lačen. 
Rešuje probleme, ki vsebujejo dve dejanji (pojdi, zapri). 
Poleg samostalnikov in glagolov uporablja tudi pridevnike. 
Tvori preproste fraze in stavke iz treh besed. 
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Odgovarja na vprašanja, povezana s svojino (Čigave so hlače?) 
Pozna svoje ime in ga tudi izgovarja na zahtevo. 
Uporablja 200 do 250 besed. 
 

3. leto O sebi govori v tretji osebi. 
Razume predloge NA, V, ZRAVEN. 
Recitira krajše verze, pesmice. 
Razume vprašanja: Kaj leti, skače, plava ...? Kaj delamo s tem?. 
Uporablja zaimek jaz in množino. 
Hoče, da mu pripovedujemo njemu ljube zgodbe. 
Svoja doživetja izraža z besedami. 
Neprestano sprašuje (kdo, kaj, zakaj). 
Uporablja 600 do 800 besed.  
 

Tabela 5: Razvoj govora od 13. meseca do 3. leta starosti (Ivić idr., 2002) 

 

2.1.6 Socialno-čustveni razvoj 
 

Starost 
otroka 

Razvojni mejniki 

13–18 
mesecev 

Odzove se, ko ga pokličemo po imenu. 
Posnema preproste dejavnosti svojih najbližjih. 
Strah ga je tujcev in kadar se ločuje od domačih. 
Samostojna igra, igra se le v prisotnosti drugih otrok.  
Ni mu všeč, če se kdo drug znajde v središču pozornosti – postane 
ljubosumen. 
 

19–24 
mesecev 

Večina jih uporablja svoje ime in zaimke mene, jaz, moje. 
Razlikuje sebe od drugih, vendar ne razume razlik med svojim 
pogledom in pogledom drugega 
Zna odpeti zadrgo in se sam sleči. 
Ponoči je že večinoma suh. 
Začenja se vzporedno igrati ob svojih vrstnikih, ki jim včasih pokaže 
svoje igračke. 
Počasi se začenja zanimati za skupinske dejavnosti. 
Zelo se pokaže otrokova kljubovalnost, ljubosumje in trma. 
 

3. leto Ve povedati, kako mu je ime, koliko je star in katerega spola je. 
Za kratek čas že ostane z znano osebo. 
Zna si že obleči posamezna dele oblačil (nogavice, copate, hlače). 
Odpira gumbe, vendar jih še ne zna zapeti. Prav tako še ne zna 
zavezati vezalke ali zapreti zadrge. 
Igra se po lastni spodbudi. Od drugih sprejema le igro JAZ – TI. 
Pridružuje se skupinski vodeni igri (Ena bela lilija). 
Rad pomaga odraslim pri opravilih (kuhanje, pospravljanje, čiščenje). 
Pospravlja igrače za seboj. 
Postane jezen, kadar ga omejimo, mu kaj prepovemo ali ga 
prekinemo pri dejavnosti. 
 

Tabela 6: Socialno-čustveni razvoj od 13. meseca do 3. leta starosti (Ivić idr., 2002) 
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2.2 PROJEKTNO  DELO  V  VRTCU 
 

2.2.1 Kaj je projekt? 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1991) je projekt opredeljen kot »načrt, ki 
določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči« (str. 237). 

Beseda projekt ima široko rabo, na primer v gradbeništvu, umetnosti, gospodarstvu, 
pri znanstvenoraziskovalnem delu, v izobraževanju ... 

 

2.2.2 Kaj je projektno delo v vrtcu? 

Na izobraževalnem področju govorimo o projektnem delu.  

»Projektno delo v vzgojno-izobraževalnem procesu ima dvojno funkcijo: 

- je metodični postopek, s katerim se otroci učijo izvajati projekt in se navajajo 
na načrtno in premišljeno ravnanje, 

- je način dela, ki jim omogoča, da z aktivnim udejstvovanjem v različnih 
dejavnostih (ob spodbudi in pomoči vzgojitelja) pridobivajo in usvajajo različna 
znanja, sposobnosti, vrednote in navade.« (Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 
2009, str. 14) 

Iz navedenega sklepamo, da je pomen projektnega dela kot učnega modela za 
otroka izjemno velik, saj omogoča njegov optimalni  in skladni osebnostni razvoj. 

 

2.2.3 Načela oziroma značilnosti, na katerih temelji projektno delo: 
 

− ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost:  »dejavnosti v projektnem delu so 
podrejene določenim ciljem, zato so načrtovane tako, da v čim večji meri 
prispevajo k uresničitvi želenih oziroma postavljenih ciljev. Pri tem je pomembno, 
da postanejo postavljeni cilji skupni cilji vseh udeležencev v projektu, torej tudi 
otrokom kot nosilcem posameznih aktivnosti v projektu. [...] Z aktivno udeležbo 
otrok v vseh etapah projektnega dela je otrokom omogočeno, da tudi neposredno 
prihajajo do znanja in različnih spoznanj. Le tako jim je omogočeno, da z 
neposrednim poizvedovanjem, raziskovanjem, organiziranjem določenih 
aktivnosti ipd. odkrivajo in razvijajo svoje interese in sposobnosti, da se učijo 
samostojnosti in prevzemanja odgovornosti za svoje ravnanje.« (Novak, 1990, 
str. 29); 
 

− tematsko problemski (interdisciplinarni) pristop:  vsake vsebine oziroma 
dejavnosti se pri projektnem delu lotimo problemsko. To pomeni, da si nalogo 
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zastavimo v obliki problema, ki ga skušamo rešiti in izpeljati do konkretnega cilja. 
Izbrana vsebina ali problem je običajno tematsko zaokrožen. To pa hkrati 
pomeni, da ga praviloma ni mogoče izvajati znotraj enega kurikularnega področja 
in še manj ločeno od posameznih področij, temveč le s povezovanjem vsebin o 
isti tematiki iz dveh ali več kurikularnih področij (npr.: jezik, matematika, okolje, 
umetnost), ki so med seboj v enakovrednem položaju. (Novak, 1990); 

 
− življenjskost projektnih tem: »za  izbrano temo je pomembno, da izhaja iz 

vsakdanjega življenja« (Novak, 2009, str. 18) oziroma »gre za reševanje 
resničnih, konkretnih problemskih situacij. Ob tako izbranih temah  so najbolj 
cenjene aktivnosti, ki imajo praktični značaj in ki otrokom omogočajo neposredno 
pridobivanje izkušenj, znanj in spoznanj.« (Novak, 1990, str. 28)  »Pomembno je, 
da so otrokom pojav, predmet oziroma tehnika, ki se jih lotijo, vsaj delno znani. 
Navezovati se morajo na njihovo predznanje, ki so ga dobili tako, da so o temi 
nekaj slišali, videli ali doživeli. Predhodno znanje otroke hitreje pritegne k 
sodelovanju in predstavlja osnovo za nadgradnjo, za nadaljnje delo v projektu.« 
(Novak, 2009, str. 17); 

 
− odprtost in prožnost (fleksibilnost) projekta: Glogovec, V. Z. (1994) ugotavlja, da 

je »projektno delo vsebinsko, metodično, časovno in prostorsko odprto« (str. 55):   
• vsebinsko: »učna vsebina ni omejena niti na en sam vir znanja  niti na eno 

kurikularno področje« (Novak, 1990, str. 34). »Tudi delno spreminjanje ali 
dopolnjevanje tematike med potekom projekta je dovoljeno, če sprememba 
prispeva k obogatitvi celotnega projekta in ne spremeni končnega cilja.« 
(Novak, 2009, str. 18); 

• metodično: »za projektno delo je značilna gibljiva poraba različnih oblik dela 
(individualizirano delo, delo v paru ali tandemu, delo v skupinah, skupna oblika 
dela)« kakor tudi uporaba različnih metod dela odvisnih od področja dela 
(Glogovec, 1994, str. 56); 

• prostorsko: »učni proces se ne odvija samo v matični igralnici, ampak tudi na 
travniku, na polju, v gozdu, v gledališču, na športnem igrišču itn.« (Novak, 
1990, str. 34); 

• časovno: »trajanja posameznih dejavnosti, ki tečejo v okviru projekta, ne 
smemo in ne moremo vnaprej določiti, ker je njihovo izvajanje odvisno od 
številnih okoliščin, včasih tudi nepredvidenih.« (Novak, 1990, str. 34 − 35); 

 
− spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med udeleženci: »upoštevanje 

interesov otrok je predpogoj za njihovo ustrezno motivacijo in vključevanje v 
projekt. To lahko dosežemo tako, da v vzgojno-izobraževalnem procesu  
otrokove interese spodbujamo z neposrednim aktiviranjem otroka v učnem 
procesu. Skratka, lahko rečemo, da je potrebno prisluhniti otrokom in upoštevati 
njihove že razvite interese ter jim prek aktivnega vključevanja v različne 
dejavnosti zavestno omogočiti tudi odkrivanje in razvijanje novih interesov. 
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Pomembno je, da so vsi udeleženci v projektu v enakovrednem položaju, ne 
glede na razlike, ki obstajajo med njimi. Te razlike celo omogočajo pri izvajanju 
projektnega dela bogatejšo in raznovrstnejšo ponudbo med otroki, ko 
prevzamejo nase različne naloge in obveznosti v mejah svojih zmožnosti. Prav 
omogočanje izbire med različno zahtevnimi aktivnostmi ter izvajanje posameznih 
nalog tudi po različnih poteh in z različnimi pripomočki je posebna vrednost 
projektnega učnega dela. Tak pristop omogoča in spodbuja vsakega otroka, da 
se v vsaki novi priložnosti ponovno ali na drugačen način aktivira in izkaže. Tako 
mu je dana možnost, da se vedno znova odkriva in potrjuje, torej odkriva in 
razvija svoje sposobnosti in interese.« (Novak, 1990, str. 30–31); 

 
− poudarek na aktivnem sodelovanju oziroma izkustvenem učenju: »pri izvajanju 

projektnega dela je pomembno, da so vsi udeleženci aktivni izvajalci pri vseh 
dejavnostih. Udeleženci so predlagatelji, načrtovalci in izvajalci posameznih 
aktivnosti. Vodja usklajuje in usmerja njihovo delo, jih motivira k sodelovanju od 
začetka do zaključka projekta.« (Novak, 2009, str. 19) »Glede na to, da vsebujejo 
projektne naloge praviloma tematiko iz življenjske situacije in je vsem 
udeležencem končni produkt projekta skupni cilj, je za otroke pomembno, da 
skušajo postavljeni cilj doseči z uporabo čim večjega števila svojih čutil (oči, 
ušes, rok, nosu, jezika), saj se tako poveča učinkovitost učenja. [...] Večstransko 
aktiviranje otrok ima velik pomen tudi za dviganje motivacije. Povezovanje 
aktivnosti in motivacije pa ugodno vpliva na dolgotrajnejše ohranjanje vsebin v 
spominu, če so povezane z aktivnostjo. Sama motorična aktivnost v učnem 
procesu pa spet ni dovolj, če ni povezana z mišljenjem in doživetjem. Šele 
takšna povezava pogojuje učinkovitost učenja in prav projektno učno delo nudi 
številne možnosti za aktivno in v tem smislu učinkovito učenje, ker je usmerjeno 
h konkretnemu cilju s končnim izdelkom.« (Novak, 1990, str. 32); 

 
− kooperativnost (sodelovalnost) udeležencev:  »uresničevanje projektnega dela 

temelji na sodelovanju, skupnem, vzajemnem delu in medsebojni pomoči vseh 
udeležencev za doseganje skupnih ciljev. Kooperativnost je vedno pogojena s 
cilji skupine in jo lahko razumemo tudi kot enega izmed pripomočkov za 
doseganje skupnega cilja.« (Glogovec, 1994, str. 42); 

 
− težišče pozornosti na procesu izvedbe projekta: za izvajalce je izjemnega 

pomena celotna izvedba projekta – sam potek in način njegove izvedbe, od 
postavljenih ciljev do uporabljenih postopkov. (Novak, 2009)  »Projekt je za 
otroka spodbuda in pomoč okolja, zagotovitev pogojev za njegov razvoj. Projekt 
otroku omogoča iskanje različnih rešitev, hkrati mu dovoljuje napake, ga sili k 
razmišljanju in k učenju na njemu lasten način. Cilj projekta kot ga konkretizirajo 
otroci (s pomočjo odraslih) je zgolj motivacijsko sredstvo za otroka in sredstvo 
(ne pa cilj!) za spodbujanje razvoja otrokove osebnosti.« (Glagovec, 1994, str. 
52) 
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2.2.4 Etape projektnega dela 

H. Novak in soavtorji (2009, str. 25) so potek izvedbe projekta razdelili na šest etap, 
ki so prikazane v spodnji preglednici: 

Etapa Komponente Miselni potek 

1. Iniciativa z oblikovanjem projektne teme in 
končnega cilja 

KAJ? ZAKAJ? 

2. Izdelava idejne skice z operativnimi cilji in 
nalogami 

KAJ? 

3. Načrtovanje izvedbe KAKO? 
4. Izvedba načrta Potek aktivnosti 
5. Predstavitev dosežkov Rezultati – CILJ 
6. Evalvacija Sklepni del 
Tabela 7: Etape projektnega dela 

 

2.2.4.1 Iniciativa z oblikovanjem projektne teme in končnega cilja 

Načrtovanje projekta se začne, ko otroci  ali vzgojitelj začnejo razmišljati in predlagati 
temo. Tema mora biti življenjska, udeležencem že nekoliko znana in zanimiva. K 
oblikovanju pobud otroke spodbudimo z uporabo različnih tehnik ustvarjalnega 
mišljenja, kot so: zbiranje predmetov, nevihta idej, miselni vzorec, lista atributov, 
različne besedne igre itd. Iz množice tako oblikovanih pobud izberemo eno, dve ali 
tudi več pobud, ki jih bomo lahko skupaj pripeljali do zaključka oziroma cilja, produkta 
projekta. Temu sledi predelava pobude ali pobud, s katero vzgojitelj skupaj z otroki 
ugotovi, katere pobude so primerne za uresničitev projekta in katere ne. Izmed 
primernih pobud otroci skupaj z vzgojiteljem sprejmejo eno. (Glogovec, 1994) Z 
določitvijo teme je določena vsebina projekta. Sledi še določitev končnega cilja, ki je 
izrazito operativen in je njegova uresničitev preverljiva z dosežki, do katerih pridejo 
udeleženci na koncu projekta. (Novak, 2009) 
 

2.2.4.2 Izdelava idejne skice z operativnimi cilji in nalogami 

V tej fazi se izvajalci oz. otroci lotijo vsebinske razčlenitve dogovorjene teme. Otroci 
se aktivno vključijo tako, da izražajo svoje interese in pričakovanja, tudi svoja hotenja 
in želje po določeni obliki sodelovanja. Skratka, razmišljajo, predlagajo in se med 
seboj dogovarjajo o konkretnih dejavnostih, ki jih je potrebno izvesti, da bi dosegli 
dogovorjeni cilj. Vloga vodje projekta (najpogosteje vzgojitelja) je, da s postavljanjem 
vprašanj in podvprašanj, s spodbujanjem k razmišljanju, z usmerjanjem njihove 
pozornosti na različne vire vodi in spodbuja udeležence za nadaljnje delovanje. 
Idejno skico je potrebno v obliki slikovne ali grafične preglednice postaviti na vidno in 
dostopno mesto. Pomembno je, da vsebuje dogovorjen naslov in končni cilj ali 
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namen projekta, da je pregledna, da so naloge za doseganje cilja jasno oblikovane in 
uresničljive. (Novak, 2009) 

 

2.2.4.3 Načrtovanje izvedbe 

V tej fazi načrtujemo  izvedbo posameznih dejavnosti, ki so jih udeleženci zapisali oz. 
zastavili v idejni skici. 

H. Novak (2009) navaja: »Načrt mora vsebovati jasne odgovore na naslednja 
vprašanja: 

− KDO bo posamezne naloge izvajal (izvajalec), 
− KDAJ bomo posamezno nalogo izvajali oz. ČAS in TRAJANJE izvajanja 

posamezne naloge, 
− KJE oz. določitev PROSTORA in KRAJA izvajanja posameznih nalog, 
− KAKO oz. katere POSTOPKE, METODE in TEHNIKE bodo izvajalci uporabili pri 

posameznih nalogah, 
− S ČIM oz. kateri PRIPOMOČKI in SREDSTVA bodo uporabljeni pri posameznih 

nalogah« (str. 39). 

Udeleženci lahko posamezne naloge izvajajo individualno, v dvojicah, trojicah ali v 
večjih skupinah, lahko se dogovorijo, da bodo določene naloge izvajali vsi skupaj. 
Vodja spremlja delo udeležencev med načrtovanjem posameznih dejavnosti, jih 
spodbuja, usmerja in jim, če je potrebno, tudi pomaga sproti premagovati nastale 
ovire in reševati konflikte, če se ti pojavijo med delom. S tem prepreči, da bi se 
razrasli in poglobili. (Glogovec, 1994) 

 

2.2.4.4 Izvedba načrta 

Udeleženci izvajajo posamezne naloge v skladu z dogovorjenim načrtom. Časovno je 
ta etapa glavnina celotnega projekta. (Glogovec, 1994) 

»Glavni cilj pri vodenju izvajalcev projekta v etapi izvedbe je spodbujati otroke k 
aktivnemu udejstvovanju in čim večji samostojnosti pri pridobivanju znanja. 
Priporočljivo je, da se vodja projekta izogiba posredovanju informacij oziroma da 
skozi igro navaja otroke na različne načine in postopke samostojnega pridobivanja 
informacij in usvajanja znanj.« (Novak, 2009). 

Vodja projekta skrbi, da se udeleženci med izvajanjem načrtovanih aktivnosti ne 
oddaljijo od postavljenega končnega cilja.  
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2.2.4.5 Predstavitev dosežkov  

Po izvedbi načrtovanih dejavnosti sledi zaključek projekta. V tej fazi otroci 
predstavijo, kar so v danem projektu usvojili. (Glogovec, 1994) 

Otroci svoje novo dosežene sposobnosti in spretnosti predstavijo na različne načine. 
To so: razstave likovnih izdelkov, kulturne prireditve, dramske igre, glasbeni nastopi, 
športne prireditve itn. S tem je uresničen cilj, ki so si ga udeleženci postavili na 
začetku projekta. (Novak, 2009) 

H. Novak (2009) pojasnjuje, da je pri predstavitvah pomembno prikazati tudi celoten 
potek projektnega dela. »Vsi sestavni deli projekta so pomembni – tudi opis 
nastajanja pobude, idejne skice, načrta, poteka izvedbe – saj z njimi oseba, ki ni 
sodelovala pri projektu, dobi vpogled v okoliščine nastajanja celotnega projekta in v 
način izvedbe« (str. 52). 

 

2.2.4.6 Evalvacija  

Projektno delo se konča z evalvacijo oziroma ovrednotenjem dosežkov in celotnega 
poteka projekta kot tudi postopkov, ki so jih udeleženci uporabljali in na ta način 
uresničili končni cilj projekta. 

Do teh ugotovitev lahko pridemo po različnih poteh. Ena od teh je samorefleksija 
udeležencev o njihovem počutju, doživetjih, spoznanju in znanju, ki so ga pridobili 
med potekom projekta. Način samorefleksije je lahko različen (pogovor, risba, 
otrokovi zapisi, anekdote) in je odvisen od starosti sodelujočih. Na osnovi teh vodja 
projekta ugotovi, kakšen je individualni razvoj udeleženca v doseganju  različnih 
spretnosti in sposobnosti (portfolijo). Na koncu pa ovrednoti še uspešnost realizacije 
postavljenih ciljev. (Novak, 2009, str. 53−57) 

 

 

2.2.5 Tipi projektov 

V. Zmaga Glogovec (1994) in H. Novak  (1990, 2009) navajata, da po Kilpatricku 
obstajajo štirje tipi projektnega dela, katerega klasifikacija temelji na namenskosti 
projekta. To so: 

− projekt konstruktivnega tipa: aktivnost udeležencev je usmerjena h konstrukciji 
določenega izdelka oziroma izdelavi določenega predmeta (časopis, ptičja 
krmilnica, akvarij) ali k izvedbi akcije (priprava razstave, prireditve). Težišče je na 
spodbujanju ustvarjalnosti udeležencev. (Glogovec, 1994); 

− projekt usvajanja in vrednotenja: Pri tem tipu projektov se izvajalci najprej 
seznanijo z nekim predmetom, dogodkom ali pojavom, ki ga nato podrobneje 
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obdelajo, obravnavajo in ovrednotijo. Osnovni namen tega tipa projektov je 
kritična presoja vsebine, s katero se seznanijo. Na primer projekti: Nastanek in 
razvoj metulja, Od zrna do kruha ... (Novak, 2009); 

− raziskovalni projekt: namen tega tipa projektnega dela je raziskati nov ali še 
neznan pojav in ugotoviti dejavnike njegove pojavnosti. Gre tudi za sistematično 
opazovanje in spremljanje nekega pojava, da bi odkrili vzroke in načine 
njegovega delovanja. Za raziskovalni tip projekta je značilno, da se njegovi 
izvajalci znajdejo pred problemom, ki ga morajo rešiti. Da bi ga čim uspešneje 
rešili, ga morajo najprej določiti in nato predvideti možnosti njegove rešitve. Na 
podlagi zbiranja in obdelave potrebnih podatkov ugotovijo, ali je bilo njihovo 
pričakovanje pravilno. Na primer projekti: Zakaj ne smemo ven,  Kako bi se bolje 
razumeli ... (Novak, 1994); 

− projekt učenja: sestoji iz aktivnosti, s katerimi otroci po dogovorjenem načrtu 
usvajajo spretnosti, veščine, sposobnosti in znanja. Težišče je na izkustvenem 
učenju. Na primer projekti: Naučimo se smučati, Kako varno čez cesto ... 
(Glogovec, 1994). 
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2.3  RAZISKOVANJE 
 

  

2.3.1 Kaj je raziskovanje? 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1991) pod pojmom raziskovati piše: »S 
temeljitim, načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem« 
(str. 357).  

V prosti enciklopediji Wikipediji zasledimo naslednjo razlago: »Sistematično 
ustvarjalno delo oz. dejavnost, s katerim želimo razširiti ali izboljšati znanje o ljudeh, 
naravi, kulturi in družbi ter ga uporabiti za iskanje rešitev. Z raziskovanjem se 
ugotavljajo ali potrjujejo dejstva, ugotavljajo in verificirajo rezultati preteklega dela, 
rešujejo novi ali obstoječi problemi in razvijajo nove teorije.« (Raziskovanje, 2016)  

 

2.3.2 Raziskovanje kot metoda učenja 
 

Maxim (1987, v Turnšek, 2004) opredeljuje raziskovanje »kot strategijo dejavnega 
(participativnega) učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo 
raziskovalnega pristopa sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja:  

- ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje, 
- oblikovati  sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov« 

(str. 3). 

Iz navedenega lahko sklepamo, da je dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje  
procesne narave. Namreč,  če izhajamo iz predpostavke, da je želja po odkrivanju 
nekaj, kar je otrokom lastno ter omogočamo otrokom izkušnje raziskovanja, jim 
dajemo sporočilo, da je radovednost zaželena, kar spodbuja notranjo motivacijo za 
vseživljenjsko učenje. Tako je poleg igre raziskovanje ena izmed metod učenja v 
vrtcu. (Turnšek, 2004) 

N. Turnšek (2004) navaja prednosti raziskovalnega pristopa v primerjavi s 
tradicionalnimi učnimi aktivnostmi v vrtcu: 

- raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oziroma končnim 
rezultatom. Otroci se ne naučijo le tistega, kar so prvotno nameravali, pač pa 
vzporedno še mnogo drugega. Skozi faze raziskovalnega dela se otroci učijo,  
kako se učiti,  razvijajo spretnosti sodelovanja in timskega dela ter 
sposobnosti kritičnega mišljenja. Raziskovanje v tem smislu zagotavlja 
integracijo triade: znanje – spretnosti – stališča/vrednote; 
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- raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in 
pojmovanj. Zato v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, pač pa otroci 
gradijo nove predstave in pojme, 'določajo' nove pomene, pogosto soočajo 
napačna, laična pojmovanja z znanstvenimi dejstvi. Problemska vprašanja, ki 
jih zastavljamo, segajo praviloma na več področij, kar zahteva 
interdisciplinarnost oziroma integracijo spoznanj in metodoloških pristopov več 
(družboslovnih) disciplin; 

- raziskovanje prispeva k večji trajnosti učnih rezultatov oz. znanja. Pristop 
zagotavlja uveljavljanje iniciative otrok in njihovo aktivno udeležbo v vseh 
fazah raziskovanja. Prav to je vzrok, da sta motiviranost in želja po 
spoznavanju ves čas projekta na visoki ravni. (str. 4−5) 

 

2.3.3 Vrste raziskovanja 
 

Maxim (1987, v Turnšek, 2004) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in 
govori o dveh tipih raziskovanja:  

- raziskovanje problemov zaprtega tipa (angl. Inquiry), 
- proces reševanja problemov odprtega tipa (angl. Problem-solving process). 
 
 

2.3.3.1 Zaprti tip raziskovanja 
 

O zaprtem tipu raziskovanja govorimo, kadar otroci rešujejo problem oz. skušajo 
odgovoriti na raziskovalno vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Rešitev 
problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo sami oziroma s pomočjo 
vzgojiteljice. Lahko pa proces izvedemo na induktiven način (sklepamo od 
posameznega na splošno) ali na deduktiven način (sklepamo iz splošnega na 
posamezno). Otroci zbirajo informacije z različnimi deskriptivnimi tehnikami, kot so: 
razgovori, ankete, opazovanje, zbiranje virov, dokumentov, ki omogočajo 
proučevanje preteklosti. (Turnšek, 2004, str. 5) 

Nekaj primerov problemskih vprašanj: Kakšne igre so se igrali naši dedki in babice? 
Kaj je vreme? Kaj je prijateljstvo? Kako nastane gledališka predstava? 

Koraki v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. Opredelitev problema 
Problem, ki ga želimo raziskati, najbolj izrazimo tako, da postavimo taka 
raziskovalna vprašanja, ki bodo zagotovila dejansko raziskovanje problema in 
iskanje ustreznih informacij, s pomočjo katerih bomo dobili odgovore na njih.  
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2. Izražanje domnev 
Da bi lahko začeli z raziskovanjem, je potrebno preveriti, koliko otroci problem že 
poznajo, kaj že vedo o raziskovalnem vprašanju, kakšne so njihove izkušnje ipd. 
V ta namen lahko uporabimo tehniko »miselnega viharja«. Vse otrokove izjave 
dokumentiramo (npr. s pomočjo risbic, izdelovanjem plakata, snemanjem ipd.), da 
lahko kasneje, skupaj z otroki le-te preverimo in ugotovimo, kaj so se novega 
naučili. 

3. Iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje 
Da bi našli odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, moramo priti do 
ustreznih informacij, podatkov. Odrasla oseba oz. vzgojitelj spodbuja otroke, da 
razmišljajo o možnih in primernih virih informacij (npr. razne knjige, različni mediji, 
okolje, muzeji). Otroci zbirajo informacije z več tehnikami, ki so prilagojene 
razvojni stopnji (npr. intervju, anketa, opazovanje, zbiranje) ter jih tudi ustrezno 
dokumentirajo. 

4. Rešitve oz. odgovori na vprašanja 
Proces raziskovanja se zaključi tako, da se zbrane informacije pregledajo, uredijo 
in strnejo. Na ta način lahko ugotovimo, kakšni so odgovori na raziskovalna 
vprašanja in kaj smo novega spoznali. 

5. Uporaba novih spoznanj 
Z načrtovanjem ustreznih dejavnosti spodbudimo otroke k uporabi novih znanj. 

      (Turnšek, 2004, str. 6−8) 

 

 

2.3.3.2 Odprti tip raziskovanja 
 

V odprtem tipu raziskovanja otroke »spodbujamo k iskanju in preizkušanju različnih 
(alternativnih) rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja«. (Turnšek, 2004, str. 5) 

»Namen tovrstnih projektov je priti do rešitev problemov s pomočjo otrok oziroma 
njihovih idej, predlogov in pri tem uporabiti njihove kreativne potenciale.« (Turnšek, 
2004, str. 8) 

»Splošni cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so naslednji:  

- dvigniti raven otroške participacije oz. udeleženosti v življenju vrtca, 
- usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov, 
- dvigniti raven demokratičnega odločanja  (zaželen je prispevek vsakega otroka in  

ideje vseh so enakovredne).« (Turnšek, 2004, str. 10) 

Nekaj primerov problemskih vprašanj: Kako bi praznovali rojstne dneve v vrtcu? 
Kako lahko varujemo svoje okolje? Kako bi lahko uredili svojo igralnico? 
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Koraki v raziskovanju odprtega tipa: 

1. Opredelitev problema 
Z opredelitvijo problema jasno izrazimo, kaj bi radi spremenili, naredili, izboljšali. 
K boljši motiviranosti za raziskovanje problema prispevajo otroci, ko zaznajo in 
izrazijo problem. 

2. Iskanje alternativnih rešitev problema 
Po zaznavanju problema spodbudimo otroke, da sami s svojimi predlogi, idejami, 
pobudami pomagajo pri rešitvi problema. Z najbolj primerno tehniko 
dokumentiramo otrokove zamisli (npr. risbe s komentarjem, plakate, avdio ali 
video posnetke). 

3. Preizkušanje, ocena in izbira rešitev 
Naloga odraslega v tej fazi je, da pomaga otrokom do udejanjanja vsake njihove 
zamisli. Pomembno je, da vsako zamisel otroci sami preizkusijo, kajti izvedba 
zamisli omogoča tudi oceno posameznih rešitev. Tako otroci na poti preizkusov in 
zmot pridejo do ugotovitev, ali so posamezne rešitve uresničljive ali ne oz. do 
novih znanj. 

4. Ocena rešitev 
S predstavitvijo izvedenih zamisli imajo otroci možnost ugotoviti, katere ideje so 
bile boljše oziroma slabše in zakaj. Takšno ovrednotenje prispeva k trajnosti 
ugotovljenega znanja. 

5. Uporaba rešitev 
Otrokove rešitve uresničujemo oziroma jih uporabljamo v vsakodnevni praksi.  

      (Turnšek, 2004, str. 8−10) 
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2.4 AKTIVNO UČENJE 
 
B. Marentič Požarnik (2000) navaja: »Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je 
kakovostno učenje tisto, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira. To je aktivno 
učenje. Učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s 
smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez, tj. učenje, ki 
človeka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične 
življenjske okoliščine. Tako učenje bo verjetneje dalo trajnejše znanje, ki bo 
uporabno v novih situacijah, pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet in tudi bolj 
pametno posegati vanj« (str. 12). 

Pojem »aktivno učenje« lahko srečamo v nekoliko konceptih predšolske vzgoje, 
kakor tudi  v metodah dela, kot sta projektno delo in raziskovanje. V nadaljevanju sta  
predstavljena dva pristopa, ki temeljita na aktivnem učenju: High/Scopov  in Reggio 
Emilia. Predstavljen je tudi Kurikulum za vrtce, ki prav tako predvideva aktivno 
učenje. 

 

2.4.1 HIGH/SCOPOV PREDŠOLSKI KONCEPT 
 

Ustanovitelj High/Scopovega pristopa v vzgoji in izobraževanju David P. Weikart za 
opis osrednjega procesa kurikula uporablja izraz »aktivno učenje«. 

»Aktivno učenje definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter 
stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem konstruira novo 
razumevanje.« (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17) 

M. Hohmann in Weikart (2005) pojasnjujeta: »Skozi aktivno učenje – neposredne 
takojšnje izkušnje ter izpeljevanje pomena iz njih skozi razmišljanje – otroci 
konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega učenja prihaja 
iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju; zastavljajo 
vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih in zamislih, 
ki zbudijo njihovo radovednost; rešujejo probleme, ki so na poti do njihovih ciljev; in 
oblikujejo nove strategije poskušanja« (str. 5). 

 

2.4.1.1 Načela High/Scopova predšolskega kurikula 
 

Hohmann in Weikart (2005) navajata načela High/Scopova predšolskega kurikula: 

− aktivno učenje – tvori jedro kurikula; podpiranje otrokove iniciativnosti in 
razumevanje otrokovih dejanj v okviru ključnih izkušenj; 
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− učno okolje – poudarek na načrtovanju urejenosti vrtca oziroma interesnih 
kotičkov, ki vsebujejo veliko lahko dostopnih materialov; 

− dnevna rutina – odrasli načrtuje dnevno rutino, ki podpira aktivno učenje. 
High/Scopova rutina vključuje proces načrtovanja – izvedbe – obnove. Igra je 
osrednja dejavnost; 

− vrednotenje – je skupinsko delo odraslih, ki delajo z otroki in vključuje zbiranje 
natančnih informacij o posameznem otroku na osnovi dnevnih anekdotskih 
zapiskov, dnevno načrtovanje  ter občasno vrednotenje posameznega otroka; 

− interakcija med odraslim in otrokom – uporaba pozitivnih interakcijskih 
strategij (delitev vodenja med odraslimi in otroki, osredotočanje na otrokove 
sposobnosti, vzpostavljanje pristnih odnosov z otroki, spodbujanje otroške igre 
ter uporaba pristopa za reševanje problemov za premagovanje socialnih 
konfliktov) (Hohmann in Weikart, 2005, str 5–7). 

 

2.4.1.2 Sestavine aktivnega učenja po High/Scopu  

Hohmann in Weikart (2005) opisujeta sestavine aktivnega učenja po High/Scopu: 

− materiali – otrokom je potrebno omogočiti širok obseg različnih materialov, ki 
spodbujajo izkušnjo aktivnega učenja. To so lahko  vsakdanji praktični predmeti, 
ki jih uporabljajo odrasli, naravni in odpadni materiali, različna orodja, materiali, ki 
omogočajo packanje itn. Ponujeni materiali morajo biti starosti primerni in varni; 

− razpolaganje in rokovanje – ponujeni materiali morajo biti otrokom vedno na 
razpolago v namen raziskovanja, rokovanja, kombiniranja in preoblikovanja  le-
teh. Najboljši način, da otrok spozna predmet, je da z njim eksperimentira, pri 
čemer uporabi vse svoje čute (npr. ga drži, stiska, meče, plazi nanj oz. po njem, 
ga vonja, okuša, posluša zvoke, ki jih oddaja, si ga ogleduje iz različnih kotov). Z 
nadaljnjim raziskovanjem spoznavajo tudi razmerja med predmeti, ki so temelj 
otrokovega razumevanja števil, logike, prostora in časa, kot tudi možnost 
obdelovanja, preoblikovanja in kombiniranja snovi (npr. mivka, voda), pri čemer 
otroci spoznavajo vzročno-posledične učinke; 

− izbira – ker učenje izhaja iz otrokove osebne pobude, mora biti tudi možnost 
izbiranja dejavnosti in materialov otrokova volja. Na ta način ima vsak otrok 
možnost krepiti svojo samopodobo in se razvijati po svojih sposobnostih. S 
primerno podporo odraslega, ki pozna pomen otrokove izbire pri učenju, otrok 
postaja aktivni dejavnik  pri svojem učenju in ne pasivni sprejemnik učenja, ki ga 
vodi odrasli;  

− otrokov govor – otroke se spodbuja, da v pogovorih z odraslo osebo sami 
določijo tematiko, da s svojimi besedami govorijo o tem, kar trenutno počnejo ali 
o svojih osebno pomembnih izkušnjah; 

− podpora odraslega – z opazovanjem in pogovorom z otroki ima odrasla oseba 
možnost razumevanja njihovih namenov  in spodbujanja, da  jih tudi samostojno 
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uresničijo. Na ta način se med otroki in odraslimi razvija partnerski odnos. 
(Hohmann in Weikart, 2005, str. 38) 
 

2.4.1.3 Strategije za ustvarjanje spodbudnega ozračja 
 

Da bi odrasli  ob upoštevanju ključnih sestavin aktivnega učenja ustvarili spodbudno 
ozračje, ki pri otrocih spodbuja razvoj zaupanja, avtonomnosti, iniciativnosti, empatije 
in samozavesti, Hohmann in Weikart navajata (2005, str. 52−65) naslednje strategije: 

− delitev vodenja med odraslimi in otroki – v okolju, kjer si otroci in odrasli delijo 
moč in vodenje, prevlada ozračje vzajemnega zaupanja, spoštovanja in 
samoaktualizacjije. V okolju, v katerem so odrasli in otroci pripravljeni prisluhniti 
zamislim drugega in jih tudi preizkusiti, se otroci počutijo varne, delujejo 
samostojno in prevzemajo pobude. Ker je otrokom dovoljeno izbirati in sprejemati 
odločitve, ki vplivajo na njih in ljudi okoli njih, ter nato o njih razpravljati, razvijajo 
občutek za lastno moč in meje. Za odraslega to pomeni, da se ravna po otrocih 
in sodeluje pod njihovimi pogoji oziroma postane njihovi partner. Hkrati to tudi 
pomeni zavestno prepuščanje vodenja otrokom. Na ta način ustvarimo ozračje, v 
katerem so odrasli in otroci hkrati učitelji in učenci;  

− osredotočanje na sposobnosti otrok – z aktivnim opazovanjem posameznega 
otroka odrasli dobi vpogled  v otrokove želje, interese, zmožnosti in sposobnosti. 
Na osnovi le-teh jih imajo odrasli možnost nadgrajevati in razvijati, s čimer je 
zadovoljen princip individualizacije;  

− ustvarjanje pristnih odnosov z otroki -  odnos, ki temelji na vzajemnosti in 
medsebojnem spoštovanju, podpira in spodbuja zaupanje, avtonomnost, 
iniciativnost, empatijo in samozaupanje. V pristnem odnosu odrasli in otroci delijo 
svoj resnični jaz – sposobnosti in interese; 

− spodbujanje otroške igre – igra je dejavnost in sredstvo, s pomočjo katere 
otroci oblikujejo svoje razumevanje sveta. Kot  taka  vključuje vse sestavine 
aktivnega učenja. Ker je igra tudi način komuniciranja, odrasli opazujejo 
kompleksnost otroške igre in jo poskušajo razumeti;  

− uporaba pristopa reševanja problemov za premagovanje socialnih 
konfliktov – konfliktne situacije so lahko priložnost za razvijanje veščin 
reševanja socialnih problemov. Odrasli z uporabo določenih strategij pomagajo 
otrokom rešiti trenutno pomembna vprašanja oziroma konflikte ter se začnejo bolj 
zavedati vpliva njihovih dejanj na druge. Omenjene strategije so:  

- odrasli se mirno vmeša in prekine nastali konflikt  in potrdi čustva otrok;  
- zbere informacije in ponovno formulira problem; 
- povpraša po rešitvah, skupaj z otroki izbere eno;  
- pripravljen je ponuditi nadaljnjo podporo, če jo otrok potrebuje. (prav tam) 
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2.4.1.4 High/Scopove ključne izkušnje  

V High/Scopovem pristopu poučevanja in učenja so »ključne izkušnje« sestavni del 
pristopa aktivnega učenja. So vrsta ugotovitev, ki opisujejo socialni, kognitivni in 
telesni razvoj otrok, starih od dveh let in pol do pet let.  (Hohmann in Weikart, 2005) 

Hohmann in Weikart (2005) opisujeta ključne izkušnje, ki so razvrščene na deset 
glavnih področij: ustvarjalna reprezentacija, jezik in opismenjevanje, iniciativnost in 
socialna razmerja, gibanje, glasba, klasifikacija, seriacija, števila, prostor in čas (str. 
297−523). 

 

 

2.4.2 PEDAGOGIKA REGGIO EMILIA 

Pedagogika Reggio Emilia se je razvila v zgodnjih šestdesetih letih dvajsetega 
stoletja v isto imenovani italijanski pokrajini Reggio Emilia. Utemeljitelj pedagogike je 
Loris Malaguzzi. Prvi vrtec, ki ga je ustanovil, je nastal »na pobudo meščanskih 
družin, ki so želele visoko kakovostno vzgojo v nedobrodelni instituciji, ki bi presegla 
zgolj varstveno funkcijo in ne bi bila v nobenem pogledu diskriminatorna.« (Batistič 
Zorec, 2012, str. 13) 

»Reggio pristop pozna in v svoj koncept integrira različne psihološke teorije: teorije 
socialnega učenja, kognitivne teorije (Piaget, Bruner, Vigotski, Gardner), 
psihoanalitične teorije (Erikson) in ekološko teoretsko smer ... kot tudi spoznanja 
drugih ved. Malaguzzi poudarja, da njihove ideje ne izhajajo le iz uradnih modelov ali 
priznanih teorij, ampak tudi iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja.« (Batistič 
Zorec, 2003, str. 228−229)  

Značilnost Reggio pedagogike je t.i. »nastajajoči kurikulum«. To pomeni, da 
»vzgojno-izobraževalni proces ne poteka po vnaprej strukturiranem (pripravljenem) 
programu. Ustvarja in dopolnjuje ga vzgojitelj«. (Špoljar, 1999, str. 32) 

Namreč, vzgojno-izobraževalni program se uresničuje preko projektov. Zaradi svoje 
strukture projektno delo od vzgojitelja zahteva opazovanje in spremljanje otrok, 
njihovih potreb in interesov. »Vzgojitelj izbere temo projekta, jo obravnava, postavlja 
cilje (kaj želi spraševati, kaj naj bi se otroci učili in katere izkušnje si je treba pridobiti) 
in s kolegi razpravlja o izobraževalnih možnostih projekta. Proces uresničevanja 
projekta je prožen, odprt za zamisli in spontane dejavnosti in interese otrok, ki se 
usklajujejo z vzgojiteljevimi zamislimi. To je pot raziskovanja za otroke in vzgojitelje, 
ki ni načrtovana. Teme projekta niso vnaprej določene, odvisne so od otrok in 
vzgojitelja. Smernice, ki jih vzgojitelj mora upoštevati, so: izbirati je treba teme, ki 
otroku omogočajo neposredno izkušnjo in doživljanje; prednost ima tema, ki 
spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost; tema mora otroku omogočiti doživetje 
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uspeha in lastnih možnosti in se mora povezati z otrokovo prejšnjo izkušnjo.« 
(Špoljar, 1999, str. 32) 

Povezovanje aktivnega načina učenja s projektnim načinom dela vidimo v načelu RE 
pedagogike, ki daje prednost učenju pred poučevanjem. Otroci se velikokrat soočajo 
z najrazličnejšimi problemi oziroma situacijami, ki jih je potrebno rešiti. Reggio Emilija  
vzgojitelji in pedagogi, zavedajoč se navedenega načela, ne poučujejo oziroma ne 
posredujejo vnaprej splošno sprejete (znanstvene) razlage, temveč otroke 
»poslušajo, kako razmišljajo, kako si razlagajo svet in kakšne ideje imajo. To otroku 
omogoča, da svoje razlage sooča z znanstvenimi, izbira med različnimi razlagami in 
jim določi pomene«. Otrok torej skozi aktivno raziskovanje nadgrajuje svoje znanje 
ter se uči učiti. (Batistič Zorec, 2012, str. 69−70). 

Hočevar, Kovač Šerbat, Štefanc (2009) pravijo: »Specifičnost Reggio Emilia 
pedagogike je tudi v načelu, katerega cilj je razvijanje občutka pripadnosti in občutka, 
da je posameznik del širšega okolja oziroma lokalne skupnosti [...] Participacijo 
odraslih oziroma civilne družbe na vseh ravneh življenja in dela vrtca interpretirajo 
kot privilegij in odgovornost. Udejanjajo idejo, da je za vzgojo otrok odgovornih več 
subjektov, zato gradijo na mreži skupnih odgovornosti in zadolžitev [...], ki vodi k 
boljšemu znanju in učinkovitejšemu sodelovanju pri iskanju najboljših vzgojnih 
metod, vsebin in vrednot vrtca in družine« (str. 25–29). 

 

2.4.2.1 Vloga otroka in vzgojitelja v Reggio pedagogiki 

Otrok je  temeljno izhodišče Reggio pedagogike. Pedagogika Reggio namreč 
pojmuje otroka kot kompetentnega, ki ima velike zmogljivosti in visoke ustvarjalne 
zmožnosti. Iz takega pojmovanja in razumevanja otroka izhaja tudi drugačno, ne 
tradicionalno razumevanje učenja in poučevanja. Otroka »naj ne bi »polnili« z 
znanjem, temveč mu je treba omogočiti, da bo nosilec svojega učenja«. (Špoljar, 
1999, str. 29) 

Temeljna metoda, ki jo v ta namen uporabljajo v Reggio pedagogiki je projektno delo. 
Ker je projektno delo usmerjeno v delovanje, ustvarjanje, reševanje problemov, je  
poudarek na otrokovi dejavnosti in se sklada s otrokovimi interesi. Tako krepi 
otrokovo samostojnost. »Projekti omogočajo pridobivanje izkušenj, učenje v 
vsakdanjih življenjskih okoliščinah, razvoj čutnega opazovanja in doživljanja kot 
temeljna spoznanja.« (Špoljar, 1999, str. 32) 

Projekti se izvajajo v malih skupinah, od dveh do štirih otrok. S takim pristopom 
Reggio pedagogika spodbuja razvoj otrokove identitete. Namreč, če izhajamo iz 
stališča, da je bistveni del identitete priznavanje različnosti vsakega posameznega 
otroka ter da naj bi vsak otrok razvil občutek pripadnosti in samozaupanje za 
sodelovanje v skupnih dejavnostih, pridemo do zaključka, da prav delo v malih 
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skupinah prispeva h krepitvi samozavedanja ter širitvi otrokovih socialnih odnosov. 
(Batistič Zorec, 2003)  

S pojmovanjem otroka kot kompetentnega povezujemo tudi pojme participacija in 
poslušanje otrok. Pojma označujeta aktivno sodelovanje in soodločanje o stvareh, ki 
se ga zadevajo in so kritičnega pomena v vseh fazah poteka projektnega načina 
dela. (Batistič Zorec, 2012) 

Za vzgojiteljev način dela to pomeni drugačen način ne samo razmišljanja ampak 
tudi drugačen način dela. V okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih 
delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia 
na področju predšolske vzgoje v letih 2008–2013, ki se je izvajal na področju 
Slovenije, je predstavljen prav ta drugačen oziroma  spremenjen pogled pojmovanja 
otroka in primeri dobre prakse, ki dokazujejo možnost in potrebo za uveljavljanje 
participacije otroka v vzgojno prakso. (Batistič Zorec, 2010) 

M. Batistič Zorec (2012) pojasnjuje, da ideja kompetentnega otroka v pristopu Reggio 
Emilia zadeva vprašanje, kako odrasli vidimo otroke. Odgovor je v naših subjektivnih 
teorijah o otroštvu in vzgoji, ki zajemajo pričakovanja in predvidevanja o možnostih 
razvoja in učenja otrok in kako le-te pomembno vplivajo na samo ravnanje v vzgojno-
izobraževalnem delu z otroki. »V pristopu Reggio Emilija so se tovrstnim 
vnaprejšnjim predstavam o otroku zavestno odpovedali, saj so prepričani, da jih 
omejujejo pri spoznavanju otrok v vrtcu in pri vzgojnem ravnanju. [...] Zavedajo se, 
da obstaja množica različnih otrok in otroštev, ki jih vselej znova poskušajo spoznati 
prek izražanja otrok skozi njihovih »sto jezikov« in skozi kulturo, ki ji pripadajo.« 
(Batistič Zorec, 2012, str. 24) 

V pedagogiki Reggio Emilija prav iz pogleda na otroka kot edinstvenega zagovarjajo 
optimističen pogled na otroka ter njegove zmožnosti in so mnenja, da je to, kar se 
otroki nauči, posledica njegove lastne aktivnosti in spodbud, ki jih nudi okolje. Zato 
participacija v njihovi pedagogiki ni zgolj sodelovanje otrok pri odločanju, ampak 
»način vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces, ki stremi k izgrajevanju  skupne 
identitete in oblikovanju občutka pripadnosti skupini« (prav tam, str. 27). 

Poleg participacije ima pomembno vlogo poslušanje. Poslušanje je v RE pedagogiki 
način spoznavanja otrok – spremljanje otrokovega razvoja, njegovega delovanja v 
situacijah in okolju ter v medsebojnih odnosih. Predpogoj  poslušanja je zagotavljanje 
varnega in spodbudnega okolja. V takem okolju se otrok počuti ne samo zaščiten 
ampak sprejet in so mu na ta način omogočene optimalne možnosti za rast in razvoj. 
»Z opazovanjem odrasla oseba posluša njegovo verbalno in neverbalno vedenje, 
torej poslušanje vseh otrokovih jezikov. Odrasli bi moral aktivno poslušati otroke v 
pogovoru z njimi ter poslušati pogovore med otroki in ob drugih priložnostih. Pri 
mlajših otrocih je več opazovanja nebesednih odzivov in mimike, pri starejših pa je 
večji poudarek na besedni komunikaciji.« (Batistič Zorec, 2012, str. 28) 
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»Otroci so udeleženi tudi v številnih drugih aktivnostih: v spontani igri, v prostoru in 
zunaj, v igrah vlog, pri dramatizacijah, kuhanju in gospodinjenju, preoblačenju, 
umetnostnih dejavnostih ipd. Skozi vodeno raziskovanje, igro in samoizražanje se na 
ustrezen način uvajajo v pomembne simbole in sisteme znanja odraslih.« (Batistič 
Zorec, 2003, str. 227) 

Vloga vzgojitelja kot ustvarjalca vzgojno–izobraževalnega programa ni v prenašanju 
znanja, ampak v aktivnem raziskovanju in ustvarjanju programa, ki bo podpora 
otrokovemu razvoju. Njegova naloga je, da opazuje in spremlja otrokove interese in 
dejavnosti, njihove načine in možnosti za učenje, ki so razvojno pogojeni. (Špoljar, 
1999) 

M. Batistič Zorec (2003) navaja Reggio deklaracijo glede vloge odraslega: »Stoj ob 
strani za trenutek in pusti prostor učenju, pozorno opazuj, kaj otroci delajo in potem 
bo, če dobro razumeš, poučevanje drugačno kot prej« (str. 228). 

Razen vloge aktivnega opazovalca in ustvarjalca programa je vzgojitelj zadolžen za 
dokumentiranje vzgojne prakse. V ta namen vzgojitelj med opazovanjem zapisuje 
otrokove odzive, snema izjave otrok s pomočjo diktafona ali dejanja otrok s pomočjo 
video kamer, zbira in razstavlja otroška umetniška dela. (Hočevar in Šebart, 2010) 

 

2.4.2.2 Razvoj, spodbujanje in uporaba vseh čutov in različnih oblik izražanja 

Pedagoški koncept Reggio Emilia »namenja posebno pozornost razvijanju 
sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabil in razvijal vsa čutila, tudi 
tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj, vid). Otroku je namreč 
potrebno omogočiti doživljanje in opazovanje sveta, ki ga obdaja, z vsemi čutili« 
(Skubic idr., 2012, str. 9)  

Predpogoj za to doživljanje in opazovanje sveta je otrokovo ozaveščanje svojega 
lastnega telesa, »saj vse človekove aktivnosti izvirajo iz njegovega telesa. Zaznati 
mora svoje telo, ga uskladiti in znati upravljati oziroma spoznati koordinacijo svojega 
telesa v prostoru in svoj prostor v telesu. Za lokomotoriko in posledično kreativnost 
telesa v prostoru so pomembni vsi telesni udje, pomembna je manipulacija s 
predmeti in z njo povezana kreativnost z rokami« (Skubic idr., 2012, str. 9). 

»Celostno otrokovo doživetje učne situacije, ki ga spremlja uporaba različnih čutov, 
se kaže kot izkušenjsko in refleksivno učenje, v katerem otrok oblikuje (konstruira) 
lastno znanje, in v interakciji z drugimi (npr. vzgojitelji, vrstniki, starši) svoji razvojni 
stopnji primerno reflektira svoje kognitivno, socialno in čustveno dojemanje sveta ter 
konkretne učne situacije. Okolje vrtca in projekti, ki jih pedagoški delavci le vsebinsko 
spodbujajo, ne pa vodijo, naj otroku zagotavljajo sprejemanje izkušenj preko vseh 
čutov, da bo njihova neposredna izkušnja bolj celostna in avtentična.« (Devjak, 
Skubic, Polak in Kolšek, 2012, str. 51) 
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D. Skubic idr. (2012) navajajo: »V pedagoškem konceptu Reggio Emilia namenijo 
veliko pozornost pomembnosti jezikovnega in nejezikovnega izražanja v 
predšolskem obdobju, pri čemer tudi tu posebej opozorijo na pomen rabe vseh čutil 
(vid, sluh, tip, kinestetično čutilo itn.) Poudarjajo pa tudi zavedanje in zaznavanje ter 
izražanje v prostoru in času z vsemi sto jeziki. Avtorji koncepta Reggio Emilia so kot 
eno od izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, a kaj hitro mu ostane 
le eden, saj ostalih devetindevetdeset po navadi ne razvija. Zato se v RE konceptu 
zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja – gib, mimika, barva, risba, 
lutka, ritem, glasba, govor ter omogočajo, da lahko na različne načine izrazi svoj 
odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi« (str. 9). »Različni 
načini izražanja – ekspresivni, spoznavni in komunikativni se razvijejo skozi 
izkušnje.« (Korošec, 2010, str. 310) 

T. Devjak idr. (2012) ugotavljajo:  »Otrok, ki se mu ni dano izražati po lastni izbiri, 
duši svojo ustvarjalnost in ne more polno razvijati svoje identitete« (str. 52). 

Ustvarjalnost ima v Reggio pedagogiki zelo velik pomen. »Malaguzzi meni, da so 
otroci najboljši ocenjevalci in občutljivi sodniki vrednosti in uporabe ustvarjalnosti, ker 
odkrivajo in raziskujejo, spreminjajo svoje poglede ter se navdušujejo nad oblikami in 
pomeni, pri čemer se tudi sami spreminjajo.« (Batistič Zorec, 2003, str. 227) 

Sama umetnost ni ločena od drugih aktivnosti, ki se dogajajo v skupini. Reggio 
Emilija pristop umetnost pojmuje kot eno osrednjih kurikularnih dejavnosti na način, 
»da bolj kot pouku o umetnosti dajejo poudarek pouku s pomočjo uporabe 
umetniških praks. Glavno metodično vprašanje tako ni v tem, kako otroku približati 
pomembne umetnostne vsebine in veščine, ampak kako se otrok lahko ekspresivno 
izraža s pomočjo različnih umetniških sredstev in pri tem poglablja znanje in 
vrednotenje dogodkov, ki jih proučuje v okviru izbranega projekta.« (Kroflič, 2011, str. 
58) 

 

 

2.4.3 KURIKULUM  ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih, ki ga je 
izdelala skupina strokovnjakov in praktikov. Sprejel ga je Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje leta 1999. 

»Pojem »kurikulum v vrtcu« je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma 
»program«. S seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. 
snovi k poudarku na sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz 
katerih se otrok uči v vrtcu.« (Bahovec idr., 2011, str. 7) 

Oblikovan je za tako imenovane dnevne programe, hkrati pa je ustrezna strokovna 
podlaga za izpeljave v različnih drugih, z zakonom določenih, programov. 
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Kurikulum za vrtce v uvodnih poglavjih predstavlja cilje in načela za njihovo 
uresničevanje ter poglavje o otroku v vrtcu. Temu sledijo poglavja o posameznih 
področjih  dejavnosti v vrtcu, ki so razvrščena v naslednja področja: gibanje, jezik, 
umetnost, družba, narava in matematika. Za vsako od naštetih področij so navedeni 
globalni cilji in iz njih izpeljani (operativni) cilji, predlagani so primeri vsebin in 
dejavnosti, ki so ločeni na dve starostni obdobji (od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta 
starosti) in predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev ter vlogo odraslih. 
Na izvedbeni ravni se področja kurikula med seboj prepletajo in povezujejo. 
(Bahovec idr. 2011) 

 

2.4.3.1 Cilji Kurikula za vrtce 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano dvanajst ciljev, na katerih temelji vzgojno-
izobraževalno delo v slovenskih vrtcih. V nadaljevanju navajam vseh dvanajst:  

- bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 

vzgoje v vrtcih; 
- bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, v nasprotju s 

skupinsko rutino; 
- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 

- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 
- dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 

vrtcu; 
- rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 
- rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 
- večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 

delavcev; 
- povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu; 
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. (Bahovec idr., 2011, str. 10) 

Ob navedenih ciljih je potrebno omeniti, da je Kurikulum za vrtce nastal zaradi 
zahteve po razšolanju vrtca, teoretizacije dejavnikov prikritega kurikuluma in 
usmerjenosti kurikuluma za vrtce v procese optimalnega razvoja otrokovih 
potencialov. Zato so cilji in iz ciljev izpeljana načela slovenskega  kurikuluma primer 
sodobnega nacionalnega kurikuluma, ki upošteva tradicijo in pretekle izkušnje ter ima 
že implementirane druge sodobne postmoderne pedagoške koncepte, kot sta 
High/Scopov in Reggio Emilia, ki sta že predstavljena v prejšnjih poglavjih. (Batistič 
Zorec, 2003; Devjak idr, 2012). 
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Cilji, ki se nanašajo in omogočajo participacijo in vključevanje otrok, kot stične točke 
konceptov so: bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske 
otroke; večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s 
skupinsko rutino; dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in 
odraslimi v vrtcu; bolj uravnotežena ponudba različnih področji in dejavnosti 
predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih 
področjih. (Bahovec idr., 2011; Hohmann in Weikart, 2005; Hočevar in Šebart, 2010) 

 

2.4.3.2 Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce 

E. Bahovec idr. (2011, str. 11–17) navajajo načela uresničevanja ciljev kurikula za 
vrtce:  

− načelo demokratičnosti in pluralizma – načelo, ki omogoča upoštevanje 
široke palete pedagoških programov, teoretskih pristopov in modelov, metod 
in načinov dela. Zagovarja pester izbor vsebin in dejavnosti kot tudi 
fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji; 

− načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti 
vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu – kurikulum je naravnan tako, da 
strokovnim delavcem predpisuje predvsem kako ravnati, ne pa, kaj bi morali 
delati; 

− načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter 
multikulturalizma  - načelo govori o omogočanju enakih pogojev za optimalni 
razvoj vsakega otroka ob upoštevanju značilnosti starostnih obdobij in ob 
upoštevanju individualnih razlik; 

− načelo omogočanja izbire in drugačnosti – načelo omogoča otrokom 
izbirati med različnimi vsebinami in dejavnostmi glede na njihove interese; 

− načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti – vsakemu otroku je 
omogočen umik od skupinske rutine, kakor tudi pravilo »ne siljenja v otroka«; 

− načelo uravnoteženosti – pomeni, da vzgojitelj mora zagotoviti aktivnosti na 
vseh področjih dejavnosti in spodbujati vse vidike otrokovega razvoja, hkrati 
pa aktivno spodbujati in odpirati široko polje pravice do izbire in drugačnosti 
ter možnosti za poglobljen razvoj določenega vidika oziroma področja; 

− načelo strokovne utemeljenosti kurikula - Kurikulum prepoznava vlogo 
različnih znanstvenih ved, ki lahko prispevajo h kakovostnejšemu in strokovno 
bolj utemeljenemu kurikulu v vrtcih, ampak se hkrati ne omejuje na eno samo; 

− načelo pogojev za uvedbo novega kurikula – upošteva stalno strokovno 
spopolnjevanje vseh strokovnih delavcev ter zagotavljanje pogojev za uvedbo 
novega kurikula v vrtcu; 

− načelo horizontalne povezanosti – medpodročno povezovanje upoštevajoč 
specifičnosti predšolskih otrok; 

− načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete – načelo govori o 
povezanosti med družino in vrtcem, povezanosti med obema starostnima 
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obdobjema ter med vrtcem in osnovno šolo, vendar poudarja, da vrtec ne sme 
dopustiti pošolanja kurikula; 

− načelo sodelovanja s starši; 
− načelo sodelovanja z okoljem – vrtec je okolje, vpeto v ožje in širše okolje, v 

katerem deluje; 
− načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 

strokovnega spopolnjevanja; 
− načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije) –  kritična evalvacija vseh 

vključenih  v vzgojo in izobraževanje, torej ne samo strokovnih delavcev, 
ampak tudi staršev in širše okolice. Oba pristopa kritično vrednotenje 
obravnavata kot povratno informacijo glede razvoja otrok, ustreznosti 
uporabljenih metod in načinov dela, kot tudi možnost profesionalnega 
spopolnjevanja; 

− načelo razvojno-procesnega pristopa – načelo zagovarja otrokov 
vsesplošni razvoj in učenje kot proces. Načelo podpira participacijo, 
poslušanje otrok in aktivno učenje; 

− načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 
načinov izražanja – načelo govori o zagotavljanju za učenje spodbudnega 
okolja, ki upošteva ne samo vzgojiteljevo načrtovano ali nenačrtovano 
usmerjanje, ampak tudi upošteva otrokove samoiniciativne pobude. Ob tem 
načelo izpostavi raziskovalni oziroma problemsko usmerjen tip projektnega 
dela, z aktivnim načinom učenja, ki upošteva uporabo različnih strategij in 
pripomočkov kot tudi različne načine izražanja ob upoštevanju otrokovih 
individualnih potreb in interesov. (Bahovec idr., 2011, str. 11–17) 
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2.5 UMETNOST 
 

»UNESCO-v dokument Road map for Arts education govori o dveh temeljnih 
pristopih umetnostne vzgoje, ki pa sta lahko aplicirana sočasno in ju ni treba ločevati: 

- umetnost lahko učimo kot posamezne študijske predmete preko poučevanja 
različnih umetniških disciplin in s tem razvijamo posameznikove umetniške 
sposobnosti, občutljivost in spoštovanje umetnosti, 

- umetnost lahko razumemo kot metodo poučevanja in učenja, kjer so 
umetnostne in kulturne dimenzije vključene v vseh kurikularnih predmetih« 
(Korošec, 2010, str. 309–310). 

»Vsi ljudje imamo ustvarjalne potenciale. Umetnost omogočata okolje in praktično 
delo, kjer sta učečemu se omogočena dejavno vključevanje v kreativni izkušnji, 
procesih in razvoj« (Korošec, 2010, str. 309). 

 

2.5.1 Umetnost – kurikularno področje 
 

Umetnost predstavlja eno od šestih področij kurikula. Vključuje in povezuje vse 
umetniške zvrsti: likovne in oblikovalne, glasbene, plesne, dramske in AV-dejavnosti. 

V Kurikulumu (Bahovec idr., 2011) poglavje Umetnost zajema: globalne cilje, cilje, 
primere dejavnosti za vse umetniške zvrsti  z dejavnostmi od 1. do 6. leta starosti, 
primere dejavnosti po posameznih umetniških zvrsteh s primeri dejavnosti od 1. do 3. 
leta starosti in primeri dejavnosti od 3. do 6. leta starosti ter vlogo odraslih. 

V Kurikulumu za vrtce E. Bahovec idr. (2011) opredelijo umetnost tako: »Umetnost 
otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem 
igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, 
motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. [...] Otrok je lahko ustvarjalen v 
različni meri in na različnih umetniških področjih. [...] Z umetnostjo se otrok izraža in 
komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, 
glasbi ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. V umetnosti lahko predstavi svoja 
najbolj skrita počutja in čustvene vsebine, natančno opiše ali predstavi neki dogodek 
ali stvar, lahko se posveča estetskim vidikom, izrazi svojo etično presojo o osebi, 
dogodku ali pa eksperimentira z umetniškim jezikom. [...]  Izkušnje na področju 
umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik 
uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja« (str. 37–38). 

Globalni cilji s področja umetnosti so »doživljanje, spoznavanje in uživanje v 
umetnosti, razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 
spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, razvijanje izražanja in komuniciranja z 
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umetnostjo, razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.« 
(Bahovec idr., 2011, str. 38) 

Operativni cilji, ki so navedeni v Kurikulumu za področje umetnosti niso razdeljeni na 
cilje posameznih umetniških zvrsti oziroma med njimi ni mogoče ločiti tistih, ki se 
nanašajo npr. na plesno vzgojo, od tistih za ostala vzgojna področja umetnosti. 
Poudariti je treba, da je prav vse globalne in operativne cilje mogoče uporabiti v vseh 
vzgojnih področjih umetnosti, kar nakazuje na njihovo tesno povezanost oziroma 
prepletenost. Razlika, ki jo je mogoče opaziti, so umetniška sredstva, ki jih uporablja 
posamezno področje za dosego končnega izdelka (npr. telo, glas, materiali, 
predmeti, instrumenti, različne tehnike in tehnologije). (Bahovec idr., 2011) 

Kurikulum za vrtce posebno vlogo namenja vlogi odraslih, ki je izrednega pomena, 
saj šele z uresničitvijo priporočil o vlogi odraslega izvajanje dejavnosti s področja 
umetnosti dobi pravo vrednost. »Odrasli oblikujejo bogato in raznovrstno glasbeno, 
likovno, plesno, gledališko okolje z različnimi spodbudami, ki otroku omogočajo 
doživljanje sebe in drugih, okolice in umetnosti. [...] Ustvarjajo prijazno vzdušje 
medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbujajo k odprtosti in želji po izražanju. 
(Bahovec idr., 2011, str. 46) 

Čeprav imajo v spodbujanju otrokovega izražanja pomembno vlogo vsa kurikularna 
področja, ima umetnost svojo posebno vlogo. Lahko jo vidimo kot povezovalni člen, 
ko vzgojitelj skozi umetnost povezuje vsebine z vseh področij kurikula: jezika, 
narave, družbe, matematike in gibanja. (Geršak, 2010) 

 

 

2.5.2 Ples – umetnostna dejavnost kurikula 
 

V Kurikulumu za vrtce sodi ples v okvir področja umetnosti.  

Plesno področje v Kurikulumu nima posebej navedenih globalnih in operativnih ciljev, 
temveč uporablja tiste, ki so opredeljeni za področje umetnosti.  

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 2011) so navedeni primeri plesnih dejavnosti za 
otroke od 1. do 3. leta starosti: 

»Otrok:  

- si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje; 
- giba se in pleše s celim telesom, preizkuša možnosti gibanja posameznih 

delov telesa, kombinira zaporednost in hkratnost gibanja; 
- preizkuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta in 

sproščena; 
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- preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji 
(upogibanje, raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in lokomotornimi 
gibanji (plazenje, plezanje, hoja, tek, skoki po prostoru); 

- preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh (dviganje, spuščanje, zapiranje, 
odpiranje, napredovanje, umikanje), gibanja z veliko in majhno amplitudo, 
kontrastira nizek in visok nivo gibanja; 

– doživlja in opazuje ples vzgojitelja, ples gosta plesalca.« (Bahovec idr., 2011, 
str. 41–42) 

 

Navedeni so tudi (Bahovec idr., 2011) primeri plesnih dejavnosti za otroke od 3. do 6. 
leta starosti: 

»Otrok: 

- se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja; 
- uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja; 
- razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje; 
- igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje; 
- opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj 

na mestu in v različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu in 
stopinjah napetosti ter sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj 
samostojne plesne celote; 

- pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago 
ter predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini; 

- si zamišlja in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in video.« (str. 44) 

 

Analiza dejavnosti, ki jih priporoča Kurikulum za vrtce, pokaže, »da je poudarek na 
izmišljanju, preizkušanju, kombiniranju, doživljanju, izražanju, komuniciranju, 
ustvarjanju, igri, opazovanju, razlikovanju, izvajanju, sestavljanju, občutenju 
plesa/skozi ples. Te dejavnosti so v skladu z razvojno stopnjo predšolskega otroka in 
so naravnane na proces, razvijanje ustvarjalnosti in plesnosti, raziskovanje plesnih 
elementov.« (Geršak, 2010, str. 296–297) 

 

Elemente plesa zasledimo v kurikularnih področjih: 

- z gibanjem, ki je primarna otrokova potreba, otrok začuti okolico in samega 
sebe. Ko začne obvladovati svoje gibanje, s tem tudi izraža svoja čustva ter 
tako pridobiva na samozavesti in samozaupanju; 

- s spoznavanjem in osvajanjem jezika otrok razume in poskuša komunicirati z 
okolico. Pri razvoju govora imajo pomembno vlogo tudi strokovni delavci v 
vrtcih, saj otrok velik del dneva preživlja v varstvu in ima s tem idealne pogoje 
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za usvajanje novih znanj govornega področja. Tako še bolj ozavesti in poveže 
plesne gibe s pojmi, ki jih je slišal pri branju pravljic, petju pesmic …; 

- na področju družbe otrok spoznava in dojema družbene odnose, odnose med 
vrstniki in starši. Spoznava značilnosti svoje kulture in razlike med različnimi 
kulturami in iz njih izhajajoča gibanja v različnih plesnih formacijah; 

- še najbolj primarna in osnovna pa je povezava med plesom in naravo. Podobe 
gibanja, ki jih vsakodnevno opazi v naravi, lahko udejanji v izrazne oblike v 
plesu. Ko opazuje gibanje vej ob vetru, lahko z gibanjem rok to posnema. Ko 
opazuje ribo, ki plava v akvariju, s pomočjo gibanja celega telesa posnema 
njene gibe in s tem napreduje tako pri motoričnih funkcijah kot pri zaznavnih; 

- otrok razvršča, ureja, prireja, usvaja pojme števila, prostorske in časovne 
odnose itn. (Bahovec idr., 2011) 

 

 

2.5.3 Ples – plesna vzgoja 
 

Ples je govorica telesa. Telesna govorica pa je jezik občutkov. Razvija se od rojstva 
naprej [...] Otroci povsod po svetu radi plešejo. Ples je, tako kot glasba, postal 
»mednarodni jezik«. Poznajo ga vse kulture sveta. Spontani premiki še niso ples, 
čeprav kažejo njegove začetke. Zares o plesu lahko govorimo šele, ko naravne gibe 
obvlada ritem ... (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 7)  

»Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. Je vzgojna in učna 
metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem. S 
spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne osebnosti.« (Kroflič 
in Gobec, 1995, str. 13) 

»Osnovni cilj plesne vzgoje za otroke v vrtcu nista učenje koreografije in plesna 
predstava za občinstvo, ampak ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, komunikacija, 
igra in integracijsko sredstvo – učenje različnih vsebin.« (Geršak, 2009, str. 153) 

»Pri otrocih na predšolski stopnji, ki se pravzaprav šele seznanjajo z možnostmi 
svojega telesa, prostorom, časom, ritmom, sta ples in igra medsebojno povezana z 
njihovo domišljijo. Otroci oponašajo videno, poosebijo resnična in izmišljena bitja, 
ustvarjajo imaginarne prostore in dajejo živim bitjem in mrtvim stvarem izmišljene 
pomene.« (Zagorc idr., 2013, str. 20) 
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2.5.3.1 Načela plesne vzgoje 
 

Pri udejanjanju plesne vzgoje upoštevamo splošna ter specifična načela plesne 
vzgoje. Splošna načela plesne vzgoje so: 

- načelo aktivnosti – upoštevajoč aktivnost kot otrokovo naravno potrebo, 
organiziramo in usmerjamo otrokovo aktivnost v gibalno izražanje in 
ustvarjanje; 

- načelo interesa – otrok spoznava in preizkuša različne dejavnosti tako, da 
lahko izbira med njimi; 

- načelo individualizacije – pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo osebnostne 
značilnosti posameznega otroka; 

- načelo nazornosti in doživetosti – osnovne spodbude za plesno izražanje in 
oblikovanje so oblike in gibanja v otrokovem okolju (v igralnici, na igrišču, v 
parku, gozdu, v živalskem vrtu, na kmetiji, na gradbišču ...); 

- načelo življenjske bližine – spodbude iz neposrednega otrokovega okolja. 
Otroci lahko, s pomočjo različnih televizijskih oddaj, spoznavajo različna 
gibanja nazorneje kot jih lahko vidijo v neposrednem okolju; 

- načelo ustreznosti razvojni stopnji – gibalno gradivo, spodbude za gibalni izraz 
in metode ter metodični postopki naj ustrezajo razvojni stopnji otrok. Načelo se 
navezuje na načelo individualizacije; 

- načelo postopnosti in sistematičnosti – načelo je pomembno v metodičnem 
postopku usmerjene gibalno-plesne igre. (Kroflič in Gobec, 1995, str. 46–50) 

 

2.5.3.2 Metode plesne vzgoje 
 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) navajata: »Plesna vzgoja poteka s pomočjo posebnih 
metod, ki jih izberemo na podlagi operativnih ciljev plesne zaposlitve, od starosti 
udeležencev, plesnih izkušenj in zrelosti skupine. Z ustrezno izbranimi metodami 
omogočimo otrokom vključevanje v skupino, uveljavljanje in samopotrjevanje 
posameznika. Te metode so: 

- metoda vodenja – s to metodo otroke vodimo v gibanju. Po navadi to 
počnemo z lastnim gibanjem, včasih pa tudi z besedo. Gibalni motiv pokaže 
vzgojitelj ali eden izmed otrok, otroci pa ga povzamejo. Z metodo vodenja 
usmerjamo otroke v zaželeno gibanje, jim nakazujemo različne možnosti 
gibalnega izražanja in jih tako spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih 
motivov in plesa; 

- metoda izmišljanja (improvizacije) – otroke z ustrezno spodbudo za gibanje 
(glasba, predmet, gibalni motiv) usmerjamo k njegovemu gibalnemu 
ustvarjanju oziroma izmišljanju gibanja. Gibanje lahko nastaja sproti ali si ga 
otroci najprej izmislijo in pripravijo, nato se z njim predstavijo; 
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- metoda od vodenja k izmišljanju (improvizaciji) – kombinirana metoda, ko iz 
vodenja prehajamo k izmišljanju. Vzgojitelj najprej s svojim lastnim gibanjem 
spodbudi otroke, nato pa jih usmeri v iskanje drugačnih, lastnih gibalnih 
motivov, povezanih z danim vsebinskim motivom; 

- metoda od izmišljanja (improvizacije) k vodenju – kombinirana metoda, pri 
kateri  so otroci usmerjeni v iskanje lastnih gibalnih motivov na dano vsebino, 
vzgojitelj pa jih razvija naprej« ( Kroflič in Gobec, 1995, str. 69–71). 

 

2.5.3.3 Vrste gibalnih dejavnosti v vrtcu 
 

Splošne cilje plesne vzgoje dosegamo z različnimi gibalno-plesnimi dejavnostmi in 
usmerjenimi gibalno-plesnimi igrami. Čeprav posameznih vrst plesnih dejavnosti ni 
mogoče strogo ločevati, saj se njihove prvine med seboj pogosto prepletajo, jih B. 
Kroflič in D. Gobec (1995) ločita na: 

- gibalne plesne izmišljarije – prosto gibalno ustvarjanje in izražanje ob zunanji 
(glasba, predmet) ali notranji (doživetja) spodbudi; 

- pantomima – čim bolj natančno posnemanje človekovega gibanja in vedenja v 
vsakdanjem življenju; 

- plesne dramatizacije – samostojna spontana ali usmerjena gibalno-plesna 
igra, ki izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka ali pa iz literarne osnove. 
Po navadi vključuje še druge vrste gibalnih dejavnosti, kot sta ples in rajalna 
igra. Uporabljamo metodo vodenja in metodo izmišljanja (improvizacije); 

- rajalne igre – so skupinski ljudski plesi, pretežno otroški, ki se povezujejo s 
petjem ali z govorjenim besedilom v nedeljivo celoto; 

- didaktične igre – namenjene so razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanja, 
so že vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih (str. 58–65). 

 

 

2.5.4 Ustvarjalni gib 
 

»Cilj področja plesa v predšolskem obdobju je ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, 
komunikacija, igra in integracijsko sredstvo – učenje različnih vsebin.« (Geršak, 
2009, str. 153) 

»Z vključevanjem metode ustvarjalnega giba oziroma plesne vzgoje v vrtec 
omogočamo otroku učenje z metodo igre  in učenje skozi umetnost. Ob takih 
dejavnostih se otrok razvija celostno.«(Geršak, 2010, str. 295) 

»Plesni ustvarjalni proces omogoča otroku raziskovanje lastnega telesa v prostoru in 
času in je ena od oblik otrokovega izražanja in zavedanja samega sebe. Osnovni 
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instrument plesa je otrokovo lastno telo v odnosu s časom, prostorom in drugimi 
telesi. Plesne dejavnosti so učinkovito sredstvo socializacije, saj potekajo v skupini, 
kar spodbuja otrokovo verbalno in neverbalno komunikacijo ter fizični stik z ostalimi 
otroki in vzgojiteljem.« (Korošec in Geršak, 2011, str. 76) 

Na področju predšolske vzgoje je B. Kroflič (1992) raziskovala vplive metode 
ustvarjalnega giba na ustvarjalnost otrok. Raziskava je pokazala, da »metodično in 
teoretično usposobljen in osveščen vzgojitelj bolje razume, ter zato bolje upošteva in 
spoštuje spontane doživljajske psihofizične dejavnosti otrok, ki se izražajo v različnih 
igrah z vlogami in v gibalnem ustvarjanju. Z načrtnim spodbujanjem teh dejavnosti 
spodbuja otrokovo ustvarjalno mišljenje in njegov intelektualni, emocionalni in 
socialni razvoj.« (Kroflič, 1992, v Geršak, 2006, str. 63) 

»Priporočljivo je, da se otroku ponudijo, kot spodbuda za plesno izražanje, različne 
zunanje plesne spodbude, ki spodbujajo uporabo vseh čutil. To so lahko različne 
podlage, naravni materiali, trakovi, obroči, baloni, blago, vrvi oziroma didaktične 
kartice, da se otrok z njimi giba, jih meče, lovi, se z njimi kotali, plazi, valja oziroma 
se giba po njih. Z njimi lahko teče skozi prostor, ustvarja leže na tleh, sede, kleče, 
lahko stoji, skače ... Ob tem otrok spoznava odnos med seboj in predmetom, odnos 
med predmetom in drugimi otroki, spoznava gibanje, ki omogoča predmet ter ob tem 
odkriva nove oblike gibanja. Različne maske, pokrivala, kostumi in telesne lutke 
imajo prav tako neverjetne učinke, ker je otrok z masko anonimen, postane bolj odprt 
in sproščen in njegovo ustvarjanje pride tako bolj do izraza.« (Korošec in Geršak, 
2011, str. 77) 

H. Korošec in V. Geršak (2011) navajata: »Pomembna spodbuda so tudi Orffovi 
instrumenti oziroma doma izdelana glasbila in zvočila iz naravnih in odpadnih 
materialov ter otroška glasbila, ki so lahko spodbuda za otrokovo plesno izražanje« 
(prav tam, str. 77). 

»Najpogosteje je spodbuda, na katero se gibalno odzovemo, glasba sama. Njen 
ritem nas osvoji in odzovemo se z gibanjem. Toda, tako kot pri drugih umetnostih, se 
tudi pri plesu ne odzivamo le na slišano oziroma videno, temveč tudi in predvsem na 
doživetje in občutenje. Če plešemo ob glasbi, ki sama že nosi ritmično spodbudo za 
gibanje, se ji podredimo, se z njo uskladimo ali pa jo odklonimo kot plesno 
spodbudo.« (prav tam, str. 77) 

»Poleg zunanjih spodbud uporabimo za ples, gibalno ustvarjanje oziroma gibalno 
izmišljanje tudi notranje spodbude. To so notranje predstave, ki izhajajo iz 
predhodnih doživetij oziroma iz domišljijskih predstav posameznika: spodbude iz 
narave, gibanje in vedenje ljudi, živali, oblike v okolju, literarne in likovne spodbude, 
podoživljanje čustvenih sanj in lastnih doživetij ...« (prav tam, str. 77) 
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Ustvarjalni gib lahko uporabimo na vseh kurikularnih področjih: 

- jezik – z gibalnimi igrami se otroci orientirajo v prostoru, kar je zelo pomembno 
za začetno opismenjevanje. Prav tako je metoda ustvarjalnega giba zelo 
dobrodošla pri književni in jezikovni vzgoji ter pri govornem nastopu. Vsebine 
nam nudijo igro vlog, dramatizacijo s plesom, prikaz zgodbe z gibanjem, 
vživljanje v različne situacije, urjenje v neverbalni komunikaciji, pisanje ter 
sestavljanje črk in besed z različnimi deli telesa, obravnavo samostalnikov in 
glagolov z gibanjem, gibanjem z medmeti (oh, au, joj ...). S pomočjo raznih 
iger (npr. ristanc) se lahko igramo besedo in vadimo branje, pisanje ... v 
skupinskih igrah pa se otroci med drugim tudi urijo v poslušanju. (Geršak, 
2006, str. 76); 
 

- matematika – metodo ustvarjalnega giba uporabimo pri aritmetiki in algebri, 
jeziku in logiki, geometriji z merjenjem in obdelovanju podatkov (usvajamo in 
utrjujemo količinske pojme, matematične operacije, s telesi sestavljamo 
geometrijske oblike, krive in ravne črte, sklenjene in nesklenjene črte, s 
pomočjo rajalnih in gibalnih iger spoznavamo pojme zunaj/znotraj, 
ponazarjamo simetrijo, merske enote in razvrščanje. Pri zgodnjem učenju 
matematike gibanje omogoča otroku stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za 
kasnejšo abstrakcijo. Zaradi potrebe po gibanju se otroci učijo o okolju in 
zaradi potrebe po učenju se gibljejo v okolju. Z gibanjem pridobivajo izkušnje, 
ki predstavljajo temelj njihovega znanja. Brez gibanja bi otroci izgubili enega 
najosnovnejših načinov učenja. Otrok znanje, ki ga pridobi z lastno aktivnostjo, 
ponotranji. Takšno znanje je trden temelj za nadgradnjo z novimi, težjimi 
pojmi. Pri matematiki je to še posebej pomembno, ker imajo lahko otroci, ki 
znanja ne avtomatizirajo in ponotranjijo, v višjih razredih osnovne šole 
nepremostljive težave pri razumevanju in usvajanju novih matematičnih 
pojmov. (prav tam, str. 76–77); 
 

- narava in družba – z gibanjem ponazarjamo spreminjanje v naravi (pojave v 
naravi, kot so menjavanje letnih časov, vreme, rast rastlin, gibanje živali itn.), 
spoznavamo značilnosti naravnega in grajenega okolja ter človeškega telesa 
(skozi gib spoznavamo človeško telo, poklice, posnemamo stroje, oblikujemo 
prometne znake, se učimo o energiji, svojem okolju, o stoječih in tekočih 
vodah), se vživljamo v življenje nekoč in danes (orientacija v času in prostoru, 
časovno zaporedje) ter krepimo socialne odnose (igre pozdravljanja, 
spoznavanja, socialne igre). (prav tam, str. 77) 
 

- glasbene dejavnosti – vpeljujejo gib in ples na vsa področja: izvajanje, 
poslušanje, usvajanje in razvoj glasbenih spretnosti in znanj (gibanje ob petju, 
ustvarjalne rajalne igre in plesi, izražanje melodije, tempa in ritma skozi gib, 
spremljava vsebin, ponazarjanje glasbe, poslušanje in vživljanje v glasbo, 
glasbena pravljica, otroški in ljudski plesi, delo glasbenikov ...). Poleg ritmičnih 
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glasbil in ostalih zvočil (orffov instrumentarij, improvizirana glasbila ter 
glasbila, ki jih otroci privežejo okoli posameznih delov telesa in ob gibanju 
proizvajajo zvok) lahko popestrijo in dopolnijo gibanje ob glasbi tudi razni 
predmeti, maske in kostumi.  (Geršak, 2006, str. 78); 
 

- likovne dejavnosti – metodo ustvarjalnega giba lahko uporabimo pri usvajanju 
prostora, orientacije v prostoru, oblikovanja in spoznavanja prostora, črt, 
mešanju barv, gibanju ob umetniški sliki, gibanju ob mandali, oblikovanju gline 
(igra Kipar, model, glina). (Geršak, 2006, str. 78); 
 

- gibanje – rajalne in gibalne igre, otroške in ljudske plese, ples z rekviziti, 
izrazni plesi, razgibalne vaje ob glasbi, razne sprostitve (vizualizacije, masaže 
...). (Geršak, 2006, str. 79). 
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3 EMPIRIČEN DEL 

 

3.1    OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Med študijem sem se imela priložnost seznaniti s pedagoškim konceptom Reggio 
Emilia, ki temelji na participaciji in poslušanju otrok (Špoljar, 1999).  

Kot strokovni delavki vrtca pa mi je pridobljeno znanje dalo motivacijo, da se sama 
preizkusim v projektnem delu z otroki.  

Tako sem si zamislila projekt Odpadki, katerega glavni namen bo predstavitev teme 
otrokom prvega starostnega obdobja skozi vsa kurikularna področja. 

Tematika »odpadki« je v današnjem času zelo aktualna in uvrščanje te teme v 
predšolsko obdobje je zelo pomembno. 

V svoji raziskovalni nalogi predstavljam projektno učno delo, ki temelji na tematskem 
načrtovanju. Projekt sem izvajala v oddelku prvega starostnega obdobja oziroma z 
otroki, starimi od enega do treh let. 

Glavni poudarek je na uveljavljanju participativnih – dejavnih strategij učenja v vrtcu, 
zato pri projektu uporabljam take metode, tehnike in postopke dela, ki bodo 
zagotavljali čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja pri pridobivanju informacij, 
izkušenj, novih znanj, predstav in pojmov. 

Odpadki niso le snov, ki jo zavržemo, ampak so lahko tudi uporabni. In ker so otroci v 
predšolskem obdobju že sposobni iz nestrukturiranih materialov izdelati nove 
predmete, lutke, simbole (Korošec in Geršak, 2011, str. 74), želim tematiko odpadkov 
otrokom približati iz različnih zornih kotov: skozi igro, ustvarjalnost na glasbenem, 
likovnem, gledališkem področju. Vključila sem tudi ples, saj prek metode 
ustvarjalnega giba oziroma plesne vzgoje v vrtcu otrokom omogočamo učenje z 
metodo igre in učenje skozi umetnost. Tako se otrok celostno razvija (Geršak, 2010, 
str. 295). 

V praktičnem delu s podrobnim opisom predstavljam dejavnosti otrok skozi 
kurikularna področja. 

 

3.2    CILJI 

Cilji raziskovanja so: 

� ugotoviti smiselnost uporabe projektnega dela po principih pedagoškega 
koncepta Reggio Emilia v oddelku prvega starostnega obdobja; 
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� prikazati pozitivne učinke medpodročnega povezovanja oziroma tematskega 
načrtovanja; 

� preveriti, ali je plesno področje mogoče povezati z razumevanjem vsebin vseh 
kurikularnih področij. 

 
 
3.3    RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 
 
� Ali otroci prvega starostnega obdobja poznajo različne vrste odpadkov in katere? 
� Ali so nestrukturirani materiali dobro motivacijsko sredstvo za izvedbo projekta in 

kateri materiali so to? 
� Ali projektno delo, ki temelji na lastni aktivnosti otrok po pedagoškem konceptu 

Reggio Emilia, omogoča otrokom pridobivanje novega znanja o odpadkih in 
kako? 

� Ali se otrokom omogoča princip aktivnega – participativnega učenja pri 
medpodročnem povezovanju in kako? 

� Kakšno vlogo ima umetnost v medpodročnem povezovanju? 
� Na kakšen način se bodo otroci odzvali na umetnostne dejavnosti? 

 

3.4    RAZISKOVALNA METODA 
 

� Metoda 
Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. 
 
� Vzorec 
Projekt sem izvajala v Vrtcu pri OŠ Videm, v podružnični enoti na Selah.  V projektu 
so  bili vključeni otroci prvega starostnega obdobja oziroma otroci, stari od  enega do 
treh let, in sicer 11 otrok, od tega 9 dečkov in 2 deklici. 
 
� Pripomočki 
Sprotni zapiski izjav otrok, poteka dejavnosti,  opazovanj, fotografije in posnetki  
dejavnosti in  strokovna literatura. 
 
� Postopek zbiranja in obdelava podatkov 
Teoretično podlago in informacije, ki so mi bile v pomoč pri načrtovanju projekta in 
njegovih značilnosti, sem pridobivala s pomočjo različne literature in virov. Potek 
dejavnosti sem sprotno dokumentirala s fotografijami in posnetki prek funkcije 
kamere na fotoaparatu. Sproti sem zapisovala tudi izjave otrok. Zbrane podatke sem 
analizirala s postopki kvalitativne analize. 
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3.5    IZVEDBA PROJEKTA 

 

1. dan 

 

Področje dejavnosti: lutkovna dejavnost 

Korelacija: narava, matematika, jezik 

Cilji:  - otroci se seznanijo z lutko in rokovanjem z lutko, 
- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 
- navajanje na pravilno ravnanje z odpadki in varovanje narave, 
- otrok posluša pravljico. 
 

Dejavnost: Lutkovna predstava Maša gre na sprehod 

 

Kot uvodno dejavnost celotnega projekta Odpadki sva s sodelavko otrokom priredili 
lutkovno predstavo z naslovom Maša gre na sprehod. 

Vsebina pravljice: 

Maša se odpravi na sprehod, ker bi rada nabrala cvetlični šopek za mamico.  Na poti 
do travnika gre skozi svojo vas in sreča različne odpadke ob cesti. Ko končno prispe 
do travnika, zagleda namesto cvetočega in dišečega travnika travnik, na katerem so 
smeti. Sprva je zmedena in si misli, da to ni pravi travnik, ampak ob premisleku, po 
kateri poti je šla, se zave, da je res prišla do pravega. Postane zelo žalostna, kajti 
zelo se je veselila pomladnega šopka. Hkrati je tudi zmedena, ker ne ve, od kod so 
se vse te smeti znašle na travniku. Sklene, da je potrebno nekaj narediti, ampak ne 
ve, kaj. Odide domov in o vsem pove svoji mamici. Mamica ji pove, da bi bila 
potrebna čistilna akcija, če si želi očistiti travnik.  Maša želi le-to organizirati, a ko ne 
dobi nikogar za sodelovanje, sklene stvari vzeti v svoje roke. Odloči se, da bo sama 
očistila travnik. Doma poišče največjo vrečo za smeti in se odpravi na travnik. Tam 
začne s pobiranjem smeti. Čez čas ugotovi, da bo kmalu noč in se mora odpraviti 
domov. Smeti, ki jih je zbrala, vzame s sabo domov. Le-te vrže v koš za smeti.  

Po končani lutkovni predstavi sem otroke povabila, da Maši pomagajo tako, da 
poberejo smeti, ki so ostale na travniku.  

Starejši otroci so takoj začeli pobirati in prinašati smeti v vrečo. Pri njih je bilo opaziti, 
kot da bi tekmovali med seboj, saj je vsak izmed njih hitel v pobiranju. Zanimivo je 
bilo videti, da je bila pri pobiranju  med njimi razlika – eni so pobrali eno stvar in jo 
vrgli v vrečo, drugi so nabrali več kosov odpadkov in jih v rokah prinesli do vreče. 
Mlajši otroci pa so odpadke začeli še bolj razmetavati po igralnici in ni bilo videti, da 
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bi jih motila hitenje in vrvež starejših otrok. Pravzaprav so bili njihovi vriski pokazatelj, 
da uživajo v aktivnosti razmetavanja. 

Načeloma bi otroke še pustila pri njihovem delu in opazovala, kako se odzivajo,  ter 
tako dobila vpogled v njihov način razmišljanja in pridobila ideje za nadaljnje delo. 
Ampak zaradi priprave na kosilo in spanja smo igralnico morali pospraviti. Zbrane 
smeti (kartonske škatlice od čaja, zdravil, različna embalaža za mleko, sok, kavo, 
sladoled, različne plastenke,  časopisni papir, različni reklami papir …) v vreči  smo 
pustili ob košu za smeti v igralnici. 

 

 

 

2. dan 

 

Področje dejavnosti: gibanje 

Korelacija: narava, umetnost, družba 

Cilji:  - sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, poskoki), 
- gibanje v naravi, poslušanje zvokov iz narave, oponašanje ptic, 
- navajanje na skrb za čisto okolje, 
- petje znanih pesmic, 
- izvajanje ritmičnih oblik hoje, 
- navajanje na varnost v prometu. 
 

Dejavnost: Sprehod v okolico vrtca 

 

Po zajtrku smo se odpravili na sprehod v okolico vrtca. S seboj smo vzeli vreče za 
smeti.  

 

Slika 1: Na sprehodu iščemo smeti 
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Ogledovali smo si prebujajočo se naravo, peli smo znane pesmice in ob njih korakali 
na ritem. Občasno smo se ustavili in v tišini poslušali zvoke, ki smo jih potem 
oponašali. Na poti smo pobirali smeti, ki smo jih našli ob cesti ali na travnikih.  

 

 

Slika 2: Najdene smeti zbiramo v vrečo 

 

Ker je del poti našega sprehoda stranska cesta med njivami oziroma travniki, so se 
otroci imeli možnost prosto gibati. Če je kdo zagledal odpadek na njivi, so vsi zbežali 
z njim in se trudili, da bi čim prej prišli do odpadka in ga pobrali. Občasno je v takem 
vzdušju prišlo do joka (otrok L), kajti odpadek je pobral otrok, ki je prej prišel do 
njega. Spodbujali sva otroke, da sami predlagajo, kako bi potolažili L, ki je jokal. 
Otrok N se je domislil sledeče rešitve – iz svoje vreče je vzel en odpadek in ga 
poskušal dati v L vrečko. Čeprav ta prijazna gesta njegovega prijatelja N. ni delovala, 
sva s sodelavko L potolažili in ga spodbudili, da bo drugič mogoče prav on prvi 
pobral odpadek, medtem sva N pohvalili. 

Po vrnitvi v vrtec smo pobrane smeti dali v skupno vrečo in jo pustili ob košu za smeti 
v naši igralnici. 
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3. dan 

 

Področje dejavnosti: družba 

Korelacija: narava, matematika, jezik, umetnost 

Cilji:  - spoznavanje z različnimi materiali, 
- spodbujanje ustvarjanja skozi rokovanje z materialom, 
- spodbujanje veselja v igri z odpadki. 
 

Dejavnost: Igranje z različnim odpadnim materialom 

 

Po jutranjem razgibavanju sem otroke povabila v umivalnico, da bi jim pokazala, da 
je vreča, ki smo jo pustili ob košu in bi jo naj odnesla naša čistilka, še vedno ob košu. 
Ob njem pa je bilo pismo, naslovljeno na našo skupino. Prebrala sem jim sporočilo 
čistilke, da moramo vse smeti, ki jih imamo zbrane v vreči, razvrstiti. 

Otrokom sem predlagala, da pogledamo, kaj vse imamo v vreči. Smeti sem stresla 
na kup na preprogo. Nekateri otroci so mi pomagali stresti smeti iz vreče, medtem ko 
so si drugi začeli stvari ogledovati. 

 

 

Slika 3: Ogledovanje odpadkov 

 

Med ogledovanjem so trije dečki, stari 3 leta, našli kartonske tulce (role toaletnega 
papirja) in si izmislili igro: kartonska škatla je bila ladja, tulce pa so uporabljali kot 
daljnogled. Vprašala sem jih, če imajo daljnoglede. Seveda, mi niso odgovorili. 
Vprašala sem jih, kaj so, kaj se igrajo, na kar so mi odgovorili, da so gusarji. 
Odgovorila sem jim, da imajo gusarji daljnoglede, skozi katere gledajo, če se 
približujejo drugi gusarji ali če je v bližini kak otok. Otroci so mi takoj odgovorili, da ja, 
da imajo »glede« (daljnogled je nova beseda in so samo izgovorili »glede«). 
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Slika 4: Gusarja v gusarski ladji 

 

Ostali otroci so si večinoma ogledovali škatlice. Preverjali so, ali je v njih še kaj, še  
posebej, če je bila škatlica od čokolade. Tudi embalaža od soka in mleka jih je 
zanimala. Deklica S ( 2,5 let) mi je kar naprej prinašala tetrapak embalažo. Najprej mi 
jo je prinesla od soka in povedala: »Ni, ni notri!«. Potem jo je prinesla od mleka, pa 
spet: »Ni, ni notri!« 

Počasi se je bližal čas kosila, zato smo »smeti« spet pospravili v vrečo. 

 

 

4. dan 

 

Področje dejavnosti: družba 

Korelacija: narava, matematika, jezik 

Cilji:  - spoznavanje z različnimi zabojniki za odpadke, 
- razvrščanje odpadkov v zabojnike glede na oznako na zabojniku, 
- spoznavanje poklica smetar, 
- spodbujanje govora. 
 

Dejavnost: Obisk zelenega otoka v bližini vrtca oz. šole 

 

Vreča s smetmi nas je še vedno čakala pri košu v igralnici. Pri njej smo našli novo 
pismo. Prebrala sem ga. Iz njega smo izvedeli, da nam čistilka sporoča, da sama ne 
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bo razvrščala odpadkov, naj gremo do zelenega otoka, kjer bomo videli različne 
zabojnike in izvedeli, kam kateri odpadek spada.  

Odpravili smo se ven. Otroke sem vprašala, če mogoče vedo, kje je ta zeleni otok in 
kaj je to. Z otroki se sprehajamo okoli vrtca (šole). Spomnila sem  jih, da je čistilka v 
svojem pismu omenila zabojnike za smeti, zato sem jih vprašala ali v bližini vidijo 
kakšne zabojnike. Kmalu so otroci začeli s prstom kazati v smeri zabojnikov in 
vzklikati (tisti govoreči): »Tukaj so, tukaj!« 

Ko smo prispeli, sem otroke povabila, naj si jih ogledajo. Vprašala sem jih: »Kakšna 
je razlika med njimi?« Govoreči otroci so mi povedali, da so različni po barvi, zato 
sem komentirala, da je to res. Vprašam jih, če mi lahko povedo, katere barve so 
zabojniki oz. njihovi pokrovi. L ( 3 leta), ki zna dobro prepoznati in pravilno imenovati 
barve, je takoj začel s poimenovanjem. Pohvalila sem ga.  

 

 

Slika 5: Pri zabojnikih za smeti 

 

V nadaljevanju sem jim pokazala, da ima vsak zabojnik svojo nalepko. Prebrala sem 
jim, kaj piše na vsaki od njih. Vprašala sem otroke: »Kaj mislite, da bomo našli v tem 
zabojniku?« Na zabojniku je pisalo »PAPIR«. »Ali se v njem res nahaja papir?« 
Nekateri otroci so takoj odgovorili, da ja, ostali so samo gledali. Predlagala sem jim, 
da pogledamo v vsakega od zabojnikov in se prepričamo, ali je tisto, kar piše na 
zabojniku, tudi v njem.  



45 

 

 
 

Slika 6: Pogled v rumeni zabojnik za smeti 

 
 

Slika 7: Pogled v rjavi zabojnik za smeti 
 

Po pregledu vsebine vsakega zabojnika smo skupaj ponovili, kar smo videli v 
posameznem zabojniku. 

Zaradi lepega vremena smo se odločili, da gremo na krajši sprehod v okolico vrtca. 

 

 

 

5. dan 

 

Področje dejavnosti: narava 

Korelacija: matematika, jezik, družba 

Cilji:  - skrb za čisto okolje, 
- spodbujanje govora in medsebojne komunikacije, 
- tekmovalnost, 
- navajanje na osebno higieno. 

 
Dejavnost: Čiščenje šolskega asfaltnega igrišča 

 

Prvotno je bil načrtovan igralni dan na šolskem asfaltnem igrišču. Ko smo se začeli 
igrati z žogo in tekati, sva s sodelavko ugotovili, da otroke zelo zanimajo kamenčki, ki 
so ostali od posipavanja zasneženih cest po celotni dolžini igrišča. Sklenili sva, da 
bova željam otrok ugodili, zato sva jim prinesli vedra in lopatke. Midve sva imeli metli 
in pometali kamenčke na kupčke, medtem ko so imeli otroci nalogo, da kamenčke s 
kupov s pomočjo lopatk in veder prenesejo v samokolnico.  

Dejavnost je trajala tako dolgo, dokler nismo očistili igrišča. Pri tem so sodelovali vsi 
otroci, ne da bi se naveličali čiščenja. Za njih so bili kamenčki nadomestek za pesek - 
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presipavanje, zajemanje z lopatko, nošenje vsebine v vedru …, skratka, aktivnosti na 
zraku, ki so jo otroci potrebovali po dolgi zimi.  

 
 

Slika 8: Igra s kamenčki 

 
 

Slika 9: Presipavanje kamenčkov v samokolnico 
 

Naš rezultat je bila več kot polovica napolnjene samokolnice (glej sliko 10).    

 

Slika 10: Napolnjena samokolnica 

 

 

6. dan 

 

Področje dejavnosti: jezik 

Korelacija: matematika, družba 

Cilji:  - skrb za čisto okolje, 
- spodbujanje govora in medsebojne komunikacije, 
- tekmovalnost, 
- navajanje na osebno higieno. 

 
Dejavnost: Ogled in pogovor ob slikanicah z ekološko tematiko 
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Otrokom so bile na mizi ponujene različne slikanice, ki prikazujejo ekološko tematiko, 
tudi našo o razvrščanju odpadkov v ustrezne zabojnike.  

Sprva so vsi otroci prišli k mizi in si začeli slikanice ogledavati. Čez nekaj časa so 
ostali samo starejši otroci - triletni, s katerimi sem se pogovarjala o tem, kaj vse vidijo 
na slikah. Zanimivost pri pregledovanju je bila ta, da so otroci že po tretji slikanici 
znali pravilno reči, da gre v rumeni zabojnik embalaža, v rdeči zabojnik papir in tako 
naprej. Sicer so otroci uporabljali besede: flaša, mleko, vrečke …, zato je bila 
potrebna korekcija glede pravilnega imenovanja predmetov, na katere so  mislili.  

 

 
 

Slika 11: M bere slikanico 
 

 
 

Slika 12: Tudi T se je pridružil ogledovanju 
slikanic 

 

      

 

7. dan 

 

Področje dejavnosti: gibanje 

Korelacija: narava, matematika, družba 

Cilji:  - preverjanje čistoče okolja, 
- tekmovalnost, 
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, poskoki), 
- opazovanje narave, poslušanje zvokov iz narave, 
- pogovor o zapažanjih otrok med sprehodom, 
- medsebojna komunikacija, 
- izvajanje ritmičnih oblik hoje, 
- navajanje na varnost v prometu, 
- tekmovalnost. 
 

Dejavnost: Očistimo naše okolje 
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Z otroki smo se odpravili na sprehod v okolico vrtca (šole). S seboj smo vzeli vreče 
za smeti. Odpravili smo se po isti poti kot pred nekaj dnevi. Cilj našega pohoda je bil, 
da preverimo, če je okolica ostala čista ali pa bomo spet našli smeti. 

Čeprav na tokratnem sprehodu nismo našli skoraj nobenih smeti, so otroci aktivno 
iskali le-te. Med potjo sva otroke spraševali, če vidijo kje kakšni odpadek. Otroci so 
nam z zamišljenimi pogledi odgovarjali, da ne vidijo nobenega. Zanimivo je bilo to, da 
so začeli pobirati vsako malenkost na cesti, kot so kamenčki in koščki vejic in se ob 
vsaki najdbi pohvalili prijateljem.  

Čeprav vrečk za smeti nismo imeli polnih, smo jih na koncu sprehoda količinsko 
primerjali in odločili, v kateri zabojnik sodijo zbrane smeti. 

Dejavnost smo zaključili z žoganjem na asfaltnem igrišču. 

 

 

 

8. dan 

 

Področje dejavnosti: gibanje oziroma fina motorika 

Korelacija: umetnost, družba 

Cilji:  - razvoj fine motorike, 
- razvoj ustvarjalnosti (izdelovanje škatle – koša za odpadni papir), 
- pravilna drža čopiča, 
- rokovanje z različnimi likovnimi materiali, 
- spodbujanje veselja do likovnih dejavnosti, 
- varovanje okolja, 
- skrb za čistočo igralnice, 
- skrb za osebno higieno. 
 

Dejavnost: Izdelovanje Papirohrusta 

 

Vreča z odpadki, ki je bila še vedno prisotna v naši igralnici, je bila tokrat uvodna 
motivacija za izdelavo Papirohrusta - zabojnika, ki hrusta papirnate odpadke. 

Odpadke iz vreče smo razsipali po preprogi. Otrokom sva dali nekaj časa, da se z 
njimi igrajo. Otroci so večinoma pregledovali škatlice, odpirali plastenke in tetrapak 
embalažo. Čez nekaj časa so otroci začeli jemati še igrače s polic, tako da sva 
predlagali, da pospravimo odpadke, da bi na preprogi naredili prostor za igrače. 
Začeli so ponovno vse odpadke metati v skupno vrečo. Opozorila sem jih, da bo 
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naša čistilka spet jezna na nas, ker ne ločujemo odpadkov. Spomnila sem jih, na 
zeleni otok,  kjer obstaja več različnih zabojnikov ter na to, da je točno določeno,  
kateri odpadek spada v kateri zabojnik. Vprašala sem jih, ali imamo v igralnici 
različne  koše, v katere bi lahko ločevali naše odpadke. Otroci so odgovorili, da jih 
nimamo, da imamo samo en koš. Nato sem predlagala, če bi najprej naredili 
zabojnik, ki bi bil samo za papir. Otroci so se strinjali. Predlagala sem jim, da vseeno 
pospravimo odpadke v vrečo za tako dolgo, da bomo izdelali zabojnike in jih bomo 
potem razvrstili.  

Medtem ko so otroci pospravljali, sem nekaj triletnikov povabila k mizi s ciljem, da 
skupaj pripravimo mizo. To smo naredili tako, da smo jo prekrili s plastičnim prtom. 
Na mizo sem dala časopisni papir, ki so ga morali otroci natrgati na manjše kose. 
Medtem ko so otroci trgali, sem pripravila lepilo (razredčeni Mekol) in čopiče. Ko so 
otroci natrgali časopisni papir, sem na mizo dala škatli (sestavljeni iz dveh delov, 
spodnjega, v katerega pada papir in pokrova, ki ima odprtino – usta, skozi katero 
otroci mečejo papir) in pojasnila postopek. Otroci so po mojih navodilih najprej 
premazali škatli z lepilom. Nato so lepili koščke časopisnega papirja. Potem je bilo 
potrebno škatlo še enkrat premazati z lepilom. Ko so končali, smo oblepljeno škatlo 
dali na omaro, da se posuši. Otroci so pomagali pospraviti mizo in si na koncu dobro 
oprali roke. Zatem so se pridružili ostalim (mlajšim) otrokom v igri z igračami na 
preprogi. 

 

 

 

9. dan 

 

Področje dejavnosti: gibanje oziroma fina motorika 

Korelacija: umetnost, družba 

Cilji:  - razvoj fine motorike, 
- razvoj ustvarjalnosti (izdelovanje škatle – koša za odpadni papir), 
- pravilna drža čopiča, 
- rokovanje z različnimi likovnimi materiali, 
- spodbujanje veselja do likovnih dejavnosti, 
- varovanje okolja, 
- skrb za čistočo igralnice, 
- skrb za osebno higieno. 
 

Dejavnost: Dokončanje Papirohrusta 
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Ker zaradi sušenja en del površine škatle ni bil prekrit s časopisnim papirjem, sem 
povabila otroke, da nadaljujejo izdelavo zabojnika po istem postopku kot dan prej. 
Celoten postopek priprave delovne površine in potrebnih pripomočkov sem ponovila. 
Medtem ko so otroci lepili časopisni papir, sem jaz na drugi škatli, ki je bila 
predvidena za pokrov oz. glavo Papirohrusta, naredila odprtino za usta. Z rdečo 
barvo sem ji  narisala ustnice. V tem času so otroci dokončali lepljenje papirja. 
Skupaj smo dali škatli sušit in pospravili delovno površino in pripomočke. 

Med dejavnostjo lepljenja časopisnega papirja je otrokom, ki niso sodelovali v 
lepljenju, bila ponujena vreča s nerazvrščenimi odpadki. Z njimi so se pretežno igrali 
oziroma so jih raziskovali mlajši otroci skupine. Njihove aktivnosti so večinoma bile 
razmetavanje, ogledovanje iz različnih kotov, ugotavljanje, če se škatlice lahko zložijo 
ena v drugo, trganje škatlic, polnjenje plastenk z natrganimi koščki ipd. 

Ker je bilo lepo vreme, smo se z otroki odpravili na asfaltno igrišče. 

 

 

10. dan 

 

Področje dejavnosti: matematika 

Korelacija: družba, jezik 

Cilji:  - razvoj fine motorike, 
- razvoj ustvarjalnosti (izdelovanje škatle – koša za odpadni papir), 
- pravilna drža čopiča, 
- rokovanje z različnimi likovnimi materiali, 
- spodbujanje veselja do likovnih dejavnosti, 
- varovanje okolja, 
- skrb za čistočo igralnice, 
- skrb za osebno higieno. 
 

Dejavnost: Razvrščanje papirnatih in kartonskih odpadkov 

 

Po jutranjem razgibavanju sem na preprogo prinesla škatli in ju sestavila. Naš 
Papirohrust še ni bil čisto dokončan. Potreboval je še oči. Ker smo v prejšnjem 
sklopu spoznavali naše telo, sem otroke vprašala, kam bi oni prilepili oči. Skoraj vsi 
otroci so pravilno pokazali položaj oči. Nato sem z vročim lepilom prilepila oči. 
Končno smo imeli izdelan prvi zabojnik – Papirohrusta, ki hrusta papir. 

V nadaljevanju sem otrokom ponovno ponudila odpadke iz »naše vreče« ter večje 
škatle. Na začetku so otroci samo razmetavali stvari, gledali v škatlice in jih trgali, 
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odpirali zamaške na plastenkah in jih spet zapirali. Čez nekaj časa so starejši otroci 
zasegli večje škatle in jih imeli za svoje avtomobile. Manjši otroci so starejšim vedno 
kaj vrgli v notranjost njihovih »avtov«. Ker so se starejši jezili, sem predlagala, da 
mlajšim odstopijo eno škatlo. To škatlo so mlajši začeli najprej vleči po  igralnici, 
potem se je njihova igra spremenila v igro skrivalnice, saj so se v njej skrivali. 

Zanimivost, ki bi jo izpostavila za ta dan, je bilo spontano ustvarjanje otroka M            
(starega 2 leti in 6 mesecev). Ta je med odpadki našel tulce. Vzel je dva in z njima 
začel udarjati drugega ob drugega, kot da bi imel lesene palčke. Hkrati je začel 
brundati  melodijo, ki jo je sam ustvaril. Udarjanju in brundanju melodije se je pridružil 
še gib, ko se je gibal po igralnici. Del tega je mogoče pogledati na posnetku 1 in 2 na 
priloženi zgoščenki.  

Ker se je približeval čas, namenjen negi in pripravi na kosilo, sem otrokom predlagala 
da igralnico pospravimo. Ponovno sem jih spomnila, da vse stvari ne gredo skupaj, 
ter da zdaj poskušajo papirnate stvari spraviti v Papirohrusta, ostale pa v vrečo. 
Starejši otroci pri razvrščanju niso imeli velikih težav. Mlajši pa so še vedno 
potrebovali nekaj pomoči. Če je otrok npr. prinesel k Papirohrustu kakšen plastični 
predmet, sva s sodelavko samo komentirali, da to ni papir, pač pa plastika. Otrok se 
je samo obrnil in odnesel plastiko v vrečo. 

 
 

Slika 13: Iskanje papirnatih odpadkov 

 
 

Slika 14: Papirohrust hrusta papir 
 

 

Slika 15: Razvrščanje papirja in embalaže 
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11. dan 

 

Področje dejavnosti: umetnost – glasbena dejavnost 

Korelacija: gibanje, matematika, družba 

Cilji:  - seznanitev z novo pesmico, 
- utrjevanje nove pesmice s petjem in gibom, 
- spodbujanje ustvarjalne igre. 
 

Dejavnost: Spoznavanje z novo pesmico Moj rdeči avto (Voglar, 1996, str. 118) 

 

Ker so se starejši otroci že nekajkrat igrali s škatlami, ki  so jim predstavljale 
avtomobile in ker smo za nastop za materinski dan že imeli izdelane avtomobile iz 
kartonastih škatel, se je porodila ideja, da »reciklirane avtomobile« uporabimo kot 
motivacijo za spoznavanje z novo pesmico, in sicer Moj rdeči avto (Mira Voglar). V 
vsakem avtomobilu sta bila po dva otroka. Eden je bil voznik, drugi pa potnik. Po 
nekaj ponovitvah pesmice sta si vloge zamenjala. Besedilo pesmice smo ponazarjali 
z gibanjem avtomobilov po celotni igralnici. Najprej smo se vsi gibali v krogu v koloni, 
potem smo otrokom prepustili, da si vsak izbere svojo pot po igralnici. Pesmico smo 
ponovili vsaj desetkrat. Sama dejavnost je trajala več, kot je predvideno za to starost. 
Res je, da so tako dolgo vztrajali starejši otroci. Mlajši otroci, čeprav niso bili več v 
avtomobilčkih, pa so opazovali starejše in se na mestu zibali ali poskakovali. 

 

 

 

12. dan 

 

Področje dejavnosti: družba 

Korelacija: gibanje, narava, jezik 

Cilji:  - skrb za čisto okolje, 
- tekmovalnost med otroki. 
 

Dejavnost: Čiščenje travnatega igrišča z igrali 

 

Lepo vreme smo izkoristili za čistilno akcijo na našem travnatem igrišču, na katerem 
so igrala (lesena konstrukcija z dvema toboganoma, hiška-piramida, gugalniki). 
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Otrokom sva povedali, da moramo igrišče po dolgi zimi najprej očistiti smeti, ki jih je 
prinesel veter ter z metlo očistiti hiško in leseno konstrukcijo. 

Otrokom sva predlagali, da najprej vsi sodelujemo pri pobiranju smeti, in sicer v obliki 
tekmovanja. Vse, kar najdejo, naj čim prej prinesejo in vržejo v koš, ki ga imamo 
obešenega na vrtni utici. 

Po pobiranju smeti sem vzela metlo in šla pometat piramidno hiško. Večina otrok se 
je igrala na igralih – se spuščala po toboganu, gugala ali tekala okrog. Dva otroka je 
začelo zanimati moje delo. Prišla sta k meni in me spraševala, kaj delam. Nekako 
spontano sem začela peti Jaz pa hiško pometam, pometam … (namesto izvirnega 
besedila pesmice Mi pa hiško zidamo, zidamo v izvedbi Romane Krajnčan). Sprva so 
se otroci začeli smejati, a na mojo pobudo so kmalu začeli oponašati pometanje. 
Nadaljevala sem s petjem, oni pa so »plesali«. Ko sem končala s pometanjem, so 
tudi otroci končali s svojim ustvarjalnim gibom . 

 

 

 

13. dan 

 

Področje dejavnosti: družba 

Korelacija: jezik, narava, gibanje, umetnost 

Cilji:  - spoznavanje z različnim odpadnim materialom, 
- spoznavanje z različnimi oblikami in velikostmi, 
- spodbujanje ustvarjalne igre, 
- spodbujanje komunikacije med otroki. 
 

Dejavnost: Igranje z odpadnimi materiali 

 

Otrokom sva s sodelavko ponudili odpadke, ki so bili v vreči (ki jo imamo že od 
začetka tega projekta). Med odpadki ni bilo več papirnatih ali kartonastih odpadkov, 
ker smo jih že ločili in odvrgli v Papirohrusta. Odpadki, ki so prevladovali, so bili iz 
plastičnega materiala (različne posodice od sladoleda, krožniki, kozarci, plastenke 
različnih velikosti – 0,3 l, 0,5 l ter 1 l, jogurtovi lončki, ovitki plenic, vlažilnih robčkov, 
vrečke različnih velikosti …).  

Otroci so odpadke najprej še bolj razmetavali. Eni so si material ogledovali, obračali 
plastenke in iskali, če bi se še kaj našlo v vrečkah … skratka, se spoznavali s samim 
materialom.  
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V nekem trenutku je nekaj starejših otrok zgrabilo plastenke in začelo udarjati po 
okenski polici. Čeprav je bilo zelo hrupno, sem jim dovolila nekaj trenutkov takšne 
igre. Tudi mlajši otroci so dobili pogum za takšno igro. Na srečo je fantek M začel 
pihati v plastenko, kar je proizvajalo nov zvok, zato sem pozornost ostalih otrok 
usmerila na fantkovo dejavnost in vsem, ki so imeli plastenko, predlagala, da 
vzamejo zamašek s plastenke in pihajo vanjo. Nekateri so bili uspešnejši od drugih; 
eni so se začeli pretvarjati, kot da imajo namesto plastenke mikrofon, zato so začeli 
peti znane pesmice, nekateri le melodijo znanih pesmic. Ta dejavnost je pritegnila 
tudi mlajše, ki so poskakovali na mestu.  

Otroci so v svojih aktivnostih bili zelo vztrajni, tako da so trajale več od predvidenega 
časa za to starost. 

 

 

 

 

14. dan 

 

Področje dejavnosti: umetnost – glasbena dejavnost 

Korelacija: fina motorika, matematika, jezik, družba 

Cilji:  - razvoj fine motorike, 
- razvoj ustvarjalnosti, 
- spodbujanje veselja do petja, 
- spremljava znanih pesmic z ropotuljicami, 
- spodbujanje ritmičnega gibanja. 
 

Dejavnost: Izdelovanje ropotuljic iz plastenk in slamic 

 

Plastenke, ki smo jih imeli v vreči, smo izkoristili za izdelovanje ropotuljic. Otroci so 
najprej s škarjami narezali slamice na manjše kose. Starejši otroci so to naredili 
samostojno, medtem ko sva mlajšim pomagali. Narezane koščke so potem vstavljali 
v plastenke, ki so jih na koncu zaprli z zamaškom. Na ta način je vsak izdelal svojo 
ropotuljico in jo seveda preizkusil. Zapeli smo znane pesmice in hkrati ropotali z eko-
ropotuljicami. 
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Slika 16: Rezanje slamic 

 
 

Slika 17: Priprava na izdelovanje 
 

 
 

Slika 18: Ropotanje z izdelanimi ropotuljicami 

 
 

Slika 19: Ritmično gibanje z ropotuljicami 
 

    

 

 

15. dan 

 

Področje dejavnosti: umetnost – ples 

Korelacija: gibanje, matematika, jezik, družba 

Cilji:  - pozorno poslušanje glasbe, 
- doživljanje glasbe in ritma, 
- razgibavanje telesa, 
- spodbujanje ustvarjalnega giba, 
- povezovanje prožnosti različnih materialov in glasbe, 
- razvijanje govora. 
 

Dejavnost: Razgibavanje na zvočni posnetek Body Block (Maria Speth, 2006) 
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Po zajtrku smo se zbrali na preprogi in formirali krog. Najprej smo se pogovorili o 
naših odpadkih in iz katerega materiala je narejen posamezen odpadek. Ob prikazu 
posameznega odpadka smo poizkusili njegovo prožnost. Nato sem pogovor 
preusmerila na naše telo in poskušala izvedeti, ali je mogoče podobne stvari narediti 
s pomočjo telesa. Otroke sem povabila na razgibavanje ob glasbi. Pojasnila sem, da 
bomo najprej razgibali glavo, potem roke, pa trup, na koncu še noge. Rekla sem jim, 
naj pozorno poslušajo predvajano glasbo ter, če želijo, lahko posnemajo moje gibe 
ali pa se razgibajo po svoji volji.  

Aktivnost sem izvedla tako, da sem najprej s počasnimi gibi razgibala glavo (v času 
ko se sliši žaganje), nato pa, ko se v ozadju sliši glasba, glava »oživi« in so gibi 
postali hitrejši. Na isti način sem posamično razgibala še rame, roke in noge. Na 
koncu predvajane vsebine ob glasbi celo telo »oživi«  - se giblje, pleše. 

Ko se je posnetek začel predvajati, so se otroci začeli kar pozibavati. V nadaljevanju 
poslušanja jih je bilo zanimivo opazovati. Pri prvem poslušanju so eni samo stali in 
gledali, medtem ko so drugi poskušali ponavljati tisto, kar sva izvajali skupaj s 
sodelavko. Posnetek sem predvajala nekajkrat. Pri vsakokratnem predvajanju je bilo 
mogoče opaziti, kako se otroci sproščajo in si upajo narediti svoje kretnje, skratka 
uživati v glasbi in se gibati po/ob njej. (Del otroškega plesnega ustvarjanja je mogoče 
pogledati na posnetku 3 priložene zgoščenke.) 

 

 
 

Slika 20: Utrinek plesa 

 
 

Slika 21: Zdaj nas je več pri plesu  
 

Za umiritev sem vprašala, če si želijo pogledati posnetek, kako so plesali. Vsi so se 
strinjali. V polkrogu smo sedli na preprogo in pogledali posnetek, predvajan na 
prenosnem računalniku, ki sem ga za ta namen prinesla v vrtec. Ko so se otroci videli 
na posnetku, so se najprej začeli zelo smejati. Čeprav ima vsak otrok možnost videti 
svoje prijatelje pri njihovih kretnjah, brez uporabe ogledala nima možnosti videti 
samega sebe. Ker so si otroci želeli večkrat ogledati posnetek, sklepam, da je 
vsakega izmed njih predvsem zanimalo lastno gibanje. Ob vsakem predvajanju 
posnetka so bili otroci navdušeni. Nekaj izmed njih je med predvajanjem posnetka 
videa ponovno zaplesalo. 
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16. dan 

 

Področje dejavnosti: umetnost – dramska dejavnost 

Korelacija: jezik družba, matematika 

Cilji:  - pozorno poslušanje, 
- vživljanje v vloge, 
- komuniciranje. 
 

Dejavnost: Pravljična urica Rdeča kapica in odpadki 

 

Sodelavke smo za otroke vrtca in osnovne šole priredile predstavo z naslovom 
Rdeča kapica in odpadki. Osnova zgodbice je bila pravljica o Rdeči Kapici, ki gre  
skozi gozd  k svoji bolni babici na obisk. Na poti seveda sreča volka. Priredba 
pravljice gre v tej smeri, da Rdeča Kapica na svoji poti skozi gozd sreča volka, ki je 
zelo lačen in bolan hkrati. Tudi Rdeča Kapica začne kašljati, saj je gozd poln različnih 
odpadkov. Rdeča Kapica ga pouči, da če želi ozdraveti, mora tudi svoj dom, torej 
gozd, pospraviti oz. pobrati vse odpadke ter jih ustrezno ločiti. Začneta skupaj 
pospravljati.  

Ker se mrači, mu Rdeča Kapica predlaga, da zbrane smeti odneseta na zbirni center 
odpadkov, kar tudi storita. Ko se vrneta v gozd, se Rdeča Kapica  poslovi od volka. 
Hkrati mu svetuje, naj ji niti ne poskuša  slediti do babice, ampak naj raje pospravi 
gozd, kot mu je pokazala. Domov se bo vračala po isti poti in bo preverila, ali jo je 
volk poslušal. Če bo pospravljeno, mu je obljubila veliko kost. Ker je bil volk lačen, je 
poslušal Rdečo Kapico in pospravil gozd. Tudi Rdeča kapica je držala svojo obljubo 
in prinesla kost. 

 

 
 

Slika 22: Rdeča Kapica sreča volka 

 
 

Slika 23: Rdeča Kapica poučuje volka 
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Slika 24: Razmišljajoč volk 

 

Po pravljici so otroci izrazili željo, da bi si še sami oblekli kostume. To željo ssv jim 
tudi izpolniie. Otroci so si sami izbrali, kateri kostum si želijo nadeti oz. kateri lik bi bili. 
V vlogah se je izmenjala večina otrok. Zanimivo pri tem je bilo, da so otroci 
predstavljali volka kot nasilnega, čeprav je bil v predstavi prikazan kot nenasilen. 

 

 
 

Slika 25: Pazi – volk! 
 

 
 

 
 

Slika 26: Pozdravljen volk! 
 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

Slika 27 (levo): Likovno poustvarjanje deklice S 
(5 let in 10 mesecev). 
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3.6   EVALVACIJA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
 

V raziskovalnem delu sem v okviru diplomskega dela Povezovanje kurikularnih 
vsebin skozi umetnost v prvem starostnem obdobju preverjala naslednja 
raziskovalna vprašanja: 

� Ali otroci prvega starostnega obdobja poznajo različne vrste odpadkov in 
katere? 
Opisi dejavnosti na začetku projekta, ko so otroci vse odpadke vrgli v isto vrečo 
in bili nevešči v poimenovanju oziroma razlikovanju posameznih odpadkov, 
nakazujejo, da otroci niso poznali različnih vrst odpadkov. Ozaveščanje za čisto 
okolje in znanje o odpadkih sem hotela doseči s projektnim delom in 
raziskovanjem kot metodama dela, in sicer na temo Odpadki. Projektno delo 
predpostavlja ciljno usmerjenost, ki je v konkretnem projektu znanje o različnih 
vrstah odpadkov. Tema  je v današnjem času zelo aktualna in premalo raziskana 
v predšolskem obdobju (načelo življenjskost projektnih tem). Da bi predstavila 
otrokom tematiko Odpadki iz različnih zornih kotov, sem upoštevala načelo 
interdisciplinarnega pristopa ter tako povezala vsa kurikularna področja. Glavna 
poudarka pri izvedbi dejavnosti sta bila upoštevanje razvojnih in individualnih 
razlik otrok (saj je bil starostni razpon sodelujočih otrok skoraj dve leti) ter aktivno 
učenje. Otroci so se tako skozi raziskovanje različnih materialov, ki so jih 
razvrščali, skozi uporabo oz. preoblikovanje le-teh v nove, uporabne stvari, 
približali zastavljenemu cilju. Nadgradili so svoje znanje predvsem v poznavanju 
papirja, različne embalaže – plastike in tetrapaka ter bioloških odpadkov. 
 

� Ali so nestrukturirani materiali dobro motivacijsko sredstvo za izvedbo 
projekta in kateri materiali so to? 
V projektu sem uporabila naslednje nestrukturirane materiale: velike kartonske 
škatle in škatlice različnih izdelkov (čaja, zdravil, čokolade, keksov ...), kartonske 
tulce – role toaletnega papirja, časopisni in reklamni papir, različno tetrapak 
embalažo (od soka, mleka ...) in različno plastično embalažo (od sadnih napitkov, 
sladoleda, šamponov, tekočih mil, vrečke, ovitki čokolad in bombonov ...). Iz 
varnostnih razlogov nisem uporabila steklene in kovinske embalaže. 
Iz opisov izvedenih dejavnosti je razvidno, da so otroci zelo uživali v dejavnostih, 
v katerih so rokovali z nestrukturiranim materialom. V teh dejavnostih so se otroci 
aktivno učili; uporabljali so vsa svoja čutila – ogledovali so si različne oblike in 
primerjali različne velikosti, poslušali zvoke, ki jih proizvedejo različni materiali, 
tipali različne strukture materialov, vohali in jih pokušali.  Nestrukturirani materiali, 
posebej škatle različnih velikosti in kartonski tulci, so se pokazali kot zelo dobro 
motivacijsko sredstvo v dejavnostih ustvarjanja, saj so si otroci ustvarili nove 
igrače (npr. avte, vlakce, daljnoglede), igralno okolje (npr. gusarsko ladjo) in 
glasbila (npr. ropotuljice, bobne, paličice). 
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� Ali projektno delo, ki temelji na lastni aktivnosti otrok po pedagoškem 
konceptu Reggio Emilia, omogoča otrokom pridobivanje novega znanja o 
odpadkih in kako? 
Reggio Emilia pedagogika definira otroka kot edinstvenega z velikimi 
zmožnostmi.  Menijo, da so usvojena znanja in spretnosti posledica otrokove 
lastne aktivnosti ter spodbud iz okolja. Da bi otroku zagotovili optimalne pogoje 
za rast in razvoj, ga mora odrasla oseba znati poslušati oziroma opazovati 
njegovo verbalno in neverbalno vedenje, prepoznati mora njegove interese in 
zmožnosti. Na osnovi tega lahko odrasla oseba ustvari spodbudno okolje, v 
katerem bo otrok uporabil in razvijal vsa svoja čutila in tako celostno doživel 
»učno« situacijo. Na tak način bo otrok oblikoval svoje lastno znanje. 
Upoštevajoč  navedene značilnosti Reggio Emilia pedagogike sem z uporabo 
nestrukturiranega materiala in s ponujanjem dejavnosti iz različnih kurikularnih 
področij ustvarila pogoje, ki motivirajo otroke k aktivnemu raziskovanju različnih 
vrst odpadkov in posledično k pridobivanju znanja o različnih vrstah odpadkov, o 
pomembnosti razvrščanja odpadkov za naše okolje ter o možnostih recikliranja 
odpadkov.  
 

� Ali se otrokom omogoča princip aktivnega–participativnega učenja pri 
medpodročnem povezovanju in kako? 
Če želimo otroku približati neko temo, je praviloma ni mogoče predstaviti znotraj 
enega ali ločeno od drugih kurikularnih področij. S povezovanjem več področij 
ustvarimo spodbudno okolje, v katerem otrok iz različnih zornih kotov pridobiva 
informacije o določeni temi. Zato sem otrokom ponujala dejavnosti,  v katerih so 
se prepletali cilji različnih kurikularnih področij. V igri razvrščanja papirnatih in 
kartonskih odpadkov od ostalih (dejavnost 10. dne) je bila matematika primarno 
področje dejavnosti v korelaciji z jezikom (poimenovanje vrste odpadka, 
poimenovanje barv, ki so se pojavljale na posameznih odpadkih, poimenovanje 
oblik in velikosti), fino motoriko (odpiranje in zapiranje zamaškov, pobiranje 
majhnih delčkov) in umetnostjo (razvoj ustvarjalne igre s petjem in plesom, ko so 
iz kartonskih tulcev nastale paličice za igranje ali mikrofoni za petje, ki ga je 
spremljal ples). Vseh načrtovanih in spontanih oziroma nenačrtovanih aktivnosti 
ne bi bilo brez načela aktivnega in participativnega učenja, ko sem otroke 
opazovala pri njihovih aktivnostih in upoštevala njihove zamisli, ideje in interese 
za igro in na osnovi tega nadgrajevala dejavnosti, ki so še sledile znotraj 
zastavljenega projekta. 
 

� Kakšno vlogo ima umetnost v medpodročnem povezovanju? 
Predstavitev določene teme skozi samo eno kurikularno področje je skorajda 
nemogoča, kajti pri določeni dejavnosti lahko zasledimo cilje in dejavnosti iz 
drugih kurikularnih področij. Na primer, v dejavnosti ogleda lutkovne predstave 
(dejavnost prvega dne), ki jo uvrščamo v dejavnost umetnostnega področja 
kurikula, zasledimo cilje, ki se nanašajo na druga področja kurikula, kot so 
narava, matematika, jezik. Na osnovi vseh izvedenih dejavnosti znotraj projekta 



61 

 

Odpadki lahko trdim, da ima umetnost pomembno vlogo v medpodročnem 
povezovanju, saj so cilji umetnosti implementirani v večini izvedenih dejavnosti  
kot načrtovano petje, likovno ustvarjanje, lutkovne in gledališke igrice ali kot 
spontano petje in ples oziroma kot spodbuda k ustvarjalnosti. Umetnost je tako 
tisti povezovalni člen, ki povezuje vsebine  iz različnih področij kurikula.  
 

� Na kakšen način se bodo otroci odzvali na umetnostne dejavnosti? 
Globalni cilji kurikularnega področja umetnost, ki se nanašajo na doživljanje, 
spoznavanje in uživanje v umetnosti, so bili v izvedenih dejavnostih  doseženi. 
Otroci so lutkovno predstavo gledali z velikim zanimanjem, v tišini so spremljali 
komunikacijo lutk in nestrpno čakali, kaj se bo zgodilo. Njihovo veselje je bilo na 
vrhuncu, ko so po predstavi lahko tudi sami pomagali pri pospravljanju (starejši 
otroci) oziroma pri igri z različnimi odpadki (mlajši otroci). Na sprehodu so se 
vedno pozitivno odzvali na pobudo k petju ali poustvarjanju zvokov iz narave. 
Njihova ustvarjalnost je bila najbolj opazna v dejavnostih igre z nestrukturiranimi 
materiali, ko so bili sami materiali  zadostna pobuda za ustvarjanje novih igrač 
(avtov, vlakcev, daljnogledov), igralnega okolja (gusarska ladja) in glasbil 
(ropotuljice, bobni, paličice). Skratka, otroci so se pozitivno odzvali na vse 
pobude. Otroci so raziskovali, ustvarjali in so bili pri tem  sproščeni. Večina 
izvedenih dejavnosti je otrokom bila že znana. Imeli so se že priložnost srečati  z 
lutkovnimi in gledališkimi predstavami v obliki pravljičnih uric strokovnih delavk. 
Preizkusili so se že v različnih likovnih tehnikah. Na našo pobudo so peli ali se 
učili novih pesmic. Pri plesu  so otroci večinoma posnemali gibe odraslih. V 
konkretni dejavnosti 15. dne, ko sem otrokom ponudila glasbeni posnetek Body 
block, se je čutila nesproščenost otrok in čakanje na odraslega, da pokaže gibe. 
Čeprav cilj plesa ni posnemanje ali učenje  neke koreografije, temveč izražanje  
občutkov in doživljanj, sem otrokom pokazala različne gibe na mestu in po 
prostoru. Šele čez nekaj časa sem skozi otroški smeh začutila, da so se sprostili 
in pričeli z ustvarjanjem v gibu. Pozitivni učinki ustvarjalnega giba pri otrocih so 
se na koncu pokazali kot doseženi in so mi hkrati dali spodbudo, da to metodo 
preizkusim in nadaljujem pri svojem nadaljnjem delu z otroki.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

4 SKLEP  
 
 
V dosedanjem delu z otroki prvega starostnega obdobja sem se mnogokrat 
spraševala, kako motivirati otroke k aktivnosti, da se ne  bodo dolgočasili pri 
ponavljanju neke aktivnosti, da bodo usvojili  nove pojme, znanja, spretnosti in 
veščine.  

Seznanitev s teoretičnimi osnovami o projektnem delu in raziskovanju ter Reggio 
Emilia pedagogiko med študijem me je spodbudila, da se sama preizkusim v 
projektnem delu. 

Z izvedbo projekta sem zelo zadovoljna. Izvedba načrtovanih aktivnosti se je 
razlikovala od mojega dosedanjega dela v vrtcu. Predvsem mislim na spremembo v 
načinu razmišljanja o moji vlogi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Otroke sem 
aktivno opazovala pri njihovi igri in raziskovanju in se prepustila njihovemu vodenju. 
Moj miselni preskok ni bil enostaven, kajti na začetku izvajanja projekta sem se 
vedno spraševala o svoji vlogi in doseganju ciljev, ki sem jih  zastavila otrokom. Toda 
neprijetne misli so  počasi izginile, ko sem iz vloge vodje prešla v vlogo organizatorja 
spodbudnega okolja in pomoči otrokom pri njihovem samostojnem raziskovanju. 
Otroci so začutili spremembo, na svoj način so mi nakazali nadaljnji potek 
načrtovanja ter z velikim veseljem sodelovali in izvajali vse načrtovane in 
nenačrtovane aktivnosti. Projekt je potekal v sproščenem in prijetnem vzdušju. Zato 
trdim, da je projektni način dela v vrtcu izvedljiv in smiseln tudi z otroki prvega 
starostnega obdobja. 

Ko otroku omogočimo okolje, v katerem bo sam preizkušal in raziskoval sebe, 
predmete, pojave in okolico, ko je poudarek na samem procesu usvajanja novih 
znanj, sposobnosti in veščin, pušča to na otroku globlje pozitivne posledice od 
tradicionalnega načina vzgoje in izobraževanja v vrtcu. Z vključevanjem koncepta 
participacije otrok pri načrtovanju in spremljanja njihovega dela v samem procesu 
njihovega raziskovanja zastavljene teme se otroci  celostno razvijajo. K temu bi še 
dodala učinke medpodročnega povezovanja, ko se ima otrok možnost seznaniti  z 
določeno temo (predmet, pojav, neki problem, spretnost, veščina) na različne načine 
oziroma po različnih raziskovalnih poteh. Učinki takega načina dela na razvoj otroka 
so: krepitev otrokove samopodobe in samostojnosti, izboljšanje komunikacijskih 
veščin, razvoj spoznavnih sposobnosti in intelektualni razvoj, razvoj ustvarjalnega 
mišljenja, krepitev medosebnih odnosov ... 

Umetnostno področje Kurikula ponuja paleto dejavnosti, ki jih lahko izvajamo z otroki. 
Z  globalnimi cilji in metodami dela, specifičnimi za posamezna umetnostna področja, 
umetnost lahko razumemo kot medij, skozi katerega otrok raziskuje in usvaja 
zastavljeno tematiko. Tako ples, kot eno izmed umetnostnih področjih Kurikula, 
omogoča otrokom, da skozi svoje gibanje izrazijo in povežejo znanja, spretnosti in 
veščine iz drugih področij Kurikula, kot so matematika, jezik, družba, narava. 
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Navedeno sem poskušala preveriti skozi projekt, ki sem ga izvajala z otroki prvega 
starostnega obdobja. Prepletanje ciljev umetnosti s cilji drugih kurikularnih področij 
se je izkazalo kot mogoče in smotrno. Uvedba metode ustvarjalnega giba se je 
pokazala kot pozitivna ne samo kot povezovalni element razumevanja vsebin vseh 
kurikularnih področij, ampak tudi kot način spodbujanja ustvarjalnosti.  

Menim, da bi bilo potrebno ustvarjalni gib še bolj raziskati; tudi s pomočjo podobnih 
načinov projektnega  dela v vrtcu. 
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