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Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje, da počnejo prave stvari, 

ampak da uživajo v njih; 

ne le, da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;  

ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;  

ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;  

ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici. 

John Ruskin 
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POVZETEK 
 

Participacija je v SSKJ-ju (2000) opredeljena kot udeležba, sodelovanje. To pomeni, da so 

pobude, ideje in mnenja otrok ključnega pomena za kreiranje življenja in ustvarjanja v vrtcu. 

Pomemben premik v razmišljanju o otrocih in upoštevanju njihovega mnenja je bilo sprejetje 

Konvencije o otrokovih pravicah (1989).  

Participacija je ena izmed značilnosti pedagoškega koncepta, imenovanega Reggio Emilia. 

Poleg participacije posveča posebno pozornost prostoru, pri čemer ugotavlja, da sta 

razgibanost prostora in projektno delo ključnega pomena (Devjak, Batistič Zorec in sod. 

2009: 10–11). Navedeno pripomore k dobremu počutju otrok, sprejetosti, kar je še toliko bolj 

pomembno, saj otroci v vrtcu preživijo veliko časa.  

V teoretičnem delu sem se osredinila na opredelitev participacije ter preučila, v katerih 

dokumentih je omenjena in opredeljena. Zanimala me je vloga vzgojitelja v procesu 

zagotavljanja enakih možnosti za participacijo otrok. Predstavljena je participacija v pristopu 

Reggio Emilia. V nadaljevanju sem se osredinila na proces projektnega dela in aktivne 

udeležbe otroka v tem procesu. Povzete so ugotovitve raziskav na področju participacije. 

V empiričnem delu je predstavljen projekt Naši radovedni kotički. Izveden je bil kot projekt 

reševanja problemov odprtega tipa, v katerem so ključno vlogo odigrali otroci: načrtovali in 

izvajali so svoje kotičke ter ob tem spoznavali, ali so vse njihove zamisli izvedljive. 

Soustvarjali so kotičke in uresničevali ideje v povezavi z njihovim opremljanjem. Postavili in 

opremili smo štiri kotičke. Njihove želje so bile uresničene v celoti, omejeni smo bili le s 

prostorom in pripomočki. Na začetku je bilo njihovo razmišljanje omejeno, ker niso vajeni 

tovrstnega načina dela.  

Ključne besede: participacija, Reggio Emilia, projektno delo, otrok, aktivnost. 
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ABSTRACT 

In the Standard Slovene Dictionary (SSKJ 2000), participation is  defined as a presence and 

cooperation. This means that initiatives, ideas and children`s opinions are of key importance 

to establish stimulating and creative kindergarten atmosphere. The adoption of the 

Convention on the Rights of the Child (1989) marked a significant step regarding children.  

At Reggio Emilia pedagogic approach, the stress is set on the space. Within that it has been 

found out that the space diversity and project work are of vital importance. (Devjak, Batistič 

Zorec in sod. 2009). Everything listed above, contributes to children`s well-being and their 

feeling of acceptance, which is all the more important for children spend a lot of time in the 

kindergarten. 

In the theoretical part, I focused on defining the participation and studied, in which documents 

it is mentioned and defined. I was interested in the role of a childcare worker in throughout 

the process of ensuring equal opportunities for children. I presented the participation at the 

Reggio Emilia approach. After that I focused on the project work process and child`s active 

participation in that process. The research findings in the field of participation are 

summarized.  

In the empirical part, the project Our inquisitive learning centres is presented. It has been 

carried out as an open type project work, where the children played the key role. They 

planned and implemented their ideas, and recognized whether or not they are feasible. They 

co-created the children`s corners and realized their ideas while equipping them. We 

constructed and equipped four children`s corners. All their wishes were implemented, the 

only limitation were the space and the accessories. In the beginning, their thinking was 

restricted, as they are not used to this type of work. 

Keywords: participation, Reggio Emilia, project work, child, activity. 
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UVOD 
 

Vrtec je vse bolj pomemben del otrokovega življenja. Otroci v vrtcu preživijo veliko časa in 

pomembno je, da se v času bivanja počutijo dobro. Zaradi tega morajo biti v ospredju njihove 

želje, mnenja, predlogi, zamisli kot del procesa, kako otroke čim bolj vpeljati v načrtovanje 

življenja v vrtcu. Kljub možnim prostorskim oviram pri izvedbi določenih idej otrok je 

pomembno, da se potrudimo in jih poskušamo uresničiti.  

Prostor je dimenzija (prikritega kurikuluma), ki je za dobro počutje otrok lahko bistvenega 

pomena. Kotički v igralnici so namenjeni sprostitvi in hkrati učenju. Zagotavljajo tudi umik v 

zasebnost. Z urejanjem prostorov in kotičkov omogočamo fleksibilnost ter raznolikost igre. 

Že majhni otroci imajo veliko domišljije, radovednosti in samozavesti za preizkušanje novih 

stvari, zato je pomembno, da vzgojiteljica to omogoči tudi s participacijo otrok pri urejanju 

kotičkov (Einon, 2002: 7).  

Vzgojiteljica pri pristopu Reggio Emilia na otroka gleda kot na subjekt in individualno bitje, 

ki izhaja iz različnih okolij in ima različne potrebe. S tem postavljajo otroka v ospredje in 

imajo pomembno vlogo pri načinu bivanja in dela v vrtcu (Devjak, Berčnik in Plestenjak 

2008: 103). Omogočijo mu neposredne izkušnje pri uresničevanju njihovih zamisli, idej. 

Pridobivanje izkušenj lahko otroku omogočimo s projektnim delom, ki ima na otroka 

pozitiven vpliv, saj mu omogoča poglobljeno raziskovanje določenih tem in s tem spodbuja 

njihovo pozornost ter razvija dispozicije za nadaljnje učenje (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel 

2009: 210–211). S tem razlogom sem se odločila za projekt odprtega tipa reševanja 

problemov, ki ga bomo podrobneje pogledali in sem ga uporabila v empiričnem delu. Pri 

svojem projektu sem skušala otrokom omogočiti popolno svobodo pri postavitvi kotičkov in 

njihovi opremi. Njihova pravica je, da soustvarjajo življenje v vrtcu, naša naloga pa je, da jim 

to omogočimo.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 PARTICIPACIJA 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) besedo participacija razlagajo kot udeležbo, 

sodelovanje.  

O participaciji lahko govorimo šele takrat, kadar otroci razumejo namen projekta, imajo 

smiselno vlogo v procesu, vedo, kdo je oblikoval odločitve glede njihove vključenosti v 

projekt. Bistvo participacije je zavedanje, zakaj so soudeleženi v projektu in da razumejo 

potek in namen projekta, dejavnosti, situacije ter dogodka. Pomembno je zavedanje, da je 

participacija pogojena z družbenimi pričakovanji (Rutar 2013: 82).  

Participacija je najbolj tesno povezana s prakso in konceptom demokracije, saj poteka po 

principu glasu ljudstva oziroma večine. Za Bernsteina je učinkovita demokracija takrat, kadar 

so zagotovljeni določeni pogoji, kot so: občutek, da imajo v družbi oporo, zaupanje ljudi, da 

organiziranost to podporo omogoča, zagotavlja. Medsebojno morajo biti povezane tri pravice, 

da se ti pogoji realizirajo: pravica do individualnega napredovanja v celostnem smislu, 

pravica do vključenosti – socialno, intelektualno, kulturno in osebnostno ter pravica do 

participacije (Rutar 2013: 73). Če pojem participacije vežemo na pojem demokracije, gre za 

svobodo odločanja, svobodo razpravljanja in tudi spoštovanje različnih obvez, dolžnosti. 

Participacija ima svoje objektivne meje (Hočevar in sod. 2009: 28). 

Objektivne meje moramo povezati z zavedanjem in natančnim premislekom, o čem lahko 

otroci v vrtcu soodločajo in o čem ne. Upoštevati moramo, da je vrtec vzgojno-izobraževalna 

ustanova, ki deluje po nekih pravilih, normativih. Zaradi tega ne moremo vseh otroških idej 

prenesti v vrtec in delo, saj je potreben čas in premislek ter upoštevanje, da otroci do 

polnoletnosti za svoje odločitve ne nosijo enake odgovornosti kot odrasli, saj v vrtec ne 

moremo prenesti strukture predstavniške demokracije. Če mislimo, da otroci lahko soodločajo 

pri vsem, gre v resnici le za navidezno soodločanje in učinki niso takšni, kot bi želeli. Kljub 

temu ima njihovo mnenje izredno moč pri določanju specifičnih dejavnosti in načinu dela v 

vrtcu (Batistič Zorec 2010: 73).  
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1.1 Bela knjiga in participacija 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju je bila izhodišče za Zakon o vrtcih. 

V Beli knjigi (2011) so zapisana načela, ki so izhodišče za zapis v Kurikulumu za vrtce. V njej 

ni podrobnejšega zapisa načel in nikjer ne omenja participacije ali izbire za otroka. Bolj se 

osredotoča na otrokov optimalni razvoj ter raziskave in primerjave slovenskih vrtcev s tujimi 

vrtci. Opozarja in sledi spremembam na področju predšolske vzgoje, kar je bistvenega 

pomena za razvoj in novosti, ki so dobre za otroke.  

Prostor je pomemben vzgojni element, imeti mora lastno identiteto. Otrok naj sooblikuje 

prostor, imeti mora možnost za spreminjanje le-tega, da je njegovo počutje v vrtcu dobro. 

Igralnica mora dati otroku možnost gibanja, različne dejavnosti, socialne stike in umik v 

zasebnost. S tem razlogom naj bi imeli na voljo igralne kotičke. Materiali morajo biti ves čas 

dostopni in vidni vsem otrokom (Hočevar in Kovač Šebart 2010: 94). 

1.2 Kurikulum za vrtce in participacija  

 

V Kurikulumu za vrtce (2009) je zapisano, da je pri participaciji otrok pomembna 

obojestranska komunikacija, podpiranje otrokove pripravljenosti za pridobivanje novih 

spoznanj, spretnosti, navad. S tem pa spodbujamo otrokov optimalni razvoj. Kurikulum mora 

omogočiti uveljavljanje kompleksnejših oblik učenja in poučevanja ter pritegniti pozornost 

izvajalcev vzgojno-izobraževalnega procesa v kakovostno obojestransko komunikacijo. 

Kurikulum mora biti dovolj odprt in omogočati opazovanje individualnih potreb (Marjanovič 

Umek 2010: 14).  

Upošteva spoznanja, da otrok dojema svet celostno, da se uči in razvija v aktivni povezavi s 

svojim socialnim ter fizičnim svetom. Vrtec je prostor, kjer je v interakciji z vrstniki in 

odraslimi ter razvija lastno družbenost in individualnost. Pomembna razlika med 

Kurikulumom za vrtce (2009) in preteklostjo je, da mora predšolska vzgoja temeljiti na 

neposrednih aktivnostih in pridobivanju konkretnih izkušenj, na razmisleku, reševanju 

konkretnih problemov ter na pridobivanju konkretnih izkušenj (Batistič Zorec 2003: 230–

231). 

V Kurikulumu za vrtce so zapisane vsebine in dejavnosti, s tem pa možne poti za 

uresničevanje ciljev, vendar je ključni poudarek na vzgojitelju, kako to izpelje. Pomembno je, 
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da vzgojitelj otroka pozorno posluša, mu sledi, upošteva njegove ideje in želje, hkrati pa mu 

svetuje, ga usmerja, pomaga, sodeluje. Vloga vzgojitelja torej je, da otroku sledi, ga posluša 

in se mu prilagaja. Eden izmed ciljev je tudi pestrejša in raznovrstnejša ponudba dejavnosti za 

otroke, kar nakazuje na odprtost vzgojitelja in pripravljenost na nove poglede. Vzgojitelj ima 

odprte vse poti do vpeljave novih idej, dejavnosti, vsebin in metod dela z otroki. (Kurikulum 

za vrtce 2009: 8–10).  

Večina načel v kurikulumu izhaja iz Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah 

(Marjanovič Umek 2010: 17). Pri načelu izbire in drugačnosti je pomembno, da gre za izbiro 

med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem pri dejavnostih ali drugih aktivnostih (Batistič Zorec 2003: 231). Načelo 

otroku omogoča izbiro med različnimi dejavnostmi, ki so ponujene s strani vzgojitelja. S tem 

otroku ni omogočena širša izbira ali želja. Načelo demokratičnosti in pluralizma vodi 

vzgojitelja k pestrosti ter raznolikosti dejavnosti in vsebin. Tako mora biti vzgojitelj odprt in 

pripravljen na nove izzive.  

Kurikulum (2009) prav tako predpostavlja, da otrok soustvarja prostor. Eden od ciljev 

kurikuluma je rekonceptualizacija in reorganizacija prostora ter opreme vrtca in načelo 

fleksibilnosti v prostoru ter pri časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu. Otrokom mora 

biti zagotovljen zdrav, prijeten in varen prostor, ki pa mora omogočati skupinsko delo, delo v 

dvojicah, različne oblike iger in umik posameznika v zasebnost. Ureditev igralnice moramo 

prilagoditi starosti otrok. Za dobro počutje je pomembno, da je igralnica opremljena z izdelki 

otrok, saj jim da občutek pripadnosti in domačnosti (Hočevar in Kovač Šebart 2010: 94). 

1.3 Vloga vzgojitelja pri participaciji 

 

V sodobnih kurikulumih je zapisano, da mora biti vzgojiteljica vključena kot opazovalka 

otrok. To je opozarjala že M. Montessori, saj naj bi po njenem mnenju vzgojiteljica aktivno 

opazovala otroke in jih spoštovala. Pripravljala naj bi material in delovno okolje. Tudi v 

Reggio vrtcih je vzgojiteljica zlasti opazovalka in interpretka problemskih situacij. 

Vzgojiteljice morajo dobro poznati otroke; spoznajo jih predvsem z opazovanjem, biti morajo 

kritične, razmišljujoče (Batistič Zorec 2003: 244). Prav tako mora vzgojiteljica pri 

participaciji pripraviti material, omogočiti otrokom delovno okolje ter jih spodbujati h 

kritičnemu razmišljanju. 
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Vzgojitelj naj otrokom omogoča raznolike dejavnosti, materiale in svobodno izbiro 

soigralcev. Samostojno naj se odločajo, izbirajo in rešujejo probleme, vzgojiteljica pa jim naj 

ne vsiljuje aktivnosti in svojega mnenja ali prepričanja (Batistič Zorec 2003: 246). Otroci 

imajo pripravljene materiale in pogoje za opravljanje dejavnosti, pri tem pa vzgojiteljica ne 

poudarja svojega mnenja in prepričanja, temveč otroku prepušča svobodno izbiro. 

Vzgojiteljice ves čas s svojim ravnanjem spodbujajo demokratično ravnanje; na celotno 

življenje v vrtcu posredno pomembno vplivata tudi vodstvo šole ter sodelovanje s starši in 

okoljem. Spodbujati morajo dialog ter poslušnost med otroki, pozorne morajo biti, da si 

zahteve in ravnanja niso nasprotujoča. Navajanje na ideje in nestrinjanje je del demokracije. 

Vse ne more biti vedno izpolnjeno, a s tem vrtec še ni nedemokratičen, ampak življenjski 

(Hočevar in sod. 2009: 29). Hkrati upoštevanje demokracije zahteva od osebe, ki to izvaja, 

veliko znanja, spretnosti, veščin in izkušenj. Vzpostaviti mora spodbudno interakcijo. Veliko 

je skupnega dela med odraslimi in otroki, reflektiranja pričakovanj in stališč v zvezi z otroki, 

oblikovanja spodbudnega okolja za participacijo (Rutar 2013: 82). 

Komunikacija je dvosmeren proces in je način sporazumevanja. Vzgojiteljevo zavedanje, kaj 

je ustrezna komunikacija, je ključnega pomena, saj lahko s tem veliko pridobi od otrok. 

Vzgojitelj mora otroku zastavljati problemske situacije, spodbujati interese za reševanje 

problemov, zastavljati problemska vprašanja, znati pa mora otroke tudi poslušati. Otroku 

mora dati dovolj časa za premislek in odgovor. Če pokliče enega otroka in ga pozove k 

odgovoru, s tem prekine miselni proces drugih otrok. Pomembno je tudi poslušanje otrok med 

seboj (Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec 2009: 191–196). Bistvenega pomena je 

interakcija z otroki in zastavljanje dobrih vprašanj. To je veščina, ki se je mora vzgojitelj 

naučiti. Otroke mora opazovati, da najde pravi trenutek za zastavljanje vprašanj in da vidi, kaj 

posamezen otrok misli (Rutar 2013: 106).  

1.4 Konvencija o otrokovih pravicah in participacija 

 

Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 20. 

novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra 1990. Slovenija jo je podpisala leta 1992. 

Cilj konvencije je bil zaščititi otroke pred zlorabami in zanemarjanjem (Rutar 2013: 74). 

Pomemben premik o pojmovanju otroštva predstavlja ravno Konvencija o otrokovih pravicah, 

saj ne omenja le dolžnosti odraslih do otrok in varnosti, temveč navaja udeležbo otrok, 
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pravico, da izrazijo svoje mnenje in da je to mnenje tudi upoštevano (Batistič Zorec 2009: 

37). Mnenje otrok se upošteva v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. 

Konvencija je razdeljena na tri dele otrokovih razvojnih potreb: zaščite, oskrbe in 

soodločanja. Prva in zadnja skupina pravic si nasprotujeta, zato je pomembno, da najdemo 

pravo ravnovesje med pretirano zaščitniško vzgojo in vzgojo, ki dopušča vse. S tem pa že 

konvencija opozarja na protislovnost vzgoje in pomembnost, da otroku priskrbimo optimalno 

vzgojo ter primerno uravnovesimo življenje otrok (Marjanovič Umek 2010: 17–18). 

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki ščiti otroke in njihove pravice, 

hkrati pa določa tudi dolžnosti. V 12. in 13. členu je omenjena participacija, saj ima vsak 

otrok pravico do svobodnega izražanja in slišnosti v zadevah, ki se tičejo njega. Presoja je 

odvisna od njegove starosti in zrelosti. Ima pravico do naše resnosti glede njegovega mnenja. 

15. člen določa, da ima vsak otrok pravico do svobodnega združevanja in do svobode mirnega 

zbiranja, kar pomeni, da vsak posameznik lahko sam izbira družbo (Konvencija o otrokovih 

pravicah 1989). 

2 REGGIO EMILIA 
 

Koncept Reggio Emilia se je začel v Severni Italiji, v kraju Reggio Emilia leta 1963. Njegov 

utemeljitelj je Loris Malaguzzi. Za ta koncept so se začeli zanimati po razstavi izdelkov otrok 

iz tega vrtca leta 1983 zaradi izjemnih dosežkov ustvarjalnosti otrok, ki so bili opaženi na 

izdelkih (Devjak in sod. 2009: 8). 

Ta koncept vrtec vidi kot prijazno okolje, ki je otroku dom in v katerem se izmenjavajo ideje, 

za kar je pomemben demokratičen, odprt stil komunikacije. Otroka vidijo kot subjekt, ki je 

individualen, saj izhaja iz različnih okolij in ima različne potrebe. Ena od izhodiščnih misli je, 

da ima otrok 100 jezikov, vendar mu odrasli povzročimo, da ostane le eden, ostalo pa 

zanemarimo. Z drugimi besedami: otrok ima veliko potrebo po različnih izražanjih, le 

omogočiti in spodbuditi ga je potrebno, ne pa ga omejevati. Vzgojitelj ne posreduje znanja, 

temveč omogoča otroku, da najde svojo pot do določene rešitve (Devjak, Berčnik in 

Plestenjak 2008: 103–106). Prednost koncepta je odprtost ter nenehno izpopolnjevanje in 

nadgrajevanje že znanega (Devjak in sod. 2009: 11). Cilj je otroke vzgojiti v kritične mislece 

in varuhe demokracije (Devjak in sod. 2009: 8). 
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Temelji koncepta so: vpetost vrtca v kulturno okolje, različnost otrok, razvoj in uporaba vseh 

čutov v spoznavnem procesu, spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, prednost 

učenja pred poučevanjem, kakovostna interakcija in komunikacija, timsko delo vzgojiteljev in 

drugih delavcev v vrtcu, projektno delo, dokumentacija in arhiviranje izdelkov, ki je osnova 

za evalvacijo in načrtovanje življenja in dela v vrtcu, prostor v vrtcu (Devjak in sod. 2009: 9–

11). Otroci so dovzetni za raziskovanje, imajo številne potenciale, želijo napredovati, so 

radovedni. Namen koncepta je oblikovati otroka, ki bo sposoben lastnega razmišljanja, mi pa 

ga moramo spodbujati. Otrok za raziskovanje ni sam, temveč potrebuje druge, da bi ga 

usmerjali in mu pomagali. Ključne pri tem so vzgojiteljice, saj otroci, ki imajo komunikacijo z 

njimi, postanejo aktivni ustvarjalci lastne socializacije, ki jo soustvarjajo skupaj z vrstniki in 

vzgojiteljicami. Glavna vloga odraslih je, da pri otrocih ozavestijo sposobnosti ustvarjanja 

pomenov iz vsakodnevnih izkušenj skozi lastno aktivnost in pripravljenost (Batistič Zorec 

2003: 226–228). Vzgojiteljice morajo v procesu poučevanja omogočiti otroku dejavnosti, ki 

terjajo višjo raven reševanja miselnih problemov, kot jih je zmožen v določenem razvojnem 

obdobju; biti morajo en korak pred otrokovim razvojem (Hočevar in sod. 2009: 20).  

Participacija otrok, pedagogika poslušanja in medsebojna interakcija vrtca ter lokalne 

skupnosti so značilnosti tega koncepta. Pomembna je pravica otrok, da izražajo svoje mnenje 

in želje. Kot že rečeno, participacijo zasledimo v Konvenciji o otrokovih pravicah v 12. in 13. 

členu; s tem dobimo demokracijo o odločitvah in to je tudi ena od prednosti pristopa Reggio 

Emilia (Devjak in sod. 2009: 12–13). 

Pri komunikaciji ima izreden pomen poslušanje otrok, ki je pomembnejše od govorjenja; 

predvsem brez predhodnih predpostavk, kaj je prav in kaj narobe ter našega subjektivnega 

mnenja. Pri participaciji gre za poznavanje lastnih pravic ter povezovanje z vplivanjem in 

odločanjem, pri poslušanju pa za željo po sodelovanju oziroma spoštovanju odnosa z drugimi 

in odločanju, ki je povezano z vsakdanjim življenjem ter je bolj individualistično (Batistič 

Zorec 2010: 72). C. Rinaldi pravi: »Poslušanje je ključni element pedagoškega koncepta 

Reggio Emilia« (v Rutar 2013: 121–122). Otrok mora biti slišan pozorno in odgovorno ter 

upoštevan s strani odrasle osebe. Njegove predloge, želje, pobude je potrebno vedno jemati 

resno in jih vzeti kot dober predlog za uresničitev. Poslušanje otrok pomaga razumeti njihovo 

percepcijo (Rutar 2013: 122–123). Z drugimi besedami nam poslušanje otrok pomaga 

razumeti njihovo razumevanje sveta, odkrivamo, kako otroci razmišljajo, kakšna vprašanja 

imajo o svetu in kako razvijajo odnos do resničnosti (Turnšek 2009: 10).  
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Bivalni prostor je pojmovan kot tretji vzgojitelj. Prostori so urejeni podobno kot doma: 

pohištvo ni na višini otrok, stene krasijo slike in različni predmeti – rože, zofe, svetilke ... 

Razstavljeni so izdelki in fotografije ustvarjanja otrok. Pri oblikovanju prostora imajo poleg 

otrok pomembno vlogo tudi starši. Cilj jim je, da je prostor čim bolj domač, da se otroci v 

njem počutijo kot doma (Hočevar in Kovač Šebart 2010: 93).  

Tako Kurikulum za vrtce (1999) kot pristop Reggio Emilia poudarjata pravice otrok, temeljita 

na demokratičnih vrednotah in na pravni državi, zagovarjata pluralnost, vrednost in 

konceptualno povezavo različnih znanosti (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2009: 8). Vrtec je za 

otroka okolje, ki spodbuja otrokovo udeležbo in sodelovanje v skupnosti. Nekateri poudarjajo 

pomembnost sodelovanja in vlogo otrok pri načrtovanju ter izvajanju projektov v vrtcu, 

pomoč pri vsakodnevnih opravilih v vrtcu: pomoč pri pripravi obrokov, pospravljanju igrač 

(Hočevar in sod. 2009: 25). 

Tudi v tem pristopu lahko zasledimo nekaj pomanjkljivosti, med drugimi omogočiti otroku, 

da se izraža v številnih jezikih in pretirano poudarjanje likovnega izražanja, saj dajejo 

prednost umetnosti (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2009: 14). Ker ni vnaprej zastavljenih 

ciljev, Kroflič (2002, nav. po Hočevar, Kovač Š., Štefanc 2009: 21) poudarja, da »fiksni« 

kurikulum nadomeščajo z obsežnim usposabljanjem vzgojiteljic, nastajajočim seznamom 

projektov, ki se oblikujejo v komunikaciji med vzgojiteljico in otroki ter z natančnim 

spremljanjem in dokumentiranjem projektov. Sprotno izobraževanje strokovnih delavcev ima 

vpliv na njihovo delo. Nikjer ni zapisano, kako je s participacijo pri vzpostavljanju formalnih 

pravil vrtca in kako se v zvezi z njimi v vrtcu ravna (Hočevar in sod. 2009: 27).  

3 OTROK KOT AKTIVEN ČLAN DRUŽBE 
 

Participacija v vrtcih se pojavlja v zvezi z aktivnim učenjem in poučevanjem ter kot princip 

vzgoje za aktivno državljanstvo (Batistič Zorec 2010: 70). Pri aktivnem učenju otrok deluje 

na predmete, stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki ter pri tem konstruira novo 

razumevanje in širi svoja obzorja. Ima štiri temeljne prvine: neposredno delovanje na 

predmete, razmišljanje o delovanju, notranjo motivacijo, domiselnost in posplošitev ter 

reševanje problemov. Vse to izhaja iz osebne pobude, saj imajo otroci prirojeno željo po 

raziskovanju; pomemben je pogoj kognitivnega razvoja. Otroci konstruirajo znanje z 

neposredno, takojšnjo izkušnjo. Preko uresničevanja svojih namenov otrok dobi pomembne 
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izkušnje z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo njihovo osebnostno rast (Hohmann in 

Weikart 2005: 5 in 17). Aktivno učenje je pomembno v vrtcih Reggio Emilia, omenjeno pa je 

tudi v našem nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce v načelu aktivnega učenja (Batistič 

Zorec 2010: 71). 

V High/Scopovem predšolskem kurikulumu si odrasli in otroci delijo vodenje. Pomembno je 

aktivno učenje, ki je temelj za poln razvoj otrokovih sposobnosti. Vloga odraslega je 

podpiranje otrok in vodenje skozi dogodivščine ter izkušnje aktivnega učenja. Najbolj 

učinkovito je, če so zagotovljene razvojno primerne učne priložnosti (Hohmann in Weikart 

2005: 15). 

Aktivno učenje je odvisno od interakcije med otrokom in odraslim, zato je zavedanje 

pomembnosti le-tega izrednega pomena. Odrasel mora poznati otrokovo mišljenje ter njegov 

razvoj. Uporabljati mora pozitivne interakcijske strategije, kot so: poslušanje, vodenje, 

vzpostavljanje pristnega odnosa, reševanje problemov. Vse to otroku omogoča neovirano in 

samozavestno izražanje misli, občutij, ob tem pa izkusi pravo partnerstvo in sodelovanje 

(Hohmann in Weikart 2005: 6). 

3.1 Reševanje problemov odprtega tipa 

 

Odprti tip reševanja problemov ima po Maximu (1987: 164–167)  tri faze: problem oziroma 

opredelitev problema, reševanje problema in preizkušanje problema. Zatem sledi ponovitev 

cikla. Pomembna so učiteljeva vprašanja, saj morajo biti odprtega tipa za lažje usmerjanje 

otrok. Otroci morajo razumeti namen projekta in bistvo, kaj hočemo od njih. Zelo je 

pomembno načrtovanje in vnaprejšnja priprava učitelja oz. vzgojitelja na projekt. Otroci se 

soočijo s problemom, pri katerem pa je pomembno njihovo kreativno razmišljanje. Njihove 

ideje so ključne, zato je pomembna motivacija (Maxim 1987: 189–190). 

Pri reševanju problemov odprtega tipa vključujejo naslednje korake: opredelitev problema, 

iskanje alternativne rešitve (predlogi, ideje, rešitve), preizkušanje, ocena in izbira posameznih 

rešitev, ocena dela. Spodbujamo jih k iskanju alternativnih rešitev zastavljenega problema in 

preizkušanju le-teh (Turnšek in sod. 2009: 224). Pri reševanju problemov imamo več 

možnosti za rešitev in več je možnih poti reševanja določenega problema (Marentič Požarnik 

2008: 78). Torej spodbujamo divergentno mišljenje: rešitev je najmanj toliko, kolikor je otrok 

v skupini. Vsako njihovo mnenje in rešitev je enako pomembna.  
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Otroci morajo realizirati različne zamisli, vzgojitelj pa jih pri tem spodbuja in pomaga, da 

otrok ugotovi, ali so uresničljive in ustrezne. Ker otroci niso vajeni, da oni kreirajo določeno 

dejavnost, so lahko na začetku ideje osamljene, ko pa dobijo izkušnje, da njihove ideje 

upoštevamo, so bolj kreativne, domiselne in pogostejše. Pri vsem tem je pomembno, da smo 

demokratični in upoštevamo vse ideje enako; vsaka ideja je pomembna. Vzgojitelj mora 

spodbujati vse otroke, da dajo svojo idejo in nato skupaj izberejo določeno. Pri tem je 

upoštevana demokracija med otroki. Problem je treba natančno opredeliti, da je otrokom 

jasno, kaj se bo sploh spreminjalo in kakšno vlogo imajo pri tem oni. Vsi otroci morajo biti 

vključeni in njihove ideje za spreminjanje določene dejavnosti ali določenega prostora so 

izrednega pomena ter enakovredne. Preizkušanje idej, ki so jih dali, je lahko včasih bolj 

zahtevno, vendar za otrokovo znanje in učenje pomembno. Nekatere ideje so lahko 

uresničljive, spet druge niso, vendar je pomembno, da jih vzgojitelj na to opozori, da skupaj 

prediskutirajo in najdejo nadomestno rešitev. Tudi če vzgojitelj že vnaprej ve, da se določena 

ideja ne bo obnesla, naj pusti, da jo otroci uresničijo in sami iz izkušenj ugotovijo, kaj je 

izvedljivo in kaj ne. Na koncu je pomembna ocena dela, da se ugotovi, ali je določena rešitev 

blizu, kako projekt poteka, kakšne so možnosti (Turnšek in sod. 2009: 225–227). 

V slovenskih vrtcih je projektov vse več in tudi vzgojiteljice so naklonjene temu načinu dela. 

Pomembno je predvsem dokumentiranje, ki pa je v naših vrtcih v rokah otrok. Otroci 

postanejo znanstveniki in umetniki, veliko je odvisnega od njihove udeleženosti in 

sodelovanja z različnimi ustanovami ali osebami, torej je pomembno sodelovanje z okoljem 

(prav tam). 

3.2 Dejavno državljanstvo 

 

Državljanska vzgoja skozi participacijo otrok se je razširila v 90. letih, predvsem v 

skandinavskih državah. Zavedanje pravice otroka, da so slišani in da soodločajo o stvareh, ki 

se jih tičejo, je bilo ključno za začetek dejavnega državljanstva (Batistič Zorec 2010: 71). 

Demokratična participacija življenja v vrtcu otroku omogoča razvijanje različnih kompetenc: 

akcijske kompetence, sposobnost dejavnega, samostojnega učenja, medkulturne kompetence 

in socialno-emocionalne kompetence. Otroci naj bi razvili občutljivost za zaznavanje 

problemov sodobnega sveta: revščina, otroci begunci, neenakost … Skozi projekte in z 

neposrednimi izkušnjami se naučijo prepoznati probleme in iščejo pristope k njihovemu 

reševanju (Turnšek 2009: 6 in 11). Turnškova državljansko vzgojo predšolskih otrok razume: 
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»Primarno, v smislu udejanjanja vloge otroka kot udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih 

institucij, člana lokalne skupnosti in akterja, ki lahko s svojim delovanjem bistveno vpliva na 

podobo tega sveta« (Turnšek 2009: 1). To pomeni, da imajo otroci različne vloge v družini in 

vrtcu. Ves čas imajo veliko idej in predlogov o novih izzivih, vendar morajo biti slišani in 

upoštevani, saj tako lahko marsikaj spremenijo na bolje, tako v oddelku kot, širše gledano, v 

lokalni skupnosti oziroma vrtčevski okolici. Načrtovanje ciljev dejavnega državljanstva v 

prihodnost lahko usmeri našo pozornost v to, kaj naj otroci postanejo. Pomembno pa je 

usmerjanje v sedanjost, saj so otroci državljani že v otroštvu in ne le ko odrastejo. 

Državljanska vzgoja je neposredna izkušnja v demokratični skupnosti odraslih in otrok 

(Turnšek 2009: 1–6). Participacija ne pomeni le sodelovanje otrok, tako kot v pristopu Reggio 

Emilia, temveč predvsem način vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces, ki se tiče 

predvsem otrok. Le-ta stremi k izgrajevanju skupne identitete in k oblikovanju, da pripadajo 

določeni skupini (Batistič Zorec 2010: 71). Pri teh konceptih (participaciji, aktivnem 

državljanstvu) gre predvsem za spoštovanje otroka, zaupanje v otrokove sposobnosti in 

potenciale ter zahtevo po vzpostavljanju dialoga med odraslimi in otroki (Turnšek 2009: 2). 

4 RAZISKAVE  

4.1 Vzgojiteljice o participaciji, upoštevanje otrokovih idej 

 

Otroci zmorejo izražati svoje mnenje in poglede že zelo zgodaj. Nekatere raziskave 

ugotavljajo, da malčki že pri drugem letu starosti dosežejo stopnjo socialnega razumevanja, 

pri katerem dojemajo sebe in druge z različnimi pogledi na situacije, v katerih so udeleženi 

(Rutar 2013: 77–78). Zanimivo je bilo tudi, koliko imajo otroci možnost sooblikovati 

življenje v vrtcu. Raziskava Turnškove (2009) kaže, da imajo otroci redko priložnost izraziti, 

kaj želijo, saj največkrat o tem odločajo odrasli. Največji vpliv po mnenju vzgojiteljic imajo 

otroci na načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti, iger, pripravo prireditev in pri praznovanjih 

(Batistič Zorec 2010: 75–76). V raziskavi Batističeve je več kot polovica strokovnih delavcev 

odgovorila, da temo in okvirni načrt načrtujejo sami, upoštevajo pa želje in predloge otrok 

(Batistič Zorec 2010: 82). Tudi vključevanje vzgojitelja oziroma odraslega v igro je v večini 

le na željo otrok, strokovni delavci pa pozabljajo, da je vključitev odraslega v igro lahko 

otrokom priložnost za učenje in podpiranje razvoja otrok (Batistič Zorec 2010: 82).  
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Raziskave so pokazale, da imajo otroci zelo malo vpliva predvsem na podobo igralnice in 

njeno opremljenost ter izbiro oddelka, v katerem želijo biti (Turnšek 2011: 89–97). Kljub 

temu primerjava raziskav na začetku kurikularne prenove in sedaj kaže, da otroci danes bolj 

vplivajo na ureditev danega pohištva in opreme v igralnici (Batistič Zorec 2010: 79). Pri 

nekaterih neposredno povezanih odločitvah z njihovim strokovnim delom tudi vzgojiteljice 

nimajo veliko vpliva oziroma soodločanja, razen pri organizaciji praznovanj in prireditev 

(Turnšek 2011: 89–97). 

Dnevna rutina v vrtcu se dogaja vsak dan, je ponavljajoča. Pomembna je za učenje otrok; 

pustiti jim mora dovolj časa za uresničevanje ciljev. V dnevni rutini je veliko pospravljanja. 

Strokovne delavke vidijo pospravljanje kot prevzemanje odgovornosti in skrb za skupno 

življenje v skupini, zato otroke v večini v to vključujejo. V času prehodov naj bi bili otroci 

aktivni, imeli naj bi dovolj časa, da zaključijo dejavnost, izogibajo se čakanju v vrstah. Otroci 

nimajo možnosti izbirati časa obrokov, le majhen odstotek vzgojiteljic je odgovorilo, da otroci 

imajo to možnost. Pri spanju in počitku se ustaljene navade najpočasneje spreminjajo. Le 

desetina strokovnih delavcev upošteva potrebe otrok (ali spijo ali počnejo kaj drugega). 

Raziskava kaže, da največ strokovnih delavcev še vedno vztraja, da vsi otroci ležejo, vendar 

je nespečim otrokom vsaj omogočeno, da po določenem času vstanejo in se igrajo (Batistič 

Zorec 2010: 80–82).  

Raziskava, ki je bila izvedena, je pokazala, da vzgojiteljice v slovenskih vrtcih poudarjajo 

zahtevo po večji stopnji soodločanja in sodelovanja otrok ter jim je to ena izmed prioritet. 

Hkrati pa ista raziskava prikazuje, da otroci v slovenskih vrtcih zelo redko soodločajo. 

Vzgojiteljice menijo, da je naloga odraslih vsak dan ustvariti priložnost, da otroci izrazijo 

mnenje, želje, ideje ter da imajo pravico ne le, da jim vzgojiteljice prisluhnejo, temveč tudi 

upoštevajo njihovo mnenje (Rutar 2013: 145–146). Torej več kot dve tretjini vzgojiteljic se 

zaveda, da morajo vsak dan ustvarjati priložnost za otroško participacijo, upoštevati njihove 

želje. Strinjajo se, da je pomembno otrokovo soustvarjanje in uresničevanje lastnih idej pri 

delu. Otroke doživljajo kot aktivne državljane, ki lahko in so sposobni oblikovati institucije in 

širše okolje. Ne strinjajo se, da je otroštvo čas brezskrbnosti in da mora biti otrokovo 

soodločanje omejeno le na igralne dejavnosti ter med ponujenimi dejavnostmi s strani 

odraslih, temveč mora biti omogočeno tudi odločanje otrok. Iz raziskav je razvidno, da se 

strokovni delavci zavedajo, da otroštvo ni obdobje nezrelosti in nezmožnosti delovanja ter da 

niso le uporabniki oziroma gostje v vrtcu, zato bi morali v večji meri sooblikovati potek 

življenja v vrtcu (Rožič in Turnšek 2010: 350–355).  
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5 PROJEKTNO DELO 
 

Projektno delo je metodični postopek, način dela, ki je za udeležence pozitiven – za 

pridobivanje spretnosti, učenja, razmišljanja, s tem pa se navajajo na raznovrstno delo. S 

projektnim delom bogatijo svoje znanje in razvijanje različnih sposobnosti, se seznanjajo z 

novostmi ter evalvirajo celotno delo (Novak in sod 2009: 13). Glede na svojo namenskost 

poznamo različne tipe projektov: konstrukcijski tip, raziskovalni tip, projekt usvajanja in 

vrednotenja ter tip učenja (Novak in sod. 2009: 58–59). 

Projektno delo omogoča otrokom prevzemanje vodilnih vlog v procesu učenja in 

nadgrajevanje znanja. Sestavljeno je tako, da otrokom omogoča poglobljeno raziskovanje 

določene teme, ki jih zanima, vzbuja njihovo pozornost in jim je nekaj v interesu (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel 2009: 209). Ob pomoči vodje sami dajejo pobude, predlagajo, izbirajo 

teme, sodelujejo med seboj, si delijo vloge, rešujejo sproti nastale konflikte, se samostojno 

odločajo za izvajanje posameznih nalog, kritično presojajo svoje predloge in možnosti 

njihovega uresničevanja ter so soodgovorni pri izvajanju nalog, ki jih prevzemajo. Odločilno 

je spodbujanje celovitega razvoja, optimalnega in skladnega osebnostnega razvoja vsakega 

posameznika (Novak in sod. 2009: 15).  

Po Novak s sodelavci (2009: 17) so pomembna načela, na katerih projektno delo temelji: 

ciljna usmerjenost vseh dejavnosti, tematsko problemski pristop pri postavitvi projekta, 

življenjskost projektnih tem, načrtovanje dela, fleksibilnost in odprtost projekta, spoštovanje 

razvojnih in individualnih razlik med udeleženci, spodbujevalni stil dela, težišče na aktivnosti 

udeležencev, učni proces in celovit osebnostni razvoj.  

Pri Reggio Emilia je pomembna participacija otrok pri projektnem delu. Vzgojiteljica mora 

pri izbiri teme upoštevati nekaj smernic, slediti mora komunikaciji med otroki in razpravljati z 

njimi o različnih problemih. Na tak način išče teme, ki zanimajo otroke. Pri odločanju o 

projektu sodelujejo in podajajo mnenja tudi druge strokovne delavke vrtca; osredinjajo se na 

tematiko, ki izhaja iz otrokovega vsakdana, je otroku blizu. Sam projekt je ves čas odprt in se 

spreminja, tudi cilji se ves čas lahko spreminjajo, ni omejitev. Nimajo vnaprejšnjih natančnih 

načrtov o projektu, vendar je razmislek o načrtovanju vnaprej zastavljen z možnostjo 

sprememb. V izvedbi projekta sodeluje tudi lokalno okolje, saj je pri tem vzgojnem konceptu 

pomembno sodelovanje z okoljem, v katerem vrtec je (Hočevar in sod. 2009: 26).  
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Projekt omogoča, da otroci sami odločajo in izbirajo, imajo ključno vlogo, saj neposredno 

opazujejo, postavljajo vprašanja ljudem, ki kaj vedo o dogodkih, zbirajo dokumente, predmete 

ter svoja spoznanja, spomine, izkušnje, občutke predstavljajo na različne načine. Smisel 

projektnega dela je vzpostavljanje odnosov med otroki in odraslimi. Le-ti pa poslušajo in 

sledijo otrokovim predlogom in željam (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel 2009: 210).  

 II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA DIPLOMSKE NALOGE 

Pomembnost upoštevanja otrokovih besed se je pojavila že v preteklosti, predvsem v 

pedagoškem konceptu Reggio Emilia. V Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) je omenjena 

pravica soodločanja otroka. To pomeni, da je njegova pravica biti slišan in upoštevan. Otroci 

danes v vrtcu preživijo večino dneva, zato je pomembno, da se počutijo dobro, da je vrtec 

prilagojen njihovim interesom. Otrokom moramo pozorno prisluhniti in njihove besede vzeti 

resno. Njihove lastne izkušnje so pomembne za razvoj in učenje (Turnšek in sod. 2009).  

V Reggio Emilia so dali veliko poudarka tudi projektnemu delu ter s tem vzpostavljanju 

odnosov med odraslimi in otroki. Vsebina medsebojnega odnosa je skupni interes, ki je 

osnova interakcije, saj otrok in odrasli stremijo k istemu cilju enega projekta (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel 2009). 

Pri dejavnostih in prostorih vrtca so pomembne želje, interesi, potrebe in mnenje otrok. 

Prostor vpliva na igro in razpoloženje; nekateri se raje igrajo po kotičkih, spet drugi v odprtih 

prostorih. Pomembni so kotički, da otrokom nudijo toplino, zavetje in pozitivne izkušnje. Za 

otrokovo dojemanje prostora so pomembni začetki in rokovanje s predmeti. Odrasli naj 

poskrbijo, da je v igralnici veliko raznolikih predmetov, tudi večjih, ki otroku nudijo 

spremembe. V kotičkih morajo imeti dovolj prostora za igro in primeren material (Hohmann 

in Weikart 2005).  

Raziskave Turnškove kažejo, da je participacije v vrtcu, zlasti v okviru vsakdanjih rutin in 

učnih dejavnosti, malo, navkljub naklonjenim stališčem praktikov. S tem razlogom sem se 

odločila za projekt participacije, osnovanem na reševanju problemov odprtega tipa, 

imenovanem »naši radovedni kotički«. Namen projekta je bil ponuditi otrokom možnost, da 

svoje učne kotičke kreirajo sami, z lastnimi zamislimi. Pri udejanjanju zamisli sva jim z 
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vzgojiteljico pomagali. S tem sem upoštevala načela demokratičnosti, svobodne izbire, 

participacije kot soodločanja in soustvarjanja otroka v institucionalnem življenju.  

Cilj diplomske naloge je teoretsko opredeliti koncept ter evalvirati izvedbo projekta z 

namenom odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V diplomskem delu želim odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  

- Do katere mere je bila participacija otrok skozi projekt udejanjena? Koliko zamisli 

otrok je bilo izvedenih v celoti in kaj je vplivalo na izvedbo? 

- Kakšen je bil odziv otrok na projektno delo in ponujeno možnost participacije? 

- Kakšni so bili stranski oz. spremljajoči učinki projekta participacije v konkretnem 

življenju skupine? 

 

3 METODA DELA 
 

Pri projektu sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. V empiričnem 

delu diplome sem izvedla projekt reševanja problemov odprtega tipa ter ga spremljala oz. 

evalvirala.  

4 VZOREC 
 

Projekt sem izvajala v Vrtcu Čebelica, natančneje v skupini Metuljčki, kjer so otroci drugega 

starostnega obdobja (stari 4–6 let). V skupini je 21 otrok. Projekt sem izvajala v aprilu in 

maju 2016.  

5 IZVEDBA PROJEKTA: PARTICIPACIJA OTROK – NAŠI 

RADOVEDNI KOTIČKI 

5.1 Socialna igra ter intervju 

Začela sem s projektom v vrtcu Čebelica v skupini Metuljčki. Sedeli smo v krogu, povedala 

sem jim, da bomo preuredili igralnico, da lahko vse prestavimo, kot želijo sami ter da si bodo 

izbrali štiri kotičke, ki jih želijo imeti. Odziv otrok je bil zelo pozitiven. Povedala sem jim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Poklar Eva; diplomsko delo 
 

16 
 

navodila igre ter da jim bo klobuk v pomoč za razmišljanje. Igra, kaj najraje počnem, je 

potekala tekoče. Dva nista hotela sodelovati, zato sem ju še enkrat povabila na koncu, vendar 

nista želela. Nato so imeli čas za spontano igro, jaz pa sem s posamezniki na posebnem stolu, 

ki so ga izbrali otroci, izvedla intervjuje. Dodala sem tudi rekvizit – klobuk. Določili smo 

lokacijo, kjer bi radi imeli stol. Nekateri so bili ob videnem snemalniku malo zadržani. Ker 

otroci niso navajeni takega načina dela, je bilo to za njih nekaj posebnega. Bilo je nekaj 

posameznikov, ki so bili zelo presenečeni in tisti trenutek niso imeli nobene ideje. Sem pa 

kljub vsemu dobila kar nekaj predlogov, kaj si želijo. Res pa je, da je bila večina stvari takih, 

ki jih poznajo oziroma se jih igrajo doma ali pa popolnoma novega. 

Ideje otrok 

Kakšen kotiček si želiš? Kaj novega bi se rad naučil? 

 J: »Kuhinjo, vodo, kjer bi se igrali.« 

 Ž: »Omarico za knjige.« 

 N: »Velik prostor, kjer bi si lahko povedali skrivnosti in ne bi slišal noben.« 

 J: »Kotiček za branje, igranje z „avtočki” na daljinca.« 

 E: »Da bi imeli stopnice kot v spodnjem vrtcu, z igračami in likalno mizo.« 

 L: »Kotiček s posodami za kuhanje, z avtomobilčki.« 

 A: »Kostanj.« 

 N: »Lego Chime.«  

 L: »Nove igre.« 

 J: »Igranje s plišastimi igračkami, vrtavkami.« 

 J: »Vrtavke, robote.« 

 K: »Tak kotiček, ki bo imel veliko prostora, televizijo, dojenčke, oblačila za delat 

(take, ki nosijo delavci).« 

 M: »Kotiček za kuhinjo.« 

 L: »Igranje z dojenčki, da bi lahko imeli novo posteljico za dojenčke, ker ta je že 

zlepljena.« 

 J: »Jaz bi imel rad telefone.« 

 N: »Igranje z lego kockami.« 

 F: »„Legice”.« 

 A: »Žoge.« 
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Refleksija  

Ob ideji, da si bodo sami naredili kotičke in preuredili igralnico, so bili izredno veseli. Ko 

sem jim pokazala klobuk, so se ga razveselili, na njihovih ustnicah je bil širok nasmešek. 

Povedala sem jim navodila socialne igre ter 

vključitev klobuka in začeli smo z igranjem. 

Ker se je kar nekaj idej ponovilo, sem se po 

pogovoru z vzgojiteljico odločila, da 

intervjuje izvedem individualno. Nad 

klobukom so bili vsi zelo presenečeni. Ker 

sem želela, da je stol nekaj posebnega, smo 

ga naslednjega dne poimenovali. Nato sem 

začela z intervjuji in izvedla vse. Nekateri so bili malo presenečeni nad mojimi vprašanji, zato 

sem sklenila, da naslednjega dne ponovimo, saj sem jim rekla, naj doma razmislijo, kaj se 

želijo v vrtcu igrati ali novega naučiti. Ponovno bom izvedla intervju s tistimi, ki bodo želeli. 

Pri idejah so se mi zdeli zelo omejeni in zadržani. Povedali so stvari, ki so jih v vrtcu že videli 

ali delali. Verjetno niso vajeni takšnega načina dela. Kljub vsemu sem pričakovala več 

nenavadnih idej, ki jih v vrtcu še niso preizkusili.  

5.2 Glasovanje  

Ko smo sedli v krog, smo se pozdravili s 

klobukom. Vprašala sem jih, če želijo 

imeti poleg stola tudi klobuk. Ker je bil 

njihov odgovor pritrdilen, sem klobuk 

odnesla poleg stola. Torej, ko bo 

posameznik sedel na tem stolu, si bo 

lahko nadel tudi klobuk. Zdelo se mi je 

smiselno, da bi poimenovali naš poseben 

stol in prostor. Prosila sem jih, naj dajo 

nekaj idej, kako bi poimenovali naš stol. Punčka M se je takoj oglasila in rekla: »To je naš 

govorilni stol«. Še nekaj otrok je dalo svoje predloge, kot so: posebni stol, čarobni stol … 

Deček N pa je nato rekel, da bi bil lahko to naš kotiček želja. Otrokom sem rekla, da bomo 

glasovali, kako bomo poimenovali naš stol. Opazila sem, da niso ravno razumeli besede 

»glasovali«, zato sem jim razložila, da bom še enkrat prebrala njihove predloge, vsak pa se 

Slika 1: Izdelava plakata 

Slika 2: Glasovanje za kotičke 
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mora odločiti za enega in za tistega, ki si ga je izbral, glasuje z dvigom roke. Tako smo 

izglasovali, da se bo naš stol imenoval 

»KOTIČEK ŽELJA«. Naredila sem napis. 

Nadaljevala sem z dejavnostjo prejšnjega dne. 

Zjutraj sem z otroki naredila plakat, na 

katerega smo zapisali njihove želje. Vprašala 

sem jih, ali imajo kakšno novo željo glede 

kotičkov. Nato sem jim rekla, da lahko za 

razmislek vzamejo klobuk, da bo njihova glava lažje razmišljala. To se jim je zdelo nadvse 

zanimivo, zato smo nekaj časa bili v tišini in si podajali klobuk, da so naše glave lahko 

razmislile. Otroci so predlagali še nekaj idej, ki smo jih zapisali. Deček N je rekel, da ima rad 

vesolje in to je bil nov predlog za kotiček. Deklica L je izjavila, da bi imela lepotilni salon, 

deklica K pa je rekla: » Jaaa, jaz bi pa imela frizerski kotiček za take lepe frizure«. Tako smo 

dobili še nekaj idej, kaj bi lahko imeli. Povedala sem jim, da je v igralnici prostora le za 4 

kotičke in da moramo izglasovati, katere štiri bomo imeli. Med glasovanjem se jim predlogi 

prejšnjega dne niso več zdeli tako zanimivi, saj za njih niso preveč glasovali. Ko sem omenila 

kotiček, kjer bi imeli dojenčke, se je oglasil deček N in rekel: »Fuuj, dojenčki imajo plenice.« 

Na koncu so izglasovali frizerski kotiček, kotiček vesolje, kotiček kuhinja in kotiček z 

avtomobilčki. Deklica K je rekla:« Pa bomo res kaj skuhali, tako za pojest?«  

 

Igranje s plišastimi igračami 1 

Velik prostor, kjer bi si lahko 

povedali skrivnosti 

1 

Dojenčki in njihove posteljice 1 

Frizerski kotiček 3 

Kotiček vesolje 3 

Kotiček kuhinja 4 

Kotiček z avtomobilčki 4 

Glasovalo je 18 otrok 

 

 

Slika 3: Plakat z njihovimi idejami 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Poklar Eva; diplomsko delo 
 

19 
 

Refleksija 

Včeraj se mi je zdelo, da jim je bil klobuk zelo zanimiv, zato sem ga ohranila. Otrokom je bilo 

lažje razmišljati s klobukom. Veliko bolj jih je pritegnil klobuk kot stol. Zjutraj sem jih 

povabila, naj sami naredijo plakat, na katerega bodo zapisali svoje želje. Opazila sem, da 

imajo kar nekaj idej med spontano igro, zato bom pozorna in jih bom večkrat spodbudila, naj 

mi povejo, kar si želijo. Če delamo določeno dejavnost, se mi zdijo veliko bolj umirjeni, če 

sedimo v krogu. Na splošno sem pričakovala več različnih idej, vendar se opazi, da otroci niso 

vajeni takega načina dela in je to za njih nekaj novega. Ko sem jim povedala, da bomo te 

kotičke naredili sami, so bili presenečeni in obenem veseli. Skušala jim bom čim bolj 

pomagati pri uresničitvi teh kotičkov.  

5.3 Arhitekti 

Nadaljevali smo z izdelavo naših načrtov za 

kotičke. Otroke sem vprašala, ali vedo, kdo je 

arhitekt. Odgovorili so, da ne, zato sem jim 

razložila, kdo so arhitekti in da načrtujejo hiše. 

Dva otroka sta povedala, kakšno hišo imajo. Ker 

so imeli ravno temo družina in so risali svoje 

domove, jim je bilo to še toliko bolj zanimivo. 

Podala sem jim nadaljnja navodila, da bodo 

narisali razporeditev kotičkov v igralnici. Opozorila sem jih, da bodo delali po skupinah in 

morajo uskladiti svoja mnenja in želje. Narisati so morali razporeditev kotičkov in kaj si želijo 

imeti v njih. Razdelila sem jih naključno v skupine po 4 ali 5. Vprašala sem jih, ali želijo risati 

na mizah ali na tleh. Odločili so se za tla, zato sem upoštevala njihove želje. Imeli so kar 

nekaj idej, kaj bi lahko naredili. Hodila sem od skupine do skupine in jim bila v oporo, če so 

to želeli. Imeli so nekaj vprašanj, med drugim tudi »ali lahko narišejo že drug kotiček«,  

drugače pa večjih težav niso imeli. Malo težav so imeli z orientacijo, kljub temu da smo 

skupaj položili list ter si predstavljali, kje je igralnica in kje bi kaj imeli. Ko so končali, sem se 

odločila izvesti pogovor z vsako skupino posebej. Pokazali so mi, kaj so narisali in kakšne 

želje imajo. 

 

 

 

Slika 4: Načrt igralnice 
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Refleksija 

Dobila sem idejo, da bi lahko risali na tleh. Seveda so bili vsi za to. Ko so se začeli 

pogovarjati, so se mi zdeli izredno motivirani. Načrtovala sem, da bi se delili v skupine po 

podobnosti želja, vendar sem kasneje ugotovila, da je bolje, če jih razdelim naključno. 

Pričakovala sem, da se ne bodo tako hitro uskladili med seboj, vendar sem opazila, da je v 

vsaki skupini eden prevzel pobudo in jih vodil, nihče pa se ni upiral. Ko sem opazovala 

njihove želje, sem opazila, da nekaterih postavitev ne bomo mogli izvesti, saj imajo tam že 

fiksirane stvari, ki jih ni možno prestaviti. Ugotovila sem, da ne bomo mogli upoštevati le 

enega načrta, zato bomo za vsak kotiček ponovno glasovali, kje bi lahko bil, s tem pa bomo 

upoštevali delček vsakega načrta, ki so ga naredili otroci. Opazila sem, kako z veseljem 

pripovedujejo, kaj so si zaželeli in kakšno postavitev igralnice bi imeli. Nihče pa ni pomislil, 

da bi lahko še kaj dodali ali naredili znova. Njihovi pogovori med ustvarjanjem načrta so bili 

zelo zanimivi. Če so prišli do nesoglasja, so se hitro uskladili. Bila sem pozitivno 

presenečena, da je bila moja ideja o naključni delitvi boljša, saj so skupine res dobro delovale. 

Ker so bile njihove umetnine nekaj posebnega, sem se odločila izvesti pogovor z vsako 

skupino posebej, da so mi razložili, kje bo kaj. Predlogi nekaterih so bili zanimivi. Radi so 

govorili, kaj si želijo imeti. 

5.4 Kotiček kuhinja 

Odločili smo se, da najprej naredimo kotiček kuhinja. Vprašala sem jih, ali imamo na šoli že 

kakšno kuhinjo. Otroci so vedeli za 

šolsko kuhinjo, jaz pa sem jih 

spomnila še na gospodinjsko učilnico, 

ki jo sicer poznajo in uporabljajo. 

Pogovarjali smo se o kuhinjah, kaj 

imajo doma, kakšne stvari so značilne 

in jih moramo imeti v kuhinji. 

Vprašala sem jih, ali bi šli pogledat 

kuhinjo in kaj nam pripravljajo 

kuharice. S kuharico sva bili dogovorjeni, da pridemo na ogled kuhinje, če bodo otroci tako 

želeli. Dogovorili smo se, kakšno je primerno obnašanje v kuhinji. Kuharica nam je 

predstavila glavne prostore in nam pokazala shrambe, veliko skrinjo, lonce ter ostale zanimive 

stvari. Otroci niso imeli posebnih vprašanj. Ko so zagledali jabolčni zavitek, so bili veseli, da 

bo le-ta za kosilo. Kuharica jih je vprašala, če želi kdo pomagati pri jabolčnem zavitku. Javila 

Slika 5: Obisk šolske kuhinje 
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se je deklica, ki je oblekla predpasnik in si zaščitila lase. Pomagala je kuharici, ostali otroci pa 

so z zanimanjem spremljali, kaj delata. Ko otroci niso imeli več vprašanj, 

smo odšli nazaj v igralnico, kjer smo se pogovorili, kaj vse imajo v 

kuhinji in kaj tam delajo.  

Na sredino kroga sem jim dala njihove arhitekturne načrte za igralnico 

oziroma kotičke. Pregledali smo predloge, kje bi posamezna skupina 

postavila kuhinjo ter se z glasovanjem odločili za eno lokacijo. Nato so 

otroci določili, katere »pregrade« oziroma kotičke bodo premaknili. 

Odločili so se za kotiček kuhinja, ki ga že imajo, da se bodo lahko igrali 

tudi s svojimi posodami. Premaknili so naš stol, vendar so nato 

ugotovili, da lahko ostane, kjer je. Želeli so premakniti vse, vendar 

sem jim povedala, da morajo še malo počakati in da bomo prestavili vse. Nato je deček N 

podal predlog, da bi imeli ena vrata v vse kotičke, med kotički pa bi imeli pregrade. Nad idejo 

so bili vsi zelo navdušeni. Tako smo se odločili, da bomo postavili vsak kotiček posebej, na 

koncu pa bomo naredili še vrata, ki bodo omogočala vstop v vse njihove kotičke. Nadaljevali 

smo s pogovorom o tem, kaj si želijo v kotičkih. Večina predlogov je bilo o posodah, nato pa 

smo se začeli pogovarjati o hrani, ki si jo 

želijo. Deček Ž je predlagal, da bi pekli kruh. 

Ostali so se strinjali. Vmes je bilo še nekaj 

predlogov, s katerimi pa se niso strinjali vsi. 

Nato je deček J rekel, da bi jedel sladoled. 

Otroci so bili zelo navdušeni in odločili smo 

se, da naslednji dan naredimo sadni sladoled. 

Določili smo, katero sadje bomo uporabili ter 

izglasovali, da bi jedli sladoled v kornetih. Vprašala sem jih, kako bomo naredili sladoled in 

jih z vprašanji napeljala na recepte. Otroci so rekli, da lahko pogledamo na internet. 

Povprašala sem jih, ali mislijo, da ima naša knjižnica tudi kakšno knjigo z recepti. Otroci so 

bili veseli, ko sem omenila knjižnico, zato so se odločili, da gremo h knjižničarki. Lepo nas je 

sprejela, deček N pa je vprašal za knjigo receptov. Nekaj knjig nam je priporočila, zato smo si 

jih izposodili. Povedala sem jim, da si bomo knjige z recepti ogledali naslednji dan. Z nekaj 

otroki smo kasneje pregledali recepte tudi na internetu. Tako smo zaključili današnje priprave, 

vsi pa so se izredno veselili naslednjega dne in seveda sladoleda. 

Slika 7: Postavitev kotička 

Slika 6: Obisk 

knjižnice 
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Refleksija 

Ob predlogu, da si želijo najprej kotiček kuhinjo, 

sem bila malo presenečena, saj že imajo svojo 

kuhinjo. Ko smo poudarjali, da bomo lahko kaj 

spekli in da lahko imajo v kotičku stvari, ki jih 

sedaj nimajo, jih je to verjetno zelo pritegnilo. 

Pregledali smo načrte. Ob tem so bili otroci 

ponosni in vsak posebej je poudaril, kaj je narisal. Ko smo se pogovarjali o kuhinji v šoli, so 

bili otroci zelo veseli. Spomnila sem se, da si gremo lahko ogledat kuhinjo. Kuharice so rekle, 

da nas lahko sprejmejo, zato smo šli na ogled. Otroci so radi obiskali kuhinjo, kljub temu da 

so jo že videli. Povedali so mi, da vsakič izvedo kaj novega. Nisem bila prepričana, ali nas 

bodo lahko sprejele, vendar so to storile z veseljem. Na zanimiv način so jim predstavile 

njihovo delo ter nekatere pripomočke. Bila sem presenečena, da se je za pomoč kuharici javila 

le ena deklica. Kuharica jim je rekla, da bodo za kosilo dobili ta jabolčni zavitek, ki ga je 

namazala njihova prijateljica. Vsi so bili navdušeni in so komaj čakali kosilo. Zdelo sem mi je 

smiselno, da vsak kotiček postavimo in opremimo posebej, da se mu dobro posvetimo. 

Opazila sem, da imajo otroci največ idej, ko jih spontano vprašam, ali si kaj želijo in ne v 

krogu ali ko se vsi pogovarjamo o tem. Naš kotiček želja, kot so ga poimenovali, nima neke 

posebne funkcije ravno zaradi razloga, ki sem ga navedla. Pričakovala sem, da bodo bolj 

osredinjeni na stol oziroma kotiček želja. Opazila sem, da ga ob igri omenijo, to pa je tudi vse. 

Deček me je s predlogom o kotičkih in pregradi izredno presenetil. Ker so bili tudi ostali 

otroci zelo veseli ob tem predlogu, bomo poskušali njihovo željo uresničiti. Naredili bomo 

labirint njihovih kotičkov z enim vstopom. Ob idejah, kaj bi v kuhinji delali, so imeli kar 

nekaj konkretnih želja. Odločili so se za dve, ki jih bomo skupaj naredili. Zatem bodo imeli na 

voljo različne stvari, ki si jih bodo zaželeli in jih še nimajo. Nisem pričakovala, da bodo želeli 

iti v knjižnico. Ker jo imamo blizu, smo to izkoristili in obiskali knjižničarko, ki nam je z 

veseljem pomagala pri iskanju knjig. Tako smo dobili tudi recepte za v našo kuhinjo. Zdi se 

mi zelo dobro, da je ta oddelek na šoli, saj imamo tako možnost obiska različnih stvari. Lahko 

smo izvedli vse v enem dnevu, saj smo imeli blizu kuhinjo in knjižnico. Vesela sem bila, da 

so nas ostali zaposleni tako dobro sprejeli in bili pripravljeni pomagati pri njihovih željah. 

5.5 Priprava sladoleda 

Otroke sem peljala v kuhinjski kotiček. Vprašala sem jih, ali lahko gredo vsi vanj. Ugotovili 

so, da ne, zato sem jih vprašala, kaj lahko storijo. Rekli so, da lahko kotiček povečajo. To smo 

Slika 8: Sladoled 
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s skupnimi močmi tudi naredili. Ob vprašanju, ali lahko damo zraven tudi čaj, ki jim je na 

voljo ves čas, so bili vsi za, da ga prestavimo. Imeli so nekaj predlogov, kam bi lahko to 

postavili. Ko sem jim povedala, da lahko dodajo kakšno mizo, so našli drugo mesto, kamor 

lahko prestavijo. Potem smo se v krogu pogovorili, kaj smo delali prejšnji dan, saj smo 

ugotovili, da za izdelavo sladoleda potrebujemo recept. Ogledali smo si knjige z recepti, ki 

smo si jih izposodili v knjižnici. Nato smo skupaj poiskali mesto v kuhinjskem kotičku, kjer 

bodo recepti na voljo. Pokazala sem jim nekaj pripomočkov, ki so si jih zaželeli, in rekla 

dvema dečkoma, naj jih pospravita v njihov kotiček. Nato sem nadaljevala pogovor o tem, kaj 

si še želijo imeti v kotičku. Imeli so nekaj idej, kot so: sol, sladkor, moko, testenine. 

Dogovorili smo se, da v ponedeljek dopolnimo kotiček še z nekaj sestavinami. Deček L me je 

vprašal, ali bomo delali sladoled, kot smo se dogovorili. Rekla sem jim, da bomo naredili 

sadni sladoled, kot smo se dogovorili. Še prej sem jih vprašala, kaj bi si lahko sami naredili v 

kotičku za malico. Imeli so kar nekaj idej: smoothie, različne živali iz sadja, sadne sokove … 

Skupaj smo šli v kuhinjski kotiček, kjer smo se postavili okoli velike mize. Predstavila sem 

jim sestavine, ki jih bomo potrebovali za sladoled. Vsi so si šli umit roke in vsak je dobil svoj 

predpasnik ter nož. Vzeli so sadje ter začeli z lupljenjem pomaranč ter kivijev. Če so 

potrebovali pomoč, sva jo z vzgojiteljico nudili. Nadaljevali smo z rezanjem sadja. Z 

vzgojiteljico sva vzeli vsaka po en mešalnik ter začeli z mešanjem. Jaz sem zmešala smetano, 

ona pa sadje. Pustili sva, da so to delali tudi otroci. Nato so otroci dodali sestavine, ki smo jih 

še potrebovali. Vsak je naredil nekaj. Ko smo dali vse skupaj, je nastalo kar nekaj mase, ki 

sem jo odnesla v kuhinjo v zamrzovalnik. Otrokom sem povedala, da bomo naš sladoled 

poskusili v ponedeljek.  

Refleksija 

Ob vprašanju, ali je kotiček dovolj velik, so takoj odgovorili, da ni. Z mojo pomočjo smo ga 

povečali. Takoj, ko zaslišijo, da lahko kaj prestavijo, se tega lotijo, vendar je lahko zaradi 

pohištva tudi nevarno. Nekaj otrok želi stvari narediti zelo hitro in ob tem niso pozorni na 

druge. Ob pregledu receptov so bili zelo nemirni. Ko so predlagali, da bi recepte lahko imeli 

na sredini mize, sem jih z vprašanji spodbudila, ali jih bo tam kaj motilo, ko se bodo igrali. 

Ugotovili so, da to ni dobra rešitev. Prestavili smo liste ter dali tja knjige z recepti. Nekateri 

so bili začudeni, kam bomo sedaj prestavili liste. Našli smo mesto tudi za njih. Zdi se mi, da 

so omejeni in zadržani. Ne upajo premakniti veliko stvari, kljub temu da jim ves čas govorim, 

da lahko vse postavimo tako, kot želijo oni. Menim, da bodo sčasoma razumeli, da res 

sledimo njihovim željam. Tudi ob vprašanju, kaj si še želijo imeti v kuhinjskem kotičku, so 
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njihovi odgovori in želje zelo omejeni. Nekaj stvari so ugotovili z mojo spodbudo in bili nad 

idejami navdušeni. Za malico so imeli kar nekaj idej, vendar šele zatem, ko sem jih vprašala, 

kaj lahko naredimo s sadjem. Presenečeni so bili, da bodo lahko sami pripravljali malico in 

postregli sadje, kot bodo želeli. Veselili so se tega, saj so postali zelo nemirni in drug 

drugemu razlagali, kaj si želijo in predvsem, katere živali lahko oblikujemo iz sadja. Ko smo 

se postavili okoli velike mize, da bomo začeli izdelovati sladoled, so postali nemirni, saj so se 

tega izredno veselili. Delo sem razdelila za dve mizi, da so lažje delali. Ko jim nekaj ni uspelo 

takoj, so kmalu obupali. Ob moji spodbudi, naj se potrudijo pri lupljenju sadja, je to seveda 

uspelo vsem, kljub temu da so na začetku rekli, da ne morejo in ne znajo. Spodbuda jim 

pomaga, da vztrajajo. Bili so navdušeni nad mešanjem. Potrudili smo se, da so vsi poskusili 

zmešati sadje ali smetano. Seveda so kmalu ugotovili, da je smetana dobra za jesti, zato so vsi 

želeli poskusiti. S prsti so pomakali in pokušali, zato sem se na koncu odločila, da vsi 

poskusijo, kaj smo naredili – vsak malo. Sami so v posodo zlili smetano ter stresali sladkor. 

Ob tem se mi je zdelo, da neznansko uživajo. Ko smo končali, sem naš pripravek odnesla v 

zamrzovalnik. Nestrpno pričakujemo ponedeljek, ko bomo poskusili, kaj nam je uspelo 

narediti. Na splošno veliko idej povejo med prosto igro ali ko smo zunaj. Čim več jih skušam 

upoštevati. Ker smo se dogovorili, da bomo v ponedeljek spekli kruh, sem hotela izvedeti 

kakšnega. Večina otrok si je zaželela belega, vendar so mi to povedali med njihovo spontano 

igro. Opazim, da so takrat bolj sproščeni in imajo več idej, kaj želijo. 

Menim, da bodo postopoma ugotovili, da imajo lahko različne želje, za katere se bomo 

potrudili, da jih bomo uresničili. Tako bodo dobili zaupanje, da je mogoče tudi v vrtcu 

marsikaj spremeniti in narediti. Do sedaj takšnega načina dela niso bili vajeni, zato je verjetno 

njihovo razmišljanje tako omejeno. Če jih spodbudim in dam nekaj predlogov, se lažje sami 

spomnijo svojih, saj vidijo, da lahko predlagajo res tisto, kar si želijo. 

5.6 Peka kruha 

V kotičku smo potrebovali prostor, zato smo ga 

odprli (prestavili smo del pregrade). Vsi so se 

usedli v polkrog, da smo skupaj zamesili kruh. 

Predstavila sem jim sestavine, nato smo 

poskrbeli za kvas. Opazovali smo, kako vzhaja. 

Vprašala sem jih, ali je kdo že pekel kruh in kaj 

vse damo v testo. Nadaljevali smo s pripravo 

Slika 9: Pečen kruh 
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testa. Vsak otrok je pomagal posuti moko in zliti vodo, mleko ali olje. Zatem je vsak posebej 

zgnetel testo, da so se v tem preizkusili vsi. Ko smo testo vzhajali, smo ga ves čas opazovali, 

kako se povečuje. Ker imamo sedaj kuharski kotiček, so dežurna deklica in ostale, ki jih je 

izbrala, same naredile sadni krožnik za dopoldansko malico. Uporabili smo tudi sladoled, ki 

smo ga naredili v petek. Zatem je vsak dobil delček testa, ki ga je lahko oblikoval čisto po 

svoje. Po predhodnem dogovoru smo kruh namazali z jajcem. Ko je vsak oblikoval svojo 

štručko kruha, smo ga odnesli v gospodinjsko učilnico in ga dali peči. Vsi so prišli pogledat 

pečen kruh, preden smo ga razdelili vsakemu posamezniku.  

Refleksija 

Že zjutraj so se otroci sami spomnili, da bomo 

pekli kruh. Bili so nasmejani ob dejstvu, da smo 

začeli mesiti. Vsak je prišel na vrsto in na 

začetku so se mi zdeli zelo previdni. Niso imeli 

občutka, koliko sestavin moramo dati ter 

kasneje, kako mesiti. Ko sem jih opazovala, je 

bilo zelo zanimivo, kako so se previdno lotili 

gnetenja testa, a ko so ugotovili, kako to gre, so 

izredno uživali. Tudi pogledovanje na polico, kjer smo imeli testo, je bilo prisotno ves čas. 

Opazili so vsako vzhajanje oziroma povečanje testa. Opomnila sem jih, da si bodo sami 

pripravili malico. Opazovala sem deklice in vsaka je sadje rezala na svoj način, vsak krožnik 

pa je bil po dekoraciji drugačen. Deklica se je takoj spomnila na sladoled, ki smo ga naredili v 

petek. Izbrali so kornet, zato je vsak poleg narejene sadne malice dobil sladoled v kornetu. 

Otroci so bili ponosni nad svojim delom, saj je bil sladoled všeč vsem. Ves čas so opazovali, 

kaj se dogaja s testom in spraševali, kdaj bomo nadaljevali. Po malici sem razdelila vsakemu 

en del testa. Vzkliki in nasmehi so povedali, kako uživajo ob gnetenju in ustvarjanju lastnega 

kruha. Deklica se je javila, da kruh namaže z jajcem. Ko smo ga dali peči, smo ga šli vmes 

pogledat. Ob pogledu na pečene kruhke so bili izredno ponosni. Vsak je svojega odnesel 

domov, pri kosilu pa smo vsi poskusili en košček našega kruha. Vsi smo se strinjali, da nam je 

zelo dobro uspelo. Tudi jaz sem bila izredno ponosna, saj so otroci ves čas uživali in nestrpno 

pričakovali, da nadaljujemo. Ob pripravljanju malice so deklice uživale in ustvarjale različne 

sadne krožnike. Niso bili omejeni, zato sem mnenja, da so še bolj uživali. Ker niso vajeni 

takega načina dela, je to za njih nekaj posebnega. Uporaba noža pri njih ni tako vsakdanja, 

odkar imamo kuharski kotiček pa je to redno na sporedu in z njim so izredno spretni. 

Slika 10: Mazanje kruha z jajcem 
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Ohranjali bomo dogovor oziroma željo o tem, da malico pripravljajo sami v kuhinjskem 

kotičku. Dežurni otrok izbere še štiri druge, ki mu pomagajo pripraviti malico. Pazila bom na 

to, da bodo tega vsi približno enako deležni. Ves čas bomo kotiček kuhinja dopolnjevali, če se 

bodo spomnili česa novega. 

5.7 Postavitev kotička z avtomobili 

Ob mojem prihodu v vrtec sta se dve deklici igrali v kotičku kuhinja, predvsem z novimi 

pripomočki. Ves čas ga dopolnjujemo in dodajamo različne stvari (noži, kuhinjski 

pripomočki). Po jutranjem krogu smo se pogovorili o kotičku z avtomobili. Ponovili smo, kje 

smo ga načrtovali in kaj lahko naredimo iz 

možnosti, ki jih imamo. Otroci so predlagali kar 

nekaj možnosti, vendar smo morali biti pozorni 

tudi na druge stvari, ki so v igralnici in nekateri 

otroški predlogi niso bili izvedljivi. Kljub vsemu 

smo malo omejeni. Prišli smo do skupne rešitve 

in nekaj otrok sem povabila, da mi je pomagalo 

premakniti police, tako da smo naredili kotiček. Pogovarjali smo se tudi o vratih in ostalih 

prehodih med kotički, ki jih je že na začetku predlagal deček N, vendar bomo vse skupaj 

zaključili šele, ko bomo postavili zadnji kotiček. Za pomoč bomo prosili hišnika. Zatem sem 

otroke vprašala, ali je kdo prinesel kakšen avtomobilček od doma. Skupaj smo pogledali 

police, ki so bile napolnjene z igračami. Jaz sem jim kazala igrače, otroci pa so govorili, ali 

želijo oziroma ali spada določena igrača v njihov kotiček z avtomobili. Tako smo izločili kar 

nekaj igrač in jih za nekaj časa pospravili. Nekateri otroci so prinesli svoje igrače. Ker smo 

spraznili eno polico, smo s tem v kotičku naredili prostor za njihove igrače. Nadaljevali smo 

pogovor o dirkalni stezi, ki so jo otroci predlagali, ko smo načrtovali kotičke. Zbirala sem 

predloge, kako bi lahko to stezo naredili. Nekateri so predlagali, da bi jo narisali na karton, 

drugi bi jo sestavili iz igrač oziroma stez, ki jih imajo v vrtcu … Naslednji dan bomo dirkalne 

steze naredili. 

Refleksija 

Odkar smo naredili kuhinjski kotiček in ga tudi preizkusili, sem pozorna na njihovo spontano 

igro v njem. Ob mojem prihodu so se deklice igrale predvsem s predmeti, ki smo jih dodali. 

To je bila zame na nek način potrditev, da so si res želeli predmetov, ki so jih predlagali, in da 

so jim zanimivi, saj so novi. Med pogovorom o postavitvi našega naslednjega kotička so imeli 

Slika 11: Postavitev kotička z 
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sprva ideje, ki jih nismo mogli uresničiti. Ko sem jih z vprašanji vodila, smo prišli do skupne 

rešitve. Otroci se mi po eni strani vseeno zdijo zelo omejeni s tem, kaj lahko prestavijo ali 

dodajo (omaro so želeli prestaviti pred ležalnike, kar pa ni mogoče, saj potem ne moremo 

dobiti ležalnikov, ker bi jih z omaro zaprli). Nihče se ne spomni, da bi v določenem kotičku 

lahko kaj dodali ali na novo naredili. Mislijo le na zaključek, ko bomo naredili pregrade in 

prehod med vsemi kotički. Pri naslednjem kotičku bom poskusila vse pregrade, ki so nam še 

ostale, premakniti na sredino in jih na ta način spodbuditi, da bodo razmišljali bolj svobodno. 

Ker sem pri premikanju pohištva pri prejšnjem kotičku opazila, kako nemirni so, sem se 

odločila, da jih povabim le nekaj, da premaknejo pohištvo, kot so predlagali. Zdelo se mi je, 

da je malo otrok prineslo svoje igrače. Vsi so jih dali na polico, kjer je bil prostor, nihče pa se 

ni spomnil česa prestaviti. Zdi se mi, da jih je na vse potrebno opozoriti in jim nanizati 

različne predloge. Kar nekaj otrok se je spomnilo 

včerajšnje peke kruha. Zdelo se jim je zabavno in 

ponosni so bili, da jim je uspelo narediti tako dober 

kruh. Veliko jih je med spontanimi dejavnostmi 

prišlo povedat, kako ponosni so, kako dober je bil in 

kakšno mnenje so imeli starši. Na koncu, ko smo 

zbirali predloge za dirkalno stezo, so na začetku 

začeli govoriti predvsem o stvareh, ki jih že imajo pripravljene in kako bi oni to naredili iz že 

podanih cest, ki jih imajo za igranje. Šele po določenem času in nekaj vprašanjih so začeli 

razmišljati malo širše, in sicer o kartonih oziroma o možnosti, da narišemo proge na tla ali 

karton. Njihovo omejeno razmišljanje je še vedno zelo opazno, vendar mislim, da sedaj 

opazijo, da njihove želje uresničimo. Ko sem jih opazovala pred kosilom, se jim je neznansko 

dobro zdelo hoditi skozi prostor, ki smo ga pustili za vrata. Večina je ves čas krožila in hodila 

skozi naša vrata oziroma prostor, kjer bodo vrata. 

 

 

 

 

 

Slika 12: Igra v kotičku kuhinja 
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5.8 Dirkalne steze 

Po končanem jutranjem krogu smo začeli delati steze za avtomobilčke. Željo po tem so 

izrazili fantje in ena deklica. Ostale deklice so želele ta čas preživeti v kuhinjskem kotičku, saj 

smo danes dodali še malo riža in testenin za igranje. Dovolila sem 

jim, da prosto izbirajo, kaj želijo početi. Fantje so naredili dve 

skupini po lastni želji. Tako so začeli ustvarjati. O stezah smo se 

pogovarjali že prejšnji dan, zato sem jih vprašala, ali imajo še 

kakšne želje. Ena skupina je takoj začela z risanjem na večji karton. 

Ko sem jih vprašala, če potrebujejo še kaj drugega, so rekli, da ne. 

Risali so vsi naenkrat in težav z usklajevanjem niso imeli. Takoj, 

ko so zrisali stezo, so šli v kotiček z avtomobili in preizkusili, kaj 

so narisali. Imeli so različne ideje – naredili so parkirišča, park, 

postajališča, hiše itd. Druga skupina je potrebovala malo več časa, 

da so se člani uskladili. Predlagala sem jim, da vsak posebej nariše, 

kaj si želi, nato pa se bodo skupaj uskladili in izbrali eno skico. 

Upoštevali so moj predlog in se lotili dela. Nato so se uskladili in 

izbrali predlog s cesto in skakalnico. Začeli so z risanjem. Vsak je narisal nekaj cest, nato pa 

so me prosili, da jim pomagam s skakalnico. Vprašala sem jih, kakšno skakalnico si želijo. 

Imeli so nekaj predlogov, nato pa smo skupaj poiskali rešitev. Povedali so, kje jo želijo imeti, 

da smo jo nalepili. Ko so to videli otroci iz prejšnje skupine, so bili navdušeni. Povedala sem 

jih, da bodo te steze na voljo ves čas za vse. Nato je deček J dobil še idejo, kako bi lahko 

narisali stezo. Prosil me je, če lahko naredijo še eno. Prinesla sem jim še en karton in začeli so 

z ustvarjanjem. Vsi v tej skupini so bili zelo motivirani za delo. Imeli so veliko idej. Tako 

smo na koncu naredili tri steze, ki so jih združili skupaj. Časa za igro bodo imeli še veliko. 

Dežurna deklica je izbrala še štiri prijatelje, ki so naredili sadno malico. Sami so olupili sadje, 

nato pa dodali sladoled, ki smo ga naredili. Otroci so bili izredno veseli sadnih kup, kot so jih 

poimenovali. 

Refleksija 

Opazila sem, da deklice niso preveč motivirane za oblikovanje dirkalne steze. Vprašale so, če 

se lahko medtem igrajo v kuhinji. Željo sem jim izpolnila, saj sem jih že zjutraj opazovala, 

kako uživajo med igranjem v kuhinjskem kotičku. Prav tako motivirani so bili tudi nekateri 

fantje. Ustvarili so različne stvari. Še posebej zanimivo jih je bilo gledati, kako so pekli in 

kuhali po receptih. Vzeli so kuharske knjige in kuhali po svojih receptih. Zanimivo jim je, če 

Slika 13: Izdelava 
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vsake toliko časa dodamo kaj novega. To jih še bolj motivira. Pri oblikovanju stez sem se 

odločila, da jih razdelim v skupine in vsaka skupina izdela svojo stezo, kot želi, saj sem že 

zjutraj slišala njihove pogovore o tem. Zanimivo mi je bilo, da so se razdelili le v dve skupini 

(po 7 otrok), a niso imeli večjih težav z usklajevanjem idej. Tudi ko so risali vsak po svoje, so 

bili nad skupnim izdelkom navdušeni in takoj so preizkusili, kako so naredili stezo. Imeli so 

veliko idej, tudi kaj lahko naredijo ob cestah. Drugi skupini sem svetovala, naj naprej naredijo 

skice, ker se niso mogli uskladiti. Ko je deček predlagal skakalnico, so bili vsi zainteresirani, 

da jo naredimo skupaj. Prosili so me za 

pomoč, zato sem se odzvala in skupaj smo 

našli rešitev. Bila sem presenečena, koliko idej 

so imeli, ko so risali. Ena skupina je naredila 

dve različni stezi. Pričakovala sem, da ne bodo 

zadovoljni le z risanjem stez in da si bodo 

želeli tunele, več razgibanih stez, vendar se 

tega ni spomnil nihče. Tudi ko sem jim z 

vprašanji namignila, se niso odzvali. Ko so preizkusili steze in po njih vozili avtomobilčke, je 

bilo na obrazih videti njihovo zadovoljstvo. Opazila sem, da so pozabili na vrtavke in robote, 

ki so jih predlagali, vendar sedaj nimajo več želje po tem. Malico izredno radi pripravljajo in 

se veselijo, če imajo na voljo več različnega sadja. Deklica L je takoj vprašala, ali imamo kaj 

sladoleda in bi ga lahko pojedli poleg sadja. Uživali so med lupljenjem in rezanjem. Med 

spontanimi dejavnostmi me je presenetil deček J, ko mi je povedal, da je doma sam spekel 

kruh, saj mu je bilo zelo všeč, ko smo ga pekli v vrtcu. Tako počasi dobivam pozitiven odziv 

otrok o tem, kar delamo v vrtcu in kar sami predlagajo o različnih možnostih. Počasi 

oblikujemo igralnico po njihovih željah in na koncu bo nastalo nekaj posebnega ter novega.  

5.9 Postavitev kotička vesolje 

Že ob vstopu v igralnico sem opazila, kako se igrajo s stezami, ki so jih naredili včeraj. Prav 

tako se še vedno zelo radi igrajo v kuhinji, kjer vsak dan ugotovijo kaj novega. V jutranjem 

krogu smo začeli pogovor o vesolju. Pogovorili smo se, kaj že vejo o vesolju, katere 

pripomočke lahko uporabimo, kaj želijo delati v takem našem kotičku, kam bi se lahko obrnili 

po pomoč, da bi izvedeli kaj več, s čim si lahko pomagamo pri spoznavanju vesolja itd. Otroci 

so glede pripomočkov takoj predlagali teleskop in daljnogled, zato sem šla do učiteljice, ki 

poučuje fiziko in posodili so nam ju. Skupaj smo si ogledali, kakšni pripomočki so to in se 

dogovorili, da jih bomo uporabljali. Predlagali so, da si na spletu pogledamo posnetke o 

Slika 14: Igra po kotičkih 
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vesolju in planetih, lahko gremo tudi v knjižnico, da dobimo knjige. Ko so omenili globus, 

sem jim obljubila, da ga jutri prinesem, saj ga imam doma. Globus bodo imeli ves čas v 

kotičku. Deček N je že danes zjutraj prinesel knjigo o vesolju. Med pogovorom jo je pokazal 

drugim otrokom. Vprašala sem jih, kaj bi radi delali ali se novega naučili o vesolju, raketah, 

planetih. Povedali so, da bi izdelovali izdelke. Pogledali smo si, kako bi lahko prestavili 

pregrade, ki so nam še na voljo. Deklica M je dala predlog, s katerim so se vsi strinjali. 

Izbrala sem nekaj naključnih otrok, ki so mi pomagali prestaviti pregrade, da smo naredili 

kotiček vesolje. Ostalo bomo dodali jutri. Med igro se je deklica L spomnila, da smo se 

pogovarjali o vratih v naše kotičke in o prehodih. Skupaj smo se pogovorili in si pogledali, 

kako bi lahko izdelali te naše kotičke, da bi bili vsi povezani. Dogovorili smo se za določene 

zavese oziroma pregrade, ki bodo še dodatno ločile kotičke. Pogovoriti sem se šla s hišnikom 

in naredil nam bo stojala, da bomo lahko naredili pregrade, saj moramo izdelati še en kotiček. 

Zopet so otroci sami pripravili sadno malico.  

Refleksija 

Opazovala sem njihovo igro v kotičkih, ki smo jih naredili do sedaj. Radi se igrajo in 

zanimivo jim je, saj je to nekaj povsem novega. Imeli so kar nekaj predlogov, kaj bi lahko 

delali v tem kotičku in s čim bi si pomagali širiti znanje. Dogovorila sem se za obisk 

knjižnice, ki ga bomo opravili jutri. Nekaj splošnega bomo spoznali o vesolju in imeli bodo 

nekaj pripomočkov, ki jih bodo ves čas imeli na voljo. Določene pripomočke bodo imeli le 

občasno, ob prisotnosti vzgojiteljice. 

Presenetili so me, ker imajo že kar nekaj 

znanja o vesolju, saj je to tema, ki jih očitno 

zelo zanima. Nekateri se bodo naučili 

povsem novih stvari, drugi pa bodo svoje 

znanje delili z ostalimi. Naredili bomo tudi 

vsak svojega vesoljčka, kakor si ga oni 

predstavljajo, saj je bilo to med pogovorom 

velikokrat omenjeno. Tudi njihova želja je bila, da naredijo nekaj v zvezi z vesoljčki. Ker smo 

se začeli pogovarjati o pregradah in vratih, sem prosila za pomoč hišnika  in ta se je z 

veseljem odzval. Zelo me zanima, kako bo na koncu vse skupaj izgledalo in kako 

funkcionalna bo igralnica. Opazila sem, da jih premiki, ki smo jih naredili do sedaj, nekoliko 

begajo v povezavi z orientacijo. Še vedno gredo po čaj na tisti konec igralnice, kjer so ga 

Slika 15: Ogled posnetkov 
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imeli včasih. Deklica N mi je sama povedala, da še vedno misli, da imajo svoje predalčke na 

istih mestih in gre velikokrat na tisto mesto po stvari, vendar tam predalčka ni več. Počasi se 

navajajo na spremembe, ki so jih predlagali sami. Pri malici sem jih pozorno opazovala. 

Pripravili so veliko sadja in mislila sem, da ga ne bodo toliko pojedli, a sem se motila. 

Verjetno jih izredno motivira dejstvo, da si sami pripravljajo malico, saj z velikim veseljem 

jedo vso sadje, tudi tisto, ki ga prej niso.  

5.10 Opremljanje kotička vesolje 

Zjutraj sem jim pokazala knjige, ki sem jih 

prinesla o vesolju, eno knjigo pa je prinesel 

deček N. Otrokom, ki so bili poleg mene, sem 

rekla, naj poiščejo prostor, kamor bomo dali 

knjige. Položili so jih na polico, vendar jim je 

nekaj manjkalo. Vprašala sem jih, če bi radi 

imeli poseben prostor in s čim si lahko 

pomagamo. Ugotovili smo, da potrebujemo 

škatlo, kamor bomo zložili knjige o vesolju. V jutranjem krogu smo se pozdravili z globusom. 

Ker je otroke seveda zelo pritegnil, smo se pogovorili, kaj je globus, kaj vse je na našem 

planetu, kje je severni in kje južni tečaj, poiskali smo tudi Slovenijo. Dečka J sem prosila, naj 

odnese globus v naš kotiček vesolje in najde primerno mesto, kjer ga bomo imeli. Zatem smo 

šli v knjižnico, kjer nam je knjižničarka dala nekaj knjig o vesolju. Knjige so odnesli na 

mesto, kjer jih bodo odslej imeli. Vprašala sem jih, ali bi radi imeli kakšno drugačno škatlo. 

Pritrdili so in dogovorili smo se, da bomo škatlo v ponedeljek okrasili. Nato so se vsi posedli 

pred računalnik in ogledali smo si posnetek, na katerem so nazorno prikazani vsi planeti. Za 

prve tri planete, Merkur, Venero in Mars, sem ob ponovnem posnetku naštela nekaj 

značilnosti, za ostale pa bomo nadaljevali naslednje dni. Pogledali smo si še posnetek Zemlje 

iz vesolja podnevi in ponoči ter astronavte. Predstavila sem jim dve knjigi, da so imeli 

predstavo, kaj vse lahko v določeni izvejo. 

Prosila sem jih, da na knjige in vse ostale 

stvari, ki jih imajo v kotičkih, pazijo. Pri sadni 

malici smo imeli na voljo le pomaranče. 

Otroke sem vprašala, za kaj bi lahko porabili 

pomaranče, poleg tega, da jih lahko narežemo 

in naredimo sadni krožnik. Otroci so 

Slika 16: Priprava sadne malice 
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predlagali, da bi delali sok, zato so ga dežurna deklica in ostali 4 otroci, ki jih je izbrala, 

naredili. V našem kuhinjskem kotičku se torej pripravlja veliko različnih jedi in napitkov. 

Refleksija 

Ker je vzgojiteljica predlagala pozdrav z globusom, smo o globusu povedali nekaj stvari že v 

jutranjem krogu. Pogovorili smo se o nekaterih značilnostih. Opazila sem, da nekateri otroci 

vedo veliko stvari o Zemlji in na splošno o vesolju. Spodbuditi sem jih morala, da so prišli na 

idejo, da bi imeli knjige zložene in ne razmetane po polici. Seveda moramo nekaj stvari v 

kotiček še dodati, da bomo dobili pravi vesoljski kotiček. Otroci potrebujejo veliko spodbud, 

da iz njih privre kakšna ideja. V knjižnici pa so stari znanci, saj sem jim dala le kratka 

navodila, nato pa nam je knjižničarka dala nekaj knjig, da je naša zbirka malo večja. Otroke ta 

tema zelo pritegne. Ob ogledu posnetkov so bili njihovi obrazi polni radovednosti. Z vprašanji 

sem jih spodbudila, da so izvedeli nekaj več. Po pogovoru z vzgojiteljico sem se odločila, da 

jim značilnosti planetov predstavim postopoma, da si jih bodo otroci lažje zapomnili. Dva 

otroka o vesolju in planetih vesta res že veliko stvari, zato sta večino časa odgovarjala na 

vprašanja. Pomembno je, da otroci pazijo na stvari, ki jih imajo v vrtcu, saj imamo veliko 

stvari izposojenih. Vsakodnevno jih opozarjam, saj se mi zdi, da ne pazijo dovolj na 

predmete, s katerimi rokujejo. Zdi se mi, da bo končna podoba naših spremenjenih kotičkov 

zanimiva, vendar moramo biti vsi strpni. Ko jih opazujem med prosto igro, sem zelo vesela, 

saj vidim, da v kotičkih uživajo in se radi igrajo, predvsem v kuhinjskem, kjer jih 

spodbujamo, da dnevno poskusijo narediti kaj novega. Kljub temu, da v vesoljskem kotičku 

še ni veliko stvari, so bili otroci navdušeni že nad dejstvom, da je drugačna postavitev in jim 

to predstavlja veselje ter izziv. Takoj, ko so imeli možnost, so si ogledali globus in knjige. 

Ves čas jim govorim, da bodo imeli vse to na voljo še dolgo časa.  

5.11 Izdelava planetov 

Med prosto igro sem opazovala otroke, kako so se igrali v kotičkih. Ko sva z deklico K 

opazovali škatlo, v kateri imamo pripomočke v kuhinji in knjige v kotičku vesolje, sva 

ugotovili, da so dolgočasne. Deklica je predlagala, da bi jih okrasili ali nanje kaj narisali. 

Kasneje smo v jutranjem krogu ponovili, kaj vemo o treh planetih, navedla pa sem tudi 

značilnosti naslednjih treh planetov, Marsa, Jupitra in Saturna. Sledil je pogovor, kako bi 

izdelali planete. Ugotovili so, da so okrogli in da potrebujemo stvari v obliki krogle. Deklica 

L se je spomnila, da lahko uporabimo balone in začeli smo z ustvarjanjem naših planetov. 

Otroci so imeli prosto igro po kotičkih, kdor pa je želel, je prišel v kotiček vesolje, kjer smo 
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napihnili balone in začeli s kaširanjem. Na 

eni mizi so lahko okrasili naše škatle, kjer 

imamo kuhinjske pripomočke in knjige. V 

kotičku vesolje smo si pri razmerjih med 

planeti pomagali s knjigami, ki smo jih 

imeli pri roki. Otrokom sem pri izdelavi 

planetov pomagala. Vsak je naredil 

določen del, tako da so na koncu vsi 

prišli na vrsto. Medtem se je veliko otrok igralo v kuhinjskem kotičku in v kotičku z 

avtomobilčki, spet drugi pa so ustvarjali in krasili škatle.  

Refleksija 

Otroci se mi zdijo izredno motivirani za igro po kotičkih, ki so jih izbrali in naredili sami. 

Mislila sem, da je v kotičku z avtomobilčki premalo igrač in da jim dirkalne steze ne bodo 

dovolj, vendar sem se motila. Še vedno se zelo radi igrajo. Opazila sem, da imajo eno stezo še 

posebej radi, in sicer stezo s skakalnico, saj je drugačna od drugih dveh. Otroci so si o 

planetih zapomnili veliko stvari. Seveda jim je najbolj ostal v spominu Merkur, ker je 

najmanjši. Vsi so se strinjali, da naredimo planete iz balonov in tako pridobimo novo stvar v 

našem kotičku vesolje. Kljub temu pa moramo še kaj dodati in uresničiti njihovo željo po 

raketah. Ves čas bodo na voljo imeli material, ki ga bodo lahko uporabljali, da bodo naredili 

svoje rakete. Vsak dan se spomnijo česa novega. Deklica E je prišla do mene in predlagala, da 

bi dali v kotiček vesolje prevleko, ki jo imajo, saj so na njih zvezdice. Tako smo dodali v 

kotiček malo vzdušja vesolja. V kotičku je tudi tabla z magneti, kamor bo lahko vsak obesil 

svojo risbico o vesolju, ki jo bo narisal. Deklica M je pripela svojo risbico na tablo in tako 

smo dobili idejo, da bi lahko tja vsi obesili svoje risbice, ki jih bodo kdaj narisali. Med 

kaširanjem so otroci uživali v packanju z lepilom. Nekateri so sprva govorili, da morajo paziti 

na svoja nova oblačila, vendar jim je užitek v ustvarjanju kmalu pregnal misel o tem. Pri 

malici je 5 otrok znova pripravilo sadno malico. Sedaj jim je že v navadi, da dežurni izbere še 

4 druge otroke in skupaj naredijo sadno malico. Vedo, kje imajo pripomočke (deske, 

predpasnike in nože) in začnejo z rezanjem. Zdi se mi, da kotički počasi dobivajo pravo 

podobo, saj vedno znova najdemo kakšno novo idejo, kaj bi še lahko naredili in sproti 

dodajamo. Ker imamo v načrtu narediti še frizerski kotiček, naša igralnica še ne dobiva 

končne podobe. Uresničili bomo tudi načrt s prehodi ter zagraditvijo kotičkov. Počakati 

moramo, da nam hišnik naredi stojala, za katera smo ga prosili. Zdi se mi, da to, kar sem si 

Slika 18: Kaširanje planetov 
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zadala, šele zdaj počasi uspeva. Ko bo vse, kar smo si zadali, okvirno končano, bomo videli, 

kako so kotički funkcionalni. Res pa je, da bo z ogradami, prehodi in vrati igralnica nekaj 

posebnega. 

5.12 Barvanje planetov 

 

V jutranjem krogu smo ponovili, kar smo 

prejšnje dni povedali o planetih ter dodali še 

Neptun in Uran. Otrokom sem povedala, da 

bomo danes pobarvali naše planete v kotičku 

vesolje. Nekateri otroci so se javili. Skupaj 

smo po vrstnem redu določili, katera krogla 

bi bila primerna za določen planet. Otroci so 

se med barvanjem pogovarjali, kateri planet imajo 

in kaj vedo o njem. Ko so končali, so pospravili 

in na vrsto je prišel naslednji (hkrati so barvali 3 

ali 4 otroci). Ostali so se prosto igrali po kotičkih. 

Največ jih je bilo v kuhinjskem. Nekaj otrok je 

risalo rakete ali planete in vse so obesili na 

tablo v kotičku vesolje. Zatem so pripravili 

sadno malico. V kuhinjskem kotičku so prvi najprej pospravili, da smo lahko naredili malico. 

Še vedno imajo velik interes pri rezanju sadja in na splošno pri pripravi. Po malici smo v 

krogu skupaj pogledali model Zemlje, Lune in Sonca; kako se vrtijo, pogovorili smo se o tem, 

kje je kakšen planet ter kaj je posledica vrtenja Zemlje in Lune. Dala sem jim navodila, naj do 

naslednjega dne prinesejo od doma nekaj pripomočkov, za katere želijo, da so v frizerskem 

kotičku. Pri počitku smo začeli z branjem pravljice Drejček in trije Marsovčki. 

Refleksija 

Otroci izredno radi ustvarjajo in packajo. Nekateri so z veseljem pobarvali planete. Ko smo se 

pogovarjali o barvi planetov, smo sproti pogledali v knjige. Zanimivo je bilo poslušati 

pogovore med njimi. Njihovo igranje po kotičkih se mi zdi izredno sproščeno. Ko bom 

opazila kakšno nezanimanje ali upad motivacije, bom dodala v kotičke kaj novega. Njihove 

predstave o raketah so zelo različne. V kotiček vesolje imam namen dodati material, da bodo 

Slika 20: Igra v kuhinjskem kotičku 

Slika 19: Barvanje planetov 
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lahko samostojno izdelovali rakete, kot bodo želeli. Zdi se mi, da bo to zelo zanimivo in 

raznoliko. Ko sem oznanila, da si bomo ogledali model, je bilo njihovo zanimanje izredno 

veliko. Razložila sem jim o njem in jih seznanila s posledicami vrtenja Zemlje in Lune. Otroci 

so z navdušenjem opazovali vrtenje in imeli nekaj vprašanj. Opazila sem, da že kar nekaj 

vedo o planetih. Kar smo povedali do sedaj, so si pridno zapomnili. Še posebej deček J pozna 

veliko informacij in značilnosti o vesolju in planetih, saj ga to področje zelo zanima.  

5.13 Postavitev frizerskega kotička 

Po jutranjem krogu sem jim pokazala planete, ki smo jih izdelali. Z vprašanji o značilnostih in 

barvah smo določili, koliko so oddaljeni oziroma kakšen je vrstni red oddaljenosti od Sonca.  

Nato smo določili, kje bo frizerski kotiček in kako bo postavljen. Ker nimamo več pregrad, 

smo okvirno predvideli, kako bo izgledalo. Postaviti moramo še stojala in zavese, da bomo 

»zaprli« naše kotičke. Ob vprašanju, kako bi postavili pregrade in kje bi imeli prehode, je 

deček J pokazal, kako bi to naredil on. 

Njegova zamisel se je vsem zdela 

izvedljiva, zato bomo v petek dokončno 

postavili pregrade in uredili frizerski 

kotiček. Nekaj otrok je že prineslo 

pripomočke, ki jih želijo imeti v frizerskem 

kotičku. Zopet so otroci pripravljali sadno 

malico. Narezali so ponujeno sadje in ga 

razdelili po mizah. Zunaj smo med prosto igro imeli s seboj daljnogled. Opazovali smo 

naravo, oblake ipd. Jutri bomo v dopoldanskem času imeli na obisku dedke in babice, zato 

bomo naš »projekt« zaključili v petek. 

Refleksija 

Otroci so si nekaj planetov kar dobro zapomnili. Ker smo povedali o vsakem le nekaj 

značilnosti, je to za njih lažje. Že danes bi jih 

razporedili po vesoljskem kotičku, vendar to ni 

bilo izvedljivo, saj imajo jutri dopoldan nastop 

za dedke in babice, zato morajo imeti celo 

igralnico prosto. Ko smo se pogovarjali o 

frizerskem kotičku, sem pričakovala več idej, 

kako bi stvari naredili oni. Šele, ko sem jih z 

Slika 21: Opazovanje skozi daljnogled 

Slika 22: Priprava sadne malice 
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vprašanji napeljala, so dobili nekaj idej, kako bi lahko stvari postavili. Zdi se mi, da so dečku, 

ki je predlagal, kako bi postavili pregrade, prostorsko stvari zelo jasne. Opazila sem, da imajo 

bolj malo idej in želja. Kljub temu smo uspeli najti rešitev, ki jim ustreza. Želim si, da bodo 

prinesli dovolj stvari za igranje v frizerskem kotičku in ga bodo sproti dopolnjevali. Vsi se 

zelo veselijo, da bodo lahko delali frizure in se igrali s pripomočki, ki jih sedaj nimajo na 

voljo. Sadna malica nam dobro uspeva. Otroci so že vajeni, da si jo sami pripravijo in pri sami 

pripravi ter uporabi nožev nimajo težav. Zanimivo jih je opazovati, kako izbirajo prijatelje za 

pomoč v kuharskem kotičku. Ko smo šli na igrišče, sem s seboj vzela daljnogled, saj je bilo 

lepo vreme. Otroke je zelo zanimalo in vsi so bili nad bližjo sliko navdušeni. Pogovarjali smo 

se o tem, kaj vse lahko opazijo, kako dobro se vidi itd. 

5.14 Pregrade 

Zjutraj smo najprej iz predalov pospravili igre, da smo naredili prostor za nove pripomočke, 

ki jih bodo potrebovali v frizerskem 

kotičku. Na sredino kroga so prinesli svoje 

pripomočke, nato pa so jih odnesli v 

frizerski kotiček in postavili, kamor so jih 

želeli. Prinesli so različne stvari in ves čas 

lahko dodajajo ter prinašajo kaj novega. 

Ugotovili smo, da naš salon nima stola, 

kjer bi »stranke« sedele. Določila sem 

dečka, naj ga odnese, kamor se mu zdi primerno. Ker sem na praksi zadnji dan, sem jim 

prinesla še domači plastelin, saj so želeli imeti v kuhinjskem kotičku testo. Pokazala sem jim 

ga ter povedala, da ga bodo imeli na voljo ves čas. Prav tako sem jim pokazala tulce ter 

aluminijasto folijo, ki ju bodo imeli ves čas v kotičku vesolje in bodo lahko po svojih željah 

izdelovali rakete. Povedala sem jim, da lahko po dodaten material ali pripomočke pridejo k 

vzgojiteljicam. Ker smo prejšnje dni dokončali planete, je bil čas, da jih obesimo v kotiček 

vesolje. Ker imajo v igralnici izredno visoke strope in to ni funkcionalno, sva z vzgojiteljico 

poskusili napeljati mrežo, kjer bodo viseli planeti. Še enkrat smo ponovili vrstni red planetov 

v oddaljenosti od Sonca ter navedli njihove značilnosti. Obesila sem jih jaz, saj je bilo za 

otroke previsoko. Na planete bodo napisali še njihova imena. Sledila je igra po vseh štirih 

kotičkih. Potem sem enega dečka povabila, da postavi stojala, z vzgojiteljico pa sva napeljali 

zavese. Tako smo dobili kotičke, ki so ograjeni in imajo le en prehod. To je bila želja otrok, ki 

je bila zdaj dokončno izpolnjena. 

Slika 23: Igra s plastelinom v kuhinjskem 

kotičku 
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Refleksija 

Možnost, da bi vsi delali hkrati, se v 

prejšnjih primerih ni obnesla, zato sem 

vprašala, kdo si želi izprazniti omaro, da 

dobimo prostor za frizerske pripomočke. 

Javile so se tri deklice in to storile. Igrače 

so pospravile v škatlo in s tem smo dobili 

prostor. Ogledali smo si pripomočke, ki 

so jih prinesli. Nekateri so rekli, da bodo 

prinesli še kaj in s tem dopolnili frizerski kotiček. Ker sem videla, da nismo postavili stola za 

friziranje, sem otrokom rekla, naj storijo še to. 

Določila sem dečka, saj pride do nemira, če več 

otrok dela hkrati. Uresničila sem njihovo željo 

po testu v kuhinjskem kotičku ter po raketah v 

kotičku vesolje. Zaradi višine sem planete 

obesila sama. Za vsakega posebej sem vprašala, 

kateri je in kakšna je njegova značilnost. S tem 

smo ponovili snov o planetih. Ker sem opazila, 

da jih še vedno zmede, sem se odločila, da napišejo na planete imena. Za Saturn morajo 

izdelati še obroč, ki je zanj značilen. Med prosto igo je deklica prišla vprašat, kaj naj naredi s 

tulcem in folijo. Rekla sem ji, da naj poskusi po svojih željah narediti raketo ter prosi še za 

dodaten material ali pripomočke, če jih bo potrebovala. Sprva me je pogledala zelo negotovo, 

vendar je nato šla in izdelala raketo. Ko jo je prinesla pokazat, sem bila zelo pozitivno 

presenečena nad končnim izdelkom. Uspela ji je zelo dobro. Še enkrat se je izkazalo, da je 

takšen način dela, kjer uresničujemo otrokove želje, za njih izredno težak, saj tega niso vajeni. 

Delo s testom je za njih izredno sproščujoče. Opazila sem, da so testo še posebej radi 

oblikovali otroci, ki so zelo nemirni in živahni, saj jih to sprošča. Dobro je deloval tudi 

frizerski kotiček, saj je bila njihova igra vlog zelo zanimiva. Še vedno pa je velik interes za 

avtomobilski kotiček, kjer uživajo tako dečki kot deklice. Glede postavitve pregrad je bilo 

potrebno dobro premisliti, zato sem se odločila, da za pomoč oziroma uresničitev želje 

pokličem dečka, ki je že izrazil mnenje, kako bi pregrade lahko postavili. Dal je predlog, ki 

sva ga potem z vzgojiteljico skušali v največji meri upoštevati. Seveda pa je bila na prvem 

mestu varnost otrok, zato sva nekatere stvari prestavili. Tako smo dobili končno podobo 

Slika 25: Igra v kotičku z avtomobili 

Slika 24: Igralnica s pregrado 
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igralnice. Ves čas bodo še lahko prinašali stvari za v kotičke in še naprej bodo upoštevani 

njihovi predlogi. Kotički bodo v takšni postavitvi ostali še v mesecu maju. Ker imajo v maju 

predvideno temo vesolje, bodo spoznali še nekaj dodatnih stvari in poskušali uresničiti svojo 

začetno idejo o izstrelitvi rakete. Dogovorili smo se, da kotičke še dopolnijo in jih naredijo 

bolj prepoznavne, da bomo ob prvem pogledu na določen kotiček znali določiti, kateri je. 

Opazila sem napredek otrok od začetka do sedaj. Dobili so zaupanje, da res poskušamo 

uresničiti čim več idej, ki jih dajo.  

5.15 Igra po kotičkih 

 

Ko sem prišla v vrtec, sem opazila nekaj 

novosti. Otroci so se odločili, da z risbami 

okrasijo kotičke. V avtomobilskem kotičku so 

narisali avtomobile, v frizerskem pa različne 

frizure in cenik storitev v frizerskem salonu. 

Imajo nekaj novih pripomočkov (halje, 

zaščite, folijo za izdelavo pramen, čopiče 

itd.). Določili so prostor, kjer imajo 

umivalnik za umivanje glave. Kavč, ki smo 

ga skupaj dali v frizerski kotiček, 

uporabljajo kot čakalnico. Tam imajo tudi 

revije. Glede vesoljskega kotička smo se dogovorili, da bomo zanj skupaj izdelali veliko 

raketo.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Slike frizur v frizerskem 

kotičku 

Slika 27: Igra v frizerskem kotičku 
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Refleksija 

Med njihovo prosto igro sem jih opazovala. V 

vseh kotičkih se otroci še vedno radi igrajo. 

Imajo veliko idej in načinov za igro. Ker jim je 

pomočnica prinesla veliko pravih frizerskih 

pripomočkov, jih to še toliko bolj motivira. V 

kotičku se igra veliko dečkov, ki radi delajo 

frizure deklicam. Spomnili so se, da imajo v 

čakalnici v frizerskem salonu časopise za 

krajšanje časa. Kako bi kotičke naredili bolj prepoznavne, je bilo vprašanje, ki jim je bilo 

zastavljeno. Odločili so se le za risbice in to po njihovem mnenju naredi kotiček bolj 

prepoznaven. Niso želeli narediti česa drugega, saj se raje igrajo in izkoristijo čas za igro v 

kotičkih. Dirkalne steze, ki so jih izdelali, se jim kljub preprostosti pri izdelavi zdijo zelo 

zanimive. Sami prosijo, da jih dobijo in radi vozijo avtomobile po cestah, ki so jih narisali. 

Predlog o veliki raketi so dali že na začetku, ko smo zbirali predloge za kotičke. To bomo 

naredili naslednjič. Opazila sem, da jih igra še vedno izredno motivira in z veseljem 

preživljajo čas v teh kotičkih. Pričakovala sem, da bo interes s časom upadel, vendar ni, za kar  

je verjetno razlog tudi v tem, da so kotičke oblikovali in predlagali sami.  

5.16 Izdelava rakete 

Želja otrok je bila, da bi izdelali veliko raketo, v katero bi lahko šli tudi sami. Zjutraj so si 

ogledali posnetke raket in tako ugotovili, da raketa potrebuje monitorje, s katerimi jo 

upravljajo ter videli, kakšne oblike je. 

Deklica M se je spomnila, kako bi lahko 

izdelala monitor; vzela je barven papir in 

začela izdelovati in lepiti gumbe. Ostali 

otroci so jo posnemali in nastali so različni 

monitorji, ki jih bodo kasneje nalepili v 

raketo. Z vzgojiteljicami smo medtem 

začele izdelovati raketo. Ogrodje smo 

naredile same, saj mora biti stabilno. 

Ugotovili so, da raketa potrebuje vrata. Pokazali so, kje bi bila, nato pa jih je vzgojiteljica 

izrezala. Med ustvarjanjem rakete je nekaj otrok risalo svoje monitorje, nekateri so se igrali v 

avtomobilskem kotičku s stezami, spet drugi v frizerskem kotičku, dežurni in še nekaj otrok 

Slika 28: Čakalnica v frizerskem 

kotičku 

Slika 29: Notranjost rakete 
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pa so v kuharskem kotičku pripravljali jogurtov napitek iz sadja. Ko smo raketo izdelale, so 

otroci nanjo, kamor so želeli, nalepili svoje monitorje. Dogovorili smo se, da raketo okrasijo 

oziroma jo dodelajo, da dobi še zunanjo podobo po njihovi želji.  

 

Refleksija 

Že zjutraj so si ogledali posnetke raket. Prvo, kar so opazili, so bili veliki monitorji za 

upravljanje rakete, ki so v notranjosti. Rekla sem jim, naj sami ugotovijo, kako bi jih izdelali 

in deklica je dala dobro idejo, s katero so bili vsi zadovoljni. 

Sprva so se mi zdeli zadržani, nato pa so spremenili mnenje in 

veliko jih je izdelalo svoje gumbe ter monitor za upravljanje 

rakete. Odločitev, da ogrodje narediva midve z vzgojiteljico, je 

bila sprejeta zaradi stabilnosti in velikosti rakete. Vseeno so 

vmes podali različna mnenja, kako bi raketa izgledala, kar smo 

upoštevale. Bili so navdušeni nad velikostjo. Ko smo dovolile, 

da gredo noter, je bilo slišati krike veselja. Vsak, ki je naredil 

monitor, je šel v raketo in ga prilepil, kamor je želel. 

Dogovorili smo se, da so zaradi velikosti v raketi lahko največ 

trije otroci. Postavili smo jo v kotiček vesolje, kjer bo otrokom 

ves čas na voljo. Sedaj bodo sami okrasili zunanjost in dodali, 

kar bodo želeli. Med izdelavo rakete so se ostali otroci igrali 

po kotičkih, kjer imajo vse pripomočke še vedno na voljo. Sedaj je bolje, saj točno vedo, kje 

je kakšna stvar v določenem kotičku in kam jo morajo pospraviti. Med tednom so z 

vzgojiteljico pregledali vsak kotiček posebej in se dogovorili, kako morajo biti predmeti in 

pripomočki pospravljeni. Z vzgojiteljico bodo izdelali še vesoljčke za v raketo in njihov 

kotiček. Kakšni bodo, pa bo odvisno od njihovih predlogov. 

 

 

 

 

 

Slika 30: Igra v kotičku 

vesolje 
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6 REFLEKSIJA PROJEKTA Z VZGOJITELJICO 
 

Refleksijo celotnega projekta sva analizirali skupaj z vzgojiteljico. Celoten projekt je bil izziv 

in nekaj novega, tako zame kot za celotno skupino. Otrokom se je videlo, da niso prepričani v 

svoje lastne ideje, saj se le-teh včasih ne uresničuje. Z vzgojiteljico sva ugotovili, da so po 

določenem času otroci sprejeli projektno delo ter možnost odločanja in so imeli kar nekaj idej, 

kako bi izvajali določene dejavnosti in kako bi si lahko uredili igralnico. Tudi moja 

pripravljenost bi morala biti osredinjena bolj na določeno dejavnost, vendar nisem želela na 

nikakršen način omejiti idej otrok. Prepustila sem se vodenju otrok, kolikor se je le dalo. 

Vključila sem tudi druge strokovne delavce šole, da smo lahko razširili in uresničili čim več 

njihovih idej. Bile so uresničene vse ideje otrok in izpeljane v celoti. Ugotovili sva, da imajo 

otroci zelo izvirne ideje, ki pa se včasih izkažejo kot nepraktične. Kljub temu smo uresničili 

njihovo željo, da ogradijo vse kotičke, čeprav je bila potem težava pri izvedbi obrokov in 

počitka. S tem smo poskušale uresničiti vse ideje, ki so jih otroci imeli, sami pa so lahko 

ugotovili, ali so bile te ideje dobre ali ne. 

Čarobni stol se ni uporabljal, kot sem pričakovala. Morda je bila problem postavitev, saj je bil 

v kotu. Vsak otrok, ki je imel kakšno željo, jo je prišel povedat meni ali pa jo je izrazil v 

krogu. Takrat nismo imeli stola, a nisem želela omejiti ali prekiniti njihovih želja. Stol bi 

morali prenašati v krog ali pa določiti kakšna druga pravila, da bi prišel do izraza. Otroci se 

niso radi izpostavljali in sedali na ta stol, tudi ko sem z njimi opravljala intervju. Z videnim 

sem zadovoljna, saj nasmehi povedo, da je interes še vedno velik. Nekatere stvari so se mi 

zdele izredno preproste, vendar sedaj vidim, da jih imajo otroci radi (npr. dirkalne steze). V 

kotiček vesolje je bilo potrebno vsake toliko časa kaj dodati, vendar so jih še vedno zanimale 

knjige in tudi globus. V skupini smo spremenili potek dopoldanske sadne malice, saj so jo 

otroci pripravljali sami. Z vajo so postali zelo spretni z uporabo noža in pri pripravi različnih 

napitkov. Tudi igranja v tem kotičku je bilo ves čas veliko. V frizerskem kotičku so bili 

izredno veseli, da imajo toliko različnih pripomočkov. Ker smo ga izdelali na koncu, je bil 

zelo aktualen. Otroci so bili stranke, ki so čakale na opravljanje frizerskih storitev (sedeli so 

na fotelju in brali časopis). Veliko stvari so ohranili takšnih, kakršne so bile na začetku v 

igralnici, nekaj pa so jih izboljšali. Pregrado, ki smo jo naredili, smo sproti odstranjevali, saj 

ni ravno praktična pri počitku in hranjenju. To so ugotovili tudi otroci, saj niso imeli 

direktnega dostopa do kotičkov, saj so bili le ti pregrajeni. Na izvedbo so vplivali pogoji, ki 

smo jih imeli v igralnici in razpoložljivi pripomočki ter oprema. Pri postavljanju vseh 
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kotičkov so uporabljali le opremo, ki je bila v igralnici in so jo videli. Niso imeli želja po 

dodatni opremi, razen pri pregradi.  

Za vse je bil to velik in nov izziv, vendar mi je izkušnja pokazala, da se moramo dobro 

pripraviti, saj imajo otroci zelo izvirne ideje. Potrebujemo pa čas in zaupanje, da res 

uresničimo, kar si otroci zaželijo. Ko pridobijo zaupanje, so tudi njihove ideje bolj ustvarjalne 

in izvirne ter si več upajo, saj vidijo, da so njihove želje izpolnjene in lahko sami spreminjajo 

igralnico kot si želijo. Kljub vsemu pa se mi zdi, da se držijo določenih okvirjev, ki so jih 

vajeni v vrtcu. Možno je, da se pozna tudi starost otrok, saj so bili otroci že starejši in vajeni 

določenega načina dela, ki je potekal skozi njihovo celotno bivanje v vrtcu.  

ZAKLJUČEK 
Med prvimi cilji v diplomski nalogi sem si zadala udejanjanje participacije skozi celotni 

projekt. Menim, da sem bila pri tem uspešna, saj sem v večji meri uresničila vse njihove ideje 

in želje. V celoti so bili izvedeni vsi kotički, njihovo postavitev pa smo upoštevali delno, in 

sicer zaradi prehodov in funkcionalnosti kotičkov. Njihovo opremljanje je bilo povsem po 

željah otrok, prav tako dejavnosti, ki so se izvajale v njihovih radovednih kotičkih. Nekatere 

omejitve smo imeli zaradi prostora in pripomočkov. Pri določenih idejah sem skušala otrokom 

zaradi lažje predstavljivosti približati temo (npr. vesolje) s pripomočki, ki sem jih pridobila od 

učiteljev. Izvedba njihovih idej in predlogov je bila v celoti lažja, ker je oddelek v osnovni 

šoli in tako smo lahko obiskali šolsko kuhinjo, knjižnico, pekli kruh v gospodinjski učilnici. 

Na začetku projekta in možnosti popolne izbire so bili otroci izredno zadržani in pri intervjuju 

nisem dobila veliko idej. Bili so presenečeni nad mojim vprašanjem. S spodbujanjem sem 

dobila nekaj več idej, vendar so bili miselno zelo omejeni. Otroci so bili stari od 4 do 6 let, 

kar pomeni, da so vajeni neke rutine in načina dela v vrtcu. Z uresničevanjem njihovih idej je 

bil način dela drugačen. Tudi to je lahko vplivalo na njihovo razmišljanje. Pri zadnjem 

kotičku sem opazila že več različnih idej. Otroci so si upali izraziti svoje želje, saj so videli, 

da se le-te uresničujejo. S tem so dobili potrditev, da imajo besedo pri opremljanju igralnice in 

kotičkov.  

Na splošno so se mi zdeli zadržani in niso si upali povedati vsega. Dejstvo, da na začetku niso 

imeli veliko predlogov, je povezano s predhodnimi izkušnjami, zelo verjetno s tem, da otroci 

do sedaj še niso bili navajeni tovrstnega pristopa. Zaradi tega ni bilo kakšnih velikih premikov 

v igralnici in pri opremljanju kotičkov. Smo pa s projektom dosegli določene spremembe v 
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skupini. Otroci so si sami začeli pripravljati sadno malico, upoštevale so se njihove želje in 

predlogi, kaj želijo narediti s sadjem, ali ga le narežejo ali si naredijo napitek, smoothie. Na 

splošno se je v oddelku spremenil odnos do otrokovih predlogov, veliko se je razmišljalo, 

kako bi se uresničilo v celoti, kar so predlagali otroci. Ker sem skušala njihove ideje uresničiti 

v celoti, se je pokazalo, da nekatere ideje niso praktične oziroma otežujejo življenje v 

oddelku. Predlog ograde vseh kotičkov se nam je vsem zdel izredno zanimiv. Uresničili smo 

ga, vendar smo z vzgojiteljicami ugotovile, da je bilo potem težje, saj nismo imele pregleda 

nad otroki. Tudi postavljanje ležalnikov je bilo oteženo, ker so pregrade zavzele veliko 

prostora. Prav tako je bilo težje pri delitvi hrane in postavitvi miz. To so ugotovili tudi otroci 

saj so se morali otroci izogibati pregrad in hoditi okoli njih. Določene ideje smo z 

vzgojiteljicama dopolnile ter izpilile.  

Pred začetkom projekta nisem bila prepričana, kako bo projekt izpeljan. Projektno delo 

omogoča postopno načrtovanje in uresničevanje idej. V vrtcu, kjer sem opravljala projekt, so 

naklonjeni uresničevanju želja otrok, vendar ne v tolikšni meri, kot jih uresničujemo pri 

participaciji. To se je poznalo tudi pri idejah in željah otrok ter njihovi skromnosti na začetku 

projekta. Takrat sem imela določene pomisleke, saj sem mislila, da bo ves čas bolj malo idej, 

vendar mi je zadovoljstvo otrok dalo spodbudo in motivacijo za nadaljnje delo.  

Zadovoljna sem z izpeljanim projektom, saj je tako zame kot za otroke ter vzgojiteljico to 

neka nova izkušnja in dobra praksa. Ker je bil to prvi projekt participacije, smo se vsi veliko 

naučili ter spoznali, da imajo otroci res veliko idej, ki se jih da uresničiti. Zadovoljstvo in 

nasmehi otrok so mi dali potrditev, da so radi sodelovali v projektu ter da so veseli, če so 

njihove želje izpolnjene.  
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