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IZVLEČEK 

Diplomsko delo preučuje vlogo vzgojitelja pri otrokovi prosti igri. Zanimalo me je, v 

kolikšni meri se vzgojitelji vključujejo v otrokovo prosto igro kot mentalno razvitejše osebe 

ter jo s tem dvigajo na višji nivo. Opazovala sem vedenje petih vzgojiteljev in petih 

pomočnikov vzgojiteljev med otrokovo prosto igro ter zapisovala primere njihove 

vključitve v igro. Da bi bolje razumela njihovo stališče o vlogi vzgojitelja pri otrokovi 

prosti igri, sem z njimi izvedla tudi kratko anketo. 

Glavni namen raziskovanja je bilo izvedeti, na kakšen način vzgojitelji po navadi načrtujejo 

prosto igro, kako pogosto se vanjo vključijo, kaj menijo o svojem vključevanju v igro 

oziroma ali se zavedajo svoje vloge mentalno razvitejšega partnerja pri igri in delovanja 

območja bližnjega razvoja, o katerem razlaga Vigotski (Batistič Zorec, 2003: 79 in 

Zupančič, 2006: 126). 

Ugotovitve so pokazale, da se vzgojitelji opisane vloge pretežno ne zavedajo, saj večinoma 

menijo, da je bolje, če otroke pri igri prepustimo samim sebi. V igro se največkrat 

vključujejo le, če so povabljeni, igro pa načrtujejo tako, da se otroci lahko igrajo sami. Ko 

se igri priključijo, večinoma delujejo kot mentalno razvitejši partnerji, saj z vprašanji otroke 

vzpodbujajo k razmišljanju ter iskanju novih rešitev. 

 

Ključne besede: vloga vzgojitelja, prosta igra, območje bližnjega razvoja, mentalno 

razvitejši partner. 
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ABSTRACT 

 

Thesis talks about the role of educator in the child's free game. I was wondering to what 

extent educators, as a more knowledgeable partner engaging in child's play, and thus rise 

to the next level. I've been watching the behavior of the educators and assistant educators 

employed during the child's free play and their possible inclusion in the game.  

  

In order to better understand their views on the role of educator in the child's free game, I 

also conduct a short survey. The main purpose of the survey was to find out how educators 

typically plan a free game, how often are they included, how they feel about integration, 

and be aware of its role as the mentally more developed partner in the game thanks zone of 

proximal development, mentioned by Vygotsky’s theory.  

Findings have shown that educators are not aware of their role in its entirety, because it 

believes that it is a lot better off if kids in the game we let ourselves. In the game are 

included only if they were invited. 

 

Keywords: the role of the educator, free game, zone of proximal development, a more 

knowledgeable partner. 
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UVOD 
 

Igra je prevladujoča dejavnost predšolskih otrok. Tudi v vrtcu ji moramo posvetiti veliko 

pozornosti, saj lahko z njo vplivamo na otrokov razvoj. Otrok je za igro notranje motiviran in 

nanjo vedno pripravljen. S pravim pristopom k organizaciji proste igre in z vzgojiteljevo 

dejavno vključitvijo lahko kakovost otroške igre dvignemo ter tako pripomoremo k 

otrokovemu razvoju. Otrok v vrtcu preživi večji del dneva, tam pa ima na voljo raznolik 

material in stik z vrstniki. To lahko vzgojitelj izkoristi ter z načrtovanjem zanimivih in 

raznovrstnih dejavnosti otroku omogoči, da se razvija in uči.  

Za kakovostno igro v vrtcu in napredovanje otrok v razvoju lahko vzgojitelj poskrbi z ustrezno 

izbiro iger in lastnim vključevanjem v igro (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006: 146). 

O pomembnosti sodelovanja otrok z mentalno razvitejšim partnerjem je pisal tudi L. S. 

Vigotski (v Zupančič, 2006: 126), ki trdi, da otrokovi partnerji v igri in v drugih vsakdanjih 

dejavnostih zavestno in nezavedno vplivajo na otrokov razvoj, saj otroka usmerjajo k novim 

in spoznavno zahtevnejšim dejanjem. V svoji teoriji je predstavil tudi pojem območje bližnjega 

razvoja, ki naj bi predstavljal mejo med otrokovimi dejanskimi zmožnostmi oziroma aktualnim 

razvojem ter otrokovim potencialnim razvojem oziroma zmožnostmi, ki jih otrok lahko doseže 

ob pomoči odraslega oziroma razvitejšega vrstnika (prav tam). 

Ker se zavedam pomembnosti vloge vzgojitelja kot mentalno razvitejšega partnerja v otrokovi 

igri, sem želela raziskati, kakšno mnenje o vključevanju v prosto igro imajo vzgojitelji. Po 

mojih izkušnjah se v prosto igro zelo malo vključujejo, zato želim s to raziskavo ugotoviti, kaj 

je razlog za njihovo redko vključevanje.  
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1 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Otroštvo nas navadno zaznamuje bolj, kot se zavedamo in si upamo ali zmoremo priznati. Moč 

globokih in čustveno intenzivnih dogodkov, ki smo jih v otroštvu ponotranjili, nas v večji ali 

manjši meri spremlja celo življenje (Rebula, 2011). 

A. Woolfolk (2002: 24) pravi, da se izraz ´razvoj´ v najsplošnejšem psihološkem smislu nanaša 

na spremembe, ki se pri ljudeh pojavljajo med spočetjem in smrtjo. Izraz se ne nanaša na vse 

spremembe, ampak samo na tiste, ki se pojavljajo v določenem zaporedju in vztrajajo razumno 

dolgo časovno obdobje. 

Človeški razvoj lahko razdelimo na številne vidike. Fizični razvoj, ki se nanaša na spremembe 

telesa, osebnostni razvoj, na spremembe v posameznikovi osebnosti, socialni razvoj se nanaša 

na spremembe v načinu posameznikovega povezovanja z drugimi in kognitivni razvoj, ki se 

nanaša na spremembe v mišljenju (prav tam: 24). Osredotočila se bom predvsem na kognitivni 

razvoj pri otroku. V prvih desetletjih dvajsetega stoletja sta razvojno psihologijo zaznamovala 

dva velika kognitivista: Jean Piaget in Lev Vigotski. Oba sta proučevala razvoj mišljenja in 

govora pri otroku. 

 

1.1 TEORIJA JEANA PIAGETA 
 

Avtor osrednje teorije o kognitivnem razvoju je švicarski psiholog Jean Piaget, ki je opazoval 

otroke pri reševanju miselnih problemov in tako opazil, da je njihovo mišljenje drugačno od 

odraslih. Sistematično se je lotil opazovanja otrok različnih starosti in na osnovi svojih dognanj 

postavil teorijo, ki govori o razvoju mišljenja od rojstva do mladostništva (Krajnc in Nemec, 

2011: 72). 

Trdil je, da so najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja dozorevanje, fizične izkušnje in 

socialne interakcije. Za razumevanje sveta okoli sebe potrebujemo čim več raznolikih izkušenj 

z materiali in predmeti, ki so okoli nas. Otrok torej znanje ustvari prek aktivnih izkušenj z 

zunanjim svetom (prav tam: 73). 

Piaget (1977, v Batistič Zorec, 2003: 74) razlaga miselni razvoj kot proces adaptacije, tj. 

vzpostavljanja ravnotežja med okoljem in organizmom. Adaptacijo naj bi sestavljala dva 
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procesa: miselna asimilacija, pri kateri gre za delovanje organizma na okolje oziroma otrok v 

tem procesu nove in nepoznane objekte prilagodi svojim že obstoječim shemam vedenja, ter 

akomodacija, pri kateri gre za delovanje okolja na organizem, saj otrok prilagodi obstoječe 

miselne sheme novim in nepoznanim objektom ter tako povzroči spreminjanje obstoječe sheme 

vedenja.  

Asimilacija je torej prilagajanje novih izkušenj že obstoječim miselnim strukturam. Npr. 

malček prvič vidi sneg. Tega med predhodnimi izkušnjami še nima ‒ sicer je podobno dežju, 

vendar ni dež. To novo izkušnjo priredi in dopolni tako, da se ujema z njegovim predznanjem. 

Sneg poimenuje ́ debel dež´. Akomodacija pa je prilagajanje obstoječih miselnih struktur novim 

informacijam in poteka takrat, kadar nove informacije nikakor ne moremo umestiti v že 

obstoječe miselne strukture. Npr. malček pod pojmom žival razume samo domače živali, ki jih 

je že videl doma. Ko obišče živalski vrt, vidi še nove živali, npr. žirafo, slona ... Pojem ´žival´ 

mora v svojih miselnih strukturah tako razširiti, da lahko vanjo vključi tudi to novo izkušnjo 

(Krajnc in Nemec, 2011: 74). 

Piaget je bil prepričan, da gremo vsi ljudje skozi enake štiri faze v točno istem zaporedju 

(Woolfolk, 2002: 30): 

‒ Senzomotorična (od rojstva do dveh let): otrok začne uporabljati imitacijo, spomin in 

mišljenje. Preide iz refleksov na ciljno usmerjene dejavnosti. 

‒ Predoperacionalna (od dveh do sedmih let): postopoma začne uporabljati jezik in razvije 

sposobnost mišljenja v simbolni obliki. Sposoben je logično premisliti operacije v eno 

smer in ima težave pri razumevanju zornega kota druge osebe. 

‒ Konkretne operacije (od sedmih do enajstih let): sposoben je rešiti konkretne probleme 

na logičen način in razume zakon konzervacije, klasifikacije, reverzibilnosti in seriacije. 

‒ Formalne operacije (od enajstih let naprej): sposoben je reševati abstraktne probleme na 

logičen način, razvije skrb za socialne teme in identiteto. 
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1.2  TEORIJA LEVA S. VIGOTSKEGA 
 

Vigotski (po Batistič Zorec, 2003: 78) je najbolj poudarjal pomembnost okolja na otrokov 

kognitivni razvoj. Pravi, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih dejavnikov, 

bolj je pomembna posameznikova vpetost v okolje, vpliv kulture in interakcija med otrokom in 

njegovim okoljem. 

Vigotski (po Batistič Zorec, 2003) je poudarjal otrokovo dejavnost v procesu učenja, saj pravi, 

da otroci konstruirajo svoje mišljenje z udeleževanjem v dejavnostih, ki kreirajo njihovo 

mišljenje. Razvoj naj bi bil neskončen tok konfliktov in njihovih rešitev, ki se ponotranjijo in 

tako oblikujejo rastoče fizično in psihološko znanje. Otrok naj bi bil torej čim bolj dejaven, saj 

lahko le tako pridobi veliko izkušenj, ki bodo vplivale na razvoj mišljenja. 

V svojih raziskavah je iskal predvsem povezavo med razvojem mišljenja in govorom, saj naj bi 

bil govor eno temeljnih sredstev, ki omogočajo proces ponotranjenja mišljenja. Trdil je, da 

otrok govor najprej uporablja kot zunanje orodje za usmerjanje svojega vedenja, ta pa se kaže 

kot glasen komentar ob dejavnostih (zunanji monolog). Z razvojem mišljenja se monolog 

ponotranji in postane notranji govor, ki ni socialen, je pa izvor misli. Vigotski ponotranjeni 

govor razume kot mišljenje (Nemec in Krajnc, 2011: 85). 

Vigotski (v Batistič Zorec, 2003: 79) je v svoji teoriji zagovarjal, da mora biti učenje pred 

razvojem in pomagati otroku, da postopoma obvlada tisto, česar sam ne bi zmogel. Predstavil 

je pojem območje bližnjega razvoja, ki naj bi predstavljal mejo med otrokovimi dejanskimi 

zmožnostmi oziroma aktualnim razvojem ter otrokovim potencialnim razvojem oziroma 

zmožnostmi, ki jih otrok lahko doseže ob pomoči odraslega oziroma razvitejšega vrstnika. Za 

Vigotskega je pri razvoju in učenju ključnega pomena tudi otrokova igra, ki mu omogoča 

razvijanje različnih spretnosti. Prav v igri pa lahko učenje po principu zagotavljanja območja 

bližnjega razvoja najbolje izpeljemo (prav tam). 

Vigotski je poudarjal, da je sodelovanje z drugimi ljudmi najzgodnejši izvor razvoja otrokovih 

individualnih lastnosti. Otrokovi partnerji v igri in v drugih vsakdanjih dejavnostih zavestno in 

nezavedno vplivajo na otrokov razvoj, saj otroka usmerjajo k novim in spoznavno zahtevnejšim 

dejanjem. Po mnenju Vigotskega razvoj poteka od opravljanja določene dejavnosti s pomočjo 

mentalno razvitejšega parterja (MRP) do njenega samostojnega obvladovanja. Območje 
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bližnjega razvoja je torej razdalja med tem, kar otrok zmore s pomočjo MRP, in tem, kar zmore 

sam, oziroma razkorak med otrokovo dejansko razvojno stopnjo (njegova sposobnost 

samostojnega reševanja problemov) in potencialno ravnjo (kar lahko otrok doseže ob pomoči 

odrasle osebe). Območje bližnjega razvoja Vigotski razloži kot območje sposobnosti nad 

otrokovo trenutno razvojno ravnjo, ki ga bo usvojil v bližnji prihodnosti (Zupančič, 2006: 126). 

 

1.3  PRIMERJAVA TEORIJ: VIGOTSKI IN PIAGET 

Razmišljanje Piageta in Vigotskega je bilo v nekaj pogledih zelo podobno, v nekaterih pa se je 

močno razlikovalo. Vigotski, ki je proučeval zgodnja dela Piageta, je menil, da so njegove 

raziskave zaznamovale celotno obdobje razvoja znanosti o govoru in mišljenju otrok, hkrati pa 

je bil kritičen predvsem do njegovega pojmovanja egocentričnega govora (Marjanovič Umek, 

2010: 384). 

Piaget (v Marjanovič Umek, 2010: 385) je trdil, da se govor razvija od egocentričnega govora 

k socialnemu. Egocentrični govor je individualen in namenjen samemu sebi (otrok se pogovarja 

sam s seboj in ne pričakuje odgovora) in traja do otrokovega sedmega leta starosti, nato pa 

počasi izgine. Kasneje se pojavi socialni govor, ki je namenjen drugi osebi (otrok komunicira 

z okolico). V nasprotju s Piagetom je Vigotski menil, da se socialni govor pojavi že v obdobju 

dojenčka, saj otrok govor najprej uporablja kot zunanje orodje za usmerjanje svojega vedenja 

(prav tam: 385). Vigotski egocentrični govor razume kot zunanji monolog, ki se kasneje 

ponotranji in ga ob vstopu v šolo ne zasledimo več. Mišljenje razume kot ponotranjen govor 

(Krajnc in Nemec, 2011: 85). 

Piaget (prav tam) je zagovarjal razvojne stopnje, ki so za vse enake in potekajo v točno 

določenem zaporedju. Posameznik lahko določeno stopnjo doseže le, ko je zanjo dovolj zrel. 

Sposobnosti, ki so značilne za določeno razvojno stopnjo, se otrok uči z lastno dejavnostjo in 

osebnimi izkušnjami, ki pa so možne šele takrat, ko otroku to dopušča njegov biološki razvoj. 

Piaget je menil, da razvoj zaviramo, če se poučevanje ne ujema z otrokovim razvojem, zato 

moramo upoštevati značilnosti razvojne stopnje, v kateri se otrok nahaja. S tem se ni strinjal 

Vigotski, ki je menil, da je poučevanje smiselno le, če je pred razvojem in torej nekoliko 

prehiteva otrokovo stopnjo mišljenja. Otroku je tako postavljen večji izziv, ki ga lahko reši s 

pomočjo mentalno razvitejšega partnerja ter tako napreduje v razvoju mišljenja. 
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Vigotski je v primerjavi s Piagetom bolj poudarjal pomen socialnih interakcij, kulturnega in 

jezikovnega ozadja, okolja, v katerem otrok odrašča, ter otroške igre, medtem ko se je Piaget 

bolj osredotočal na otrokovo reševanje miselnih procesov (Marjanovič Umek, 2010: 395). 

 

2 UČENJE V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Znano je, da je predšolsko obdobje zelo pomembno obdobje v življenju, saj je takrat otrok 

najbolj občutljiv za sprejemanje različnih informacij in najbolj pripravljen na učenje. V tem 

obdobju sta hitrost tvorjenja povezav in število ustvarjenih povezav med nevroni neprimerno 

večja kot po sedmem letu starosti. Razvijajo se pomembni centri in oblikuje se cela mreža novih 

povezav. Od stimulacije nevronov v zgodnjem otroštvu je odvisno, ali bo otrok kasneje 

uresničil svoje biološke potenciale ali ne (Rajović, 2015: 16). 

V otrokovem razvoju poznamo t. i. kritična obdobja, ki naj bi predstavljala obdobja, v katerih 

je otrok najbolj dovzeten za učenje določene nove spretnosti (npr. govora med drugim in tretjim 

letom starosti). Značilnost predšolskega otroka je, da se uči celostno ter prek čutil prejema 

različne informacije, ki jih nato spreminja v nova znanja in spretnosti v povezavi s čustvenim 

doživljanjem in razmišljanjem (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010: 70). 

Učenje je plodno le takrat, ko je v obdobju bližnjega razvoja, torej malenkost prehiteva 

otrokovo stopnjo mišljenja. To obdobje mnogi psihologi označujejo tudi kot občutljivo 

obdobje, v katerem je otrok najobčutljivejši na določene zunanje vplive (Vigotski, 2010: 252). 

Učenje v zgodnjem otroštvu temelji na posnemanju. Prav zato je izredno pomembno okolje, v 

katerem otrok odrašča. Otrok opazuje ljudi in predmete v okolici in jih skuša posnemati. S tem 

se premakne od tega, kar zmore, k temu, česar še ne zna. Prav zato je pomembno, da otroku 

omogočimo priložnosti za posnemanje in razvoj potencialov v območju bližnjega razvoja. Z 

otrokom moramo sodelovati, mu postavljati izzive, saj bo otrok s sodelovanjem razvijal svoje 

mišljenje. Kar bo otrok danes sposoben narediti v sodelovanju, bo jutri zmogel samostojno, saj 

bo tisto, kar je danes ležalo v območju bližnjega razvoja, na naslednji stopnji udejanjeno na 

ravni aktualnega razvoja (Vigotski, 2010: 249). 
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Otrok je v prvih letih življenja izredno gnetljiv, kar mu omogoča hitro sprejemanje vtisov iz 

okolja, v katerem se razvija. To se kaže v hitrem razvoju mnogih sposobnosti, saj je v tem 

obdobju hitrost razvoja največja. Šolski otrok je manj gnetljiv kot predšolski, zato se moramo 

te lastnosti živčnega sistema dobro zavedati pri vzgoji predšolskih otrok, saj se takrat izredna 

plastičnost in dojemljivost pri otroku najbolj izrazi (prav tam: 122). 

Predšolski otrok je izredno radoveden, saj je njegova potreba, da čim več sprašuje in spozna. 

Otroka zanima okolje kot celota in je za raziskovanje zelo notranje motiviran. Otroku moramo 

omogočiti razvijanje njegove radovednosti in jo vzpodbujati. Vzeti si moramo čas ter otroku 

prisluhniti in mu poskusiti odgovoriti na njegova vprašanja tako, da bodo odgovori v skladu z 

otrokovim razumevanjem (prav tam: 126). 

V prvih letih življenja otrok pridobi ogromno izkušenj in znanj tako na spoznavnem, 

čustvenem, gibalnem in socialnem področju. Odrasli moramo otroku omogočiti čim bolj 

kakovostno in spodbudno okolje, saj bo tako otrok pridobil nova znanja in izkušnje. 

Tega se moramo zavedati tudi vzgojitelji, saj z otrokom preživimo večino dneva in velik del 

otrokovega zgodnjega otroštva. Vrtec je okolje, kjer lahko otrokom omogočimo raznovrstne 

izkušnje za razvoj, saj imamo vzgojiteljice znanje o otrokovem razvoju, veliko pa lahko k temu 

prispeva tudi posebej prilagojen prostor in raznovrsten material, ki ga imamo na razpolago v 

vrtcih. 

 

 

 

 

 

 



Diplomsko delo – Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri                                      Anja Šifrar  
 
 

 
8 

 

3 IGRA 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) lahko beremo, da je otroška igra »tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena 

dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v 

predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«.  

Otroška igra je torej tista dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, v igri se spremeni odnos do 

realnosti in je notranje motivirana, ne glede na to, za katero vrsto otroške igre gre, npr. 

funkcijska, domišljijska oziroma simbolna, sociodomišljijska, družabna ‒ ta praviloma 

»vzpostavi« prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim in potencialnim 

razvojem (prav tam: 19). 

Otroška igra se s starostjo in razvojem spreminja. Klasifikacije otroške igre se med avtorji in 

avtoricami delno razlikujejo. V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je 

izdelal Toličič (1961, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2006: 41). Različne vrste igralnih 

dejavnosti umešča v štiri skupine:  

‒ funkcijska igra: vključuje npr. otipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršno koli preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih; 

‒ domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

‒ dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje; 

‒ ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo. 

Različni avtorji za najpomembnejšo igro za otrokov razvoj smatrajo dojemalno oziroma 

simbolno igro, saj vpliva na otrokov razvoj mišljenja in socialnih spretnosti. Simbolna igra se 

pojavi okoli otrokovega drugega leta starosti in traja do približno šestega leta. L. Marjanovič 

Umek in T. Kavčič (2006) pravita, da otrok v igri reprezentira neko dejanje, predmet, osebo iz 

realnega ali domišljijskega sveta. Simbolna igra je močno povezana s kognitivnim razvojem, 

saj je otrok simbolne igre zmožen šele, ko je zmožen razumeti pogojnost znaka in obvladovati 

svoj egocentrizem. Otrok je simbolne igre zmožen šele takrat, ko je zmožen pretvarjanja, 

odmika od realnega k predstavnemu, fleksibilnosti v mišljenju, jezikovnih obratov, decentracijo 

mišljenja in drugih višjih procesov, saj gre pri simbolni igri za preplet kognitivnih, 
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sociokognitivnih, socialnih, jezikovnih in kulturoloških pogledov na otrokov razvoj. Otrok je 

tega zmožen okoli leta in pol do dveh let.  

Kot navajata E. Wood in J. Attfield (1996, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006: 146), 

so za kakovostno igro v vrtcu pomembni določeni pogoji: 

‒ čas, prostor in material, 

‒ raznolik kurikulum, ki omogoča možnost za pridobivanje različnih igralnih izkušenj, 

‒ kurikulum, ki vzpostavlja ravnotežje med vzgojiteljevimi in otrokovimi namerami, 

‒ primerna kombinacija dejavnosti za razvoj na vseh področjih in primerna kombinacija 

tistih dejavnosti, ki jih izbere otrok, in tistih, ki jih izbere vzgojitelj, 

‒ podpora otroku, da spoznava druge (vrstnike in odrasle), 

‒ možnosti, da otrok razvije zaupanje, samospoštovanje in odgovornost za učenje in 

vedenje. 

 

4 VLOGA ODRASLEGA V OTROKOVI IGRI 

V zgodnjem otroštvu pomembno vlogo pri otrokovem razvoju igrajo ljudje, ki skrbijo za otroka, 

naj bodo to starši, sorodniki, vzgojiteljice, itn. Te odrasle osebe s svojim vedenjem in 

delovanjem otroku oblikujejo okolje, v katerem odrašča, ter z njim povezane izzive, s katerimi 

se otrok srečuje. Iz tega lahko izpeljem, da je za kognitivni razvoj ter tudi za ostala področja 

razvoja izredno pomemben vpliv družbe in socialno okolje, v katerem otrok odrašča. 

V današnjih razvitih družbah ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebej pomembno 

vlogo, to velja predvsem za starše in vzgojitelje. Otroci v sodobnih družbah živijo v številčno 

manjših družinah, kjer nimajo dobrih pogojev za igro z vrstniki, zato so v prvih dveh letih 

življenja velikokrat dokaj izolirani od drugih ljudi zunaj družine. Prav zato pa imajo odrasli 

največji pomen v igri (Zupančič, 2006: 125). S svojim pristopom, če je ta pravi, lahko otroku 

bistveno pomagajo pri razvoju mišljenja, saj je igra poglavitna oblika otrokove dejavnosti in 

glavni dejavnik njegovega razvoja (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010:131). 

Nekatere raziskave so potrdile, da je dejavno angažiranje oseb, ki z otroki preživijo veliko časa, 

pomembnejše za razvoj sposobnosti kot status ali izobrazba. Osebe, ki preživijo veliko časa v 
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skupnih dejavnostih z otrokom ter mu z odgovarjanjem na njegova vprašanja pomagajo pri 

razvoju njegovih zanimanj ter nudijo toplino in podporo intelektualnemu odkrivanju, 

spodbujajo razvoj otrokove nadarjenosti (Rajović, 2015: 20). 

Za predšolsko vzgojo so izredno pomembne človeške in poklicne kakovosti vzgojitelja, saj z 

otrokom preživi večji del dneva ter nanj s svojo osebnostjo močno vpliva. Razvoj vzgojiteljevih 

lastnosti je odvisen od različnih dejavnikov, razvijati pa se pričnejo že z rojstvom. Okolica 

lahko na razvoj nekaterih lastnosti in sposobnosti odločilno vpliva, na druge pa manj oziroma 

skoraj nič. Že v preteklosti se je več mislecev ukvarjalo s problemom vzgojiteljeve osebnosti, 

pri čemer pa so želeli odkriti predvsem najpomembnejše lastnosti in sposobnosti za 

vzgojiteljevo uspešno delo. Posamezni avtorji najpogosteje navajajo kot pomembne lastnosti: 

dobro splošno in strokovno izobrazbo, ljubezen do otrok in do poklica ter osebnostne lastnosti, 

kot so: humanost, samostojnost, sproščenost, živahnost, optimizem, ustvarjalnost, objektivnost, 

pozornost, tolerantnost, razumevanje, samokritičnost, čustvena stabilnost, sposobnost 

opazovanja, inteligentnost, vztrajnost, duševno zdravje, čustvena toplina, prijaznost, smisel za 

humor, odgovornost, itd. (Plestenjak, 1990: 27). 

Kakšen pristop do otrok ima vzgojitelj, je izrednega pomena, saj z otroki preživi večji del dneva. 

Nanje neposredno vpliva s svojimi gestami, besedami, vedenji, razmišljanji ter s svojim 

načinom dela. Vzgojitelj lahko na otroka vpliva namerno (z načrtovanimi dejavnostmi) ali 

nenamerno (s svojim odnosom, osebnostjo), zato se mora potruditi, da na otroka z vseh 

pogledov vpliva najboljše (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010: 19). 

V vrtcu je potrebno ustvariti stimulativno okolje, v katerem se na prvem mestu spodbuja razvoj 

otrokove motivacije, pozitivno naravnanost do izobraževanja in znanja na splošno (Rajović, 

2015: 20). Vzgojitelj se mora zavedati, da otroci z njim v vrtcu preživijo veliko časa, zato lahko 

ta čas naredi kar se da kakovosten za razvoj otrokovih potencialov. Pripravljati mora dejavnosti, 

pri katerih so otroci dejavni in od katerih dobijo največ izkušenj in se iz njih kaj naučijo. V 

vrtcu je potrebno pripraviti različne dejavnosti, z različno zahtevnostjo in vsebino (za razvoj na 

vseh področjih), saj se otroci med seboj razlikujejo glede na stopnjo razvoja. Učenje mora biti 

vedno pred razvojem, sicer ni smiselno. Dejavnosti morajo biti pripravljene tako, da otroku 

predstavljajo izziv, ki ga sam ne more rešiti, lahko pa ga reši z mentalno razvitejšim partnerjem 

(vzgojiteljem ali drugim). Poučevanje tako otroku pomaga, da postopoma obvlada tisto, česar 

sam ne bi zmogel (Batistič Zorec, 2003: 79). 
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4.1  VLOGA VZGOJITELJA PRI PROSTI IGRI OTROK 

Dejavnosti v vrtcu morajo biti pripravljene tako, da otrokovo učenje temelji na neposredni 

dejavnosti s predmeti in pridobivanju izkušenj z ljudmi in predmeti. Otroku morajo biti 

ponujene takšne dejavnosti, ki gradijo na njegovih zmožnostih in ga vodijo k pridobivanju 

novih doživetij in spoznanj, in sicer tako, da je otrok čim bolj dejavno udeležen v učenje in je 

močno čustveno in socialno angažiran. Prav otroška igra pa je tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje načela predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce, 1999: 19). 

Za kakovostno igro v vrtcu in napredovanje otrok v razvoju lahko poskrbi vzgojiteljica, in sicer 

s pravilno izbiro iger in lastnim vključevanjem v igro. Vzgojiteljica lahko otroško igro 

spodbudi, usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralne dejavnosti oziroma 

lahko na več načinov vpliva na kakovost otroške igre in jo dvigne na višjo raven (Marjanovič 

Umek in Lešnik Musek, 2006): 

‒ vzgojiteljica sodeluje v igri, se vanjo vključi in s svojim zgledom otrokom demonstrira 

možne načine igre, 

‒ otroke lahko verbalno usmerja, vendar se v igro aktivno ne vključi. Otrokom daje zgolj 

sugestije in s tem pomaga pri oblikovanju njihovih vlog, 

‒ vzgojiteljica lahko pristopi tudi bolj strukturirano, in sicer z otroki odigra prizore znane 

pravljice (npr. Rdeča kapica), 

‒ otrokom pokaže različne spretnosti, ki so povezane z dejavnostmi pretvarjanja (npr. igra 

z naprstnimi lutkami). 

Vlogo odraslega pri otroški igri je opisala tudi T. Bruce (1996, nav. po Marjanovič Umek in 

Lešnik Musek, 2006: 147) in opisala več strategij, s katerimi se lahko vzgojitelj vključi v 

otrokovo igro: 

‒ pomaga otrokom, da ostanejo v vlogah, ki jih igrajo, in z njihovimi karakterji, če pri tem 

nastane spor (pomaga pri razdelitvi vlog, priskrbi dodaten pripomoček …), 

‒ omogoča mlajšim otrokom, da dnevno pridobivajo izkušnje, ki jih nato prenesejo v igro 

(pri hranjenju, oblačenju, spanju …), 

‒ spodbuja ustvarjalne dejavnosti (risanje, petje, ples, pripovedovanje zgodb), ki jih otrok 

nato na doživljajski ravni prenese v igro, 
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‒ pomaga otrokom, ki se ne znajo vključiti v igro (pomaga pri dodelitvi vlog, opisu vloge, 

kaj kdo dela, kaj potrebuje …), 

‒ pomaga otrokom, da se zavedajo tudi drugih otrok okoli sebe (kaj kdo dela, kako se 

počuti, da v igro sprejmejo tudi druge otroke …), 

‒ zagotovi otrokom dovolj časa, prostora in materiala za igro. 

K. Sylva (1984, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006: 149) razlaga učinek ´biti na 

dosegu roke´, saj naj bi se otroci igrali dlje časa, če je vzgojitelj nekje v bližini in otrokom 

namenja pozornost, kot če počne nekaj drugega. Tudi ona izpostavlja nekatere načine 

vključevanja vzgojitelja v otrokovo igro, in sicer: 

‒ vzgojitelj lahko s spodbujanjem pomaga rešiti problem, 

‒ predlaga alternative (če otrok ne ve, kako naprej), 

‒ vzpodbudi simbolno igro z dodelitvijo vlog, 

‒ včasih igro začne s simbolno igro in jo tako vzpodbudi. 
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5 OPREDELITEV PROBEMA IN CILJI 

Včasih odrasli pozabljamo, da je igra ´otrokovo delo´ in da prispeva k vsem področjem razvoja. 

Skozi igro otroci razvijajo spretnosti prstov, nadzor nad lastnim telesom, zaznavanje, naučijo 

se sodelovati z drugimi otroki, reševati konflikte in se soočati z lastnimi neprijetnimi čustvi 

(Nemec in Krajnc, 2011). Igra je zelo pomembna pri razvoju otrokovega mišljenja, ki je v 

zgodnjih letih zelo intenziven, zato moramo odrasli poskrbeti, da bo igra kar se da kakovostna. 

Predvsem je pomembna simbolna igra, ki zelo vpliva na razvoj mišljenja in socialnih spretnosti 

(Smilansky, 1968 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Kot pravita L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2006), je vloga vzgojiteljice pri oblikovanju, 

razvoju in poteku otrokove igre ključna. Vzgojiteljica lahko igro otrok spodbudi, usmerja in 

vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igranih dejavnosti. Pomen interakcij med 

otrokom in socialnim okoljem je poudarjal Vigotski (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), 

ki pravi, da odrasli kot mentalno razvitejši partner (MRP) v igri lahko zagotavlja položaj, v 

katerem je otrok sposoben delovati nad ravnjo svojih sposobnosti, to je v območju bližnjega 

razvoja (OBR). 

Ker je otroška igra prevladujoča dejavnost predšolskih otrok, ji moramo v vrtcih posvetiti še 

več pozornosti in zanjo zagotoviti ugodne pogoje. Poleg prostora, časa in materiala, ki so glavni 

pogoji za igro, so po ugotovitvah L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2006) pomembni tudi 

strukturni kazalniki, kot so: število otrok v oddelku, razmerje med številom odraslih oseb ter 

otrok v oddelku in izobrazba vzgojiteljice. S kakovostjo otroške igre, zlasti proste igre, se 

pomembno povezujejo tudi dobro počutje in vključenost otrok … 

Ker se zavedam pomembnosti otrokove igre, sem se odločila, da bom v diplomskem delu 

raziskala vlogo odraslih v igri. Po mojih izkušnjah se vzgojitelji v vrtcu le redko kot partnerji 

vključijo v prosto igro otrok, ker jo dojemajo kot prosti čas ne le za otroke, ampak tudi zase, ko 

lahko opravljajo delo, ki ga med vodenim delom ne morejo. Svojo pozornost otrokom večinoma 

namenijo le takrat, ko morajo posredovati zaradi sporov ali varnosti otrok.  

Za cilj raziskovanja sem si zato zastavila preučiti, ali oziroma kako pogosto se vzgojitelji 

vključujejo v prosto igro otrok in na kakšen način sodelujejo z otroki pri njihovi igri. 
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s postavljenim ciljem opredeljujem naslednja raziskovalna vprašanja: 

‒ Ali in kako vzgojitelji zagotavljajo prostor in materiale za prosto igro otrok? 

‒ Ali vzgojitelji otrokom pustijo dovolj časa za igro oziroma kako jo prekinjajo, kadar je 

to potrebno? 

‒ Ali se vzgojitelji vključujejo v prosto igro otrok ter na čigavo iniciativo (sami dajo 

pobudo ali le na povabilo otrok)? 

‒ Na kakšen način se vzgojitelji vključujejo v prosto igro in kako se to kaže v kakovosti 

igre? 

7 METODA RAZISKOVANJA 

  

7.1  VZOREC 

Raziskavo sem izvedla v Vrtcu Škofja Loka in Vrtcu Zala Gorenja vas. Vzorec je bil izbran 

naključno, vključeni pa so bili otroci drugega starostnega obdobja iz petih oddelkov, pet 

vzgojiteljev ter pet pomočnikov vzgojiteljev. 

 

7.2  UPORABLJENE TEHNIKE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vedenje otrok med prosto igro in odziv vzgojiteljev sem neposredno opazovala in podrobno 

zapisovala. Osredotočila sem se na oba strokovna delavca v oddelku in opazovala igro, v katero 

sta se vključila. Če se nista, sem opisala igro otrok (kje in kaj se igrajo, koliko otrok je 

vključenih, trajanje igre …) ter opazovala, kaj med tem delata vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja. Z vzgojitelji sem izvedla še kratko pisno anketo. 

 

7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate opazovanja sem kvalitativno, kjer je bilo mogoče, pa tudi kvantitativno analizirala in 

interpretirala. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.1  POTEK PROSTE IGRE 

V vrtcu sta med pomembnimi dejavniki za kakovostno igro tudi primeren kurikulum, ki 

vzpostavlja ravnotežje med vzgojiteljičinimi in otrokovimi namerami, ter primerna 

kombinacija dejavnosti za vsa področja razvoja, in sicer tistih, ki jih izbere otrok sam, in tistih, 

ki jih ponudi vzgojiteljica (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006: 146). V vrtcu moramo 

dati otrokom možnost, da si sami organizirajo prosto igro, saj tudi iz tega pridobijo določene 

izkušnje.  

Med opazovanjem vzgojiteljev in njihove organizacije proste igre v vrtcu sem zasledila različne 

pristope.  Nekateri vzgojitelji prosto igro načrtujejo že vnaprej in otrokom sami določijo igre, s 

katerimi se bodo igrali, nekateri pa to odločitev v celoti prepustijo otrokom in določijo le pravila 

pri igri (koliko otrok lahko sodeluje, koliko časa traja igra itn.). 

Glede na rezultate ankete dobra polovica vzgojiteljev največkrat dovoli, da se otroci povsem 

sami odločijo, kaj bodo počeli med prosto igro. Otroci se lahko sami odločijo za vrsto iger, 

igrače in materiale, s katerimi se bodo igrali. V eni izmed anket je bilo pripisano, da tiste otroke, 

ki se ne morejo odločiti, kaj bi se igrali, vzgojiteljica spodbudi k igri in jim pokaže različne 

možnosti za igro. Ena izmed vzgojiteljic je odgovorila, da je včasih igra odvisna tudi od 

trenutnega tematskega sklopa v vrtcu, saj takrat s pomočnico včasih določita kotičke, ki so 

tematsko obarvani, pripravita materiale, otroci pa si izberejo dejavnosti.  

Manj kot pol vzgojiteljev je odgovorilo, da otrokom predlagajo dejavnosti, med katerimi lahko 

izbirajo, poleg tega pa lahko izrazijo tudi svojo željo za igro.  

V vrtcu Zala sem opazovala prosto igro na dan igrač. Ta dan je namenjen samo prosti igri otrok, 

v katero se vključijo tudi vzgojitelji. Potek dejavnosti je takrat organiziran drugače kot druge 

dni, zato je drugačna tudi ureditev proste igre. Dan igrač izvajajo enkrat na mesec, takrat se ves 

dan posvetijo prosti igri otrok. V oddelku, kjer sem opazovala, so prosto igro organizirali tako, 

da je svojo željo za igro lahko povedal vsak otrok posebej. Ker so otroci izrazili le tri različne 

želje, so organizirali tri skupine. V eni skupini so se igrali s kockami in konjički, v drugi je 

potekala igra zdravniki, v tretji pa so se igrali družino. Vsaka skupina je bila situirana v svojem 

kotu, kjer so bili tudi pripomočki za igro (skupina zdravnikov je imela zdravstvene pripomočke 
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in blazino, družina je imela kuhinjo, dojenčke, vozičke, postelje, ležalnike, itn.). Vzgojiteljica 

se je pridružila otrokom, ki so se igrali družino, pomočnica vzgojiteljice pa se je pridružila 

zdravnikom kot pacientka.   

Med mojim opazovanjem proste igre so si otroci večinoma lahko sami izbirali način igre, le da 

so prej morali vprašati vzgojitelja za dovoljenje. Vzgojitelji so po navadi določili le število 

otrok, ki se lahko naenkrat igra v določenem kotičku ali pri določeni igri (npr. v kotičku dom, 

ki je bolj majhen, je lahko naenkrat pet otrok, nato se zamenjajo), ostalo pa so prepustili 

otrokom. Nekaj vzgojiteljev je včasih tudi popolnoma strukturiralo otroško igro, in sicer tako, 

da so vnaprej pripravili različne igre ter določili otroke, ki se bodo igrali pri določeni igri. 

Kotičke so lahko čez čas zamenjali. 

V anketi je bilo pri vprašanju, kako spodbujate prosto igro otrok, možnih več odgovorov. Eden 

izmed vzgojiteljev je podal dva odgovora, in sicer, da imajo v igralnici za prosto igro 

organiziranih več kotičkov, ki so dobro opremljeni z igračami in materiali, med katerimi lahko 

otroci izbirajo, ter da so vse igrače otrokom na vidnih in dosegljivih mestih.  

Polovica preostalih anketiranih je odgovorila, da imajo v igralnici pripravljenih več kotičkov, 

ki so dobro opremljeni z igračami in materiali, med katerimi lahko otroci izbirajo, druga 

polovica pa, da so vse igrače otrokom na vidnih in dosegljivih mestih. Torej naj bi imeli otroci 

vedno možnost za izbiro pri prosti igri.  

Tudi sama sem opazila, da je veliko igrač otrokom na dosegu in na vidnem mestu, vendar imajo 

nekaj iger tudi spravljenih v višjih omarah, katerih otroci ne morejo doseči. Res je, da je za vse 

igre premalo prostora na otroku dosegljivih mestih, vendar se mi zdi pomembno, da se včasih 

vzgojitelji spomnijo tudi na tiste igre, ki so spravljene, saj se drugače nanje pozabi. 

Otroci so večinoma izbirali podobne igre dan za dnem, saj se so največ igrali v kotičku dom, s 

sestavljankami in kockami. V enem izmed oddelkov so se pogosto igrali z naravnimi materiali, 

saj so imeli veliko zalogo zelo zanimivega in raznovrstnega materiala. Vzgojitelji so po navadi 

otrokom pomagali organizirati prostor, tako da so predlagali, kje se lahko igrajo posamezno 

igro, da ni prišlo do gneče (npr.  s kockami se igrajo v kotičku, kjer so pospravljene kocke in se 

jih ne nosi po igralnici, sestavljanke se sestavlja za mizo in se jih ne nosi na tla ipd.). Igro so 

tudi časovno omejili, in sicer je po navadi trajala od končane vodene dejavnosti do kosila ter 
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po počitku. Malo pred koncem igre so otroke obvestili, da naj počasi pospravijo igralnico, saj 

sledi kosilo. 

Glede na vsa moja opazovanja menim, da bi lahko imeli otroci več proste izbire za igro, saj se 

nekaterih iger večinoma ne morejo igrati, ker jim vzgojitelji tega ne dovolijo ali se nanje ne 

spomnijo, saj so pospravljene v omari. Vzgojitelji bi po mojem mnenju morali otroke spodbujati 

k razmišljanju o novih načinih igre, da ta ne bi bila vsak dan enaka. To bi lahko spodbujali s 

pripravo raznovrstnega materiala, ki bi bil za otroke zanimiv in vabljiv, hkrati pa bi z njim 

pridobili nove izkušnje. Takšne materiale sem zasledila v eni izmed škofjeloških igralnic, kjer 

je bil otrokom na voljo raznolik naraven material, ki so ga lahko otroci uporabljali za različne 

igre in na več načinov. Otroci so tako razvijali domišljijo in kreativnost ter s tem pridobili veliko 

več izkušenj, kot bi ga le z uporabo vsakodnevnih strukturiranih pripomočkov in igrač, ki so na 

voljo v vsaki igralnici.  

 

8.2  VLOGA VZGOJITELJA PRI PROSTI IGRI 

B. Nemec in M. Krajnc (2011: 185) pravita, da imajo odrasli kot partnerji velik pomen v igri, 

saj je za otrokov razvoj, napredek in osmišljanje sveta okoli njega pomembna interakcija s 

posamezniki, ki so bolj razviti v mišljenju. Odrasli oziroma vzgojiteljica lahko otrokovo igro 

spodbudi, jo usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igre, hkrati pa otrokom 

predlaga nove načine iger, s katerimi poskrbi, da ta ne postane monotona in ponavljajoča se 

dejavnost (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006: 146).  

Osnovna vloga vzgojitelja pri prosti igri je, da otrokom zagotovi prostor, čas in material za igro. 

Otrokom pomaga organizirati prosto igro ter se vanjo tudi vključi. Glede na moja opazovanja 

se vzgojitelji v igro največkrat ne vključujejo samoiniciativno, ampak le ob povabilu otrok.  

Vzgojitelji v raziskavi so bili pri odgovoru na vprašanje, kakšna je njihova vloga pri prosti igri, 

povsem enotni, in sicer so vsi odgovorili, da se v otrokovo igro vključijo, če jih otroci vanjo 

povabijo. Ena izmed vzgojiteljic je k odgovoru, da se vključi v igro, če je vanjo povabljena, 

dopisala, da se vključi tudi, ko pride do takšnega konflikta, ki ga otroci ne morejo rešiti sami. 

V enem izmed oddelkov sta strokovni delavki odgovorili, da se v igro dejavno vključita na dan 

igrač in se takrat otrokom popolnoma posvetita. Vsakodnevno pa se v igro vključita le, če ju 

povabijo otroci.  
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Med opazovanjem se večina vzgojiteljev v igro ni vključevala samostojno, otrokom so se 

pridružili le ob povabilu, katerih pa ni bilo veliko ali pa je bilo to sodelovanje zelo kratko (npr. 

vzgojiteljica popije čaj, ki ji ga je prinesel otrok). Največkrat je med prosto igro otrok čas, da 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dokončajo določene izdelke, ki jih pripravljajo za vrtec, 

se pripravijo za naslednjo dejavnost, pripravijo malico, itn. Takrat je velikokrat čas tudi za kavo 

in klepet, saj so otroci zaposleni z igranjem. Večinoma pustijo otrokom proste roke pri igri, saj 

menijo, da jih s svojim vključevanjem zmotijo.  

Presenetila me je izjava ene izmed vzgojiteljic, ki trdi, da naj se v prosto igro ne bi vključevali, 

saj se morajo otroci igrati po svoje. Meni, da odrasli igro le zmotijo, vanjo pa naj se bi 

vključevali le, kadar ta postane monotona ali nevarna. Omenjena vzgojiteljica se očitno ne 

zaveda pomembnosti svoje vloge pri otrokovi igri, s čimer otroke prikrajša za spodbude 

mentalno razvitejšega partnerja, ki bi jih bili lahko deležni otroci pri prosti igri v vrtcu.  

Tak primer sem sicer opazila, vendar se je zgodil ob povabilu otroka pri igri v kuhinji. Otroci 

so vzgojiteljici prinesli ´juho´, h kateri niso priložili pribora. Vzgojiteljica je z verbalnim 

izražanjem otroke spodbujala k razmišljanju: »Oooo, juha! Ali jo res lahko jem brez pribora?« 

Otroci so hitro pomislili, za kaj gre, in šli po žlico. Vzgojiteljica je pomešala juho, jo popihala 

in nato poskusila. »Odlična juha, ali je zelenjavna? Kaj pa je vse notri?« Otroci so pričeli z 

naštevanjem razne zelenjave, vzgojiteljica pa jih je spraševala naprej: »Kako pa ste to zelenjavo 

pripravili? Ste paradižnik narezali?« Otroci so opisovali potek kuhanja, vzgojiteljica pa je ta 

čas srkala juho. Ko je pojedla, je otroke vprašala, kaj bodo naredili s prazno posodo. Otroci so 

posodo pospravili in ji prinesli še mleko. Vzgojiteljica je dejala: »Joj, mleko mi pa sedaj ne 

paše! Lahko dobim kaj drugega? Imate še kaj?« Otroci so pričeli z naštevanjem: čaj, sok, 

vodo ... 

Vzgojiteljica je v opisanem primeru nenačrtovano odreagirala kot mentalno razvitejši partner. 

Otroke je usmerjala z vprašanji in izražanjem želja in jih spodbujala k razmišljanju. Otroci so 

lahko razmislili, kaj potrebujemo, če jemo juho, spomnili so se različnih vrst zelenjave, obnovili 

so postopek kuhanja (operemo zelenjavo, jo narežemo, skuhamo v vodi …). Otroci so se z 

vzgojiteljico z veseljem igrali in z njo dobro sodelovali. Na njihovih obrazih se je videlo, da so 

pri določenem vprašanju morali dobro pomisliti, kaj so morali narediti (kako se skuha juha, 

kakšno zelenjavo poznamo itn.). 



Diplomsko delo – Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri                                      Anja Šifrar  
 
 

 
19 

 

Podrobno sem opazovala tudi vedenje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na dan igrač, ki 

je namenjen le prosti igri. Otroci so se skupaj odločili za tri igralne skupine – igra z dojenčki, 

igre zdravniki in igra s kockami. S kockami so se otroci igrali sami brez sodelovanja odraslih,  

ostali dve skupini pa sta sodelovali z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. 

Pri igri z dojenčki so bile tri deklice v vlogi otrok, vzgojiteljica je bila mati, ena deklica pa je 

bila v vlogi materine prijateljice, ki je imela dojenčka. Vzgojiteljica je otrokom najprej 

pomagala z razdelitvijo vlog in jih vprašala: »Kdo sem jaz, kdo si ti, koliko ste stari, kako nam 

je ime?« Otroci so tako sami razdelili vloge sebi in vzgojiteljici. Vse potrebne rekvizite in 

materiale za igro so pripravili otroci sami, vzgojiteljica je otroke spodbujala predvsem z 

vprašanji (kje bomo spali, kaj bomo oblekli, kaj bomo jedli ...). Otroci so pripravili kotiček, ki 

je predstavljal dom (pripravili so ležalnike, obleke, voziček …). Ko so ugotovili, da morajo tudi 

jesti, so poleg tega kotička ustvarili nov kotiček, ki je predstavljal gostilno in trgovino. Vloge 

kuharjev, natakarjev, trgovcev so prevzeli nekateri drugi otroci, nekajkrat pa so vloge zamenjali 

tudi otroci, ki so prej igrali drugo vlogo. Otroci so sami vodili igro: sedaj gremo spat, sedaj je 

jutro in moramo zajtrkovati, zmanjkalo nam je kruha, zato moramo v trgovino, za kosilo gremo 

lahko v gostilno, najmlajšo je treba previti itn. Vzgojiteljica je sledila idejam otrok ter jim 

občasno in nemoteče ponudila kakšen predlog, npr.: Kako bomo jedli brez pribora? Dojenček 

potrebuje slinček. Ne morem vas peljati vseh štirih v vozičku, saj je le za enega. Kako bi lahko 

še šli na sprehod?  

Vzgojiteljica je s svojo dejavno vključitvijo v igro zelo izboljšala kakovost igre, saj je otroke 

verbalno usmerjala, jih spodbujala, da so iskali nove načine za igro, ter tako razširjala igro, 

otroci pa so se zaradi njene prisotnosti tudi dlje časa zavzeto igrali. 

Druga skupina se je igrala igro zdravniki. En otrok je bil zdravnik, pomočnica vzgojiteljice je 

bila ranjen otrok, dva otroka sta bila starša. Tudi pomočnica vzgojiteljice je svojo vlogo zelo 

dobro opravljala. Čeprav je igrala vlogo bolnika, je otrokom mimogrede povedala, za kaj se 

kakšen medicinski pripomoček uporablja, kako se uporabi in kakšen je njegov namen. Otroke 

je med igro tudi veliko spraševala, npr.: Ali dobim kakšne tablete, da me ne bo več bolelo? 

Koliko časa moram imeti ta povoj? Dobim kakšen pripomoček, s katerim bom lažje hodila z 

zlomljeno nogo? Kaj boš sedaj naredil, če imam zlomljeno nogo? Kaj potrebujem, da 

ozdravim? Ali moram to zdravilo plačati? Koliko časa ga moram jemati? Ali moram priti na 
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kontrolo? Težko diham, kaj boste naredili? Ali še krvavim? Ali potrebujem šive? Zakaj dobim 

injekcijo? 

 Otroci so ji z veseljem odgovarjali in videlo se je, da pri tem razmišljajo. Pomočnica 

vzgojiteljice je uporabljala tudi različne zdravstvene izraze, ki otrokom niso vsakdanji, tako da 

so razvijali tudi besedni zaklad. 

Zanimivo je bilo, ko sta se igri prepletli. Poškodovan otrok ‒ pomočnica vzgojiteljice ‒ je s 

starši odšla v gostilno, kjer so kosili otroci in mati (vzgojiteljica). Tako so prišli v stik otroci in 

odrasli obeh igralnih skupin. Prostor se je tako povezal v večjo enoto, v kateri je sodelovalo več 

otrok in obe strokovni delavki. V gostilni so otroci usvajali nove izraze, ko sta jih vzgojiteljici 

spraševali po napitnini, računu, meniju … 

Opazovana prosta igra se mi je zdela zelo kakovostna prav zato, ker sta se vzgojiteljici vključili 

v igro v vlogi mentalno razvitejšega partnerja. Po mojem mnenju sta igro dvignili na višji nivo, 

kot bi bila, če bi se otroci igrali sami. Otrokom sta postavljali izzivalna vprašanja ter jih 

spodbujali, da so iskali nove načine za igro in uporabo različnih pripomočkov.  

Žal pa je bil to edini primer spodbudnega vključevanja odraslih v prosto igro otrok, saj se drugi 

vzgojitelji v igro niso vključevali. Po vseh mojih izkušnjah v vrtcu se vzgojiteljice večinoma 

ne vključujejo in otrokom igro raje v celoti prepustijo. 
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9 SKLEP 

 

Igra je dejavnost, za katero je otrok vedno notranje motiviran. V njej se počuti svobodno, saj 

lahko sam prilagaja pravila igre, s tem pa pobegne od realnega sveta. Iz opazovanja otroške igre 

lahko o otroku izvemo marsikaj, z njo pa mu lahko tudi pomagamo. Igra prispeva k vsem 

področjem razvoja, zato je pomembno, kako jo organiziramo.  

Iz opazovanja vedenja vzgojiteljev pri prosti igri otrok ter iz rezultatov anket v opravljeni 

raziskavi je razvidno, da se strokovni delavci vrtcev ne zavedajo pomembnosti svoje vloge pri 

prosti igri, vsaj kar se tiče pogostosti vključevanja. Večina vzgojiteljev se v prosto igro ne 

vključuje samoiniciativno, ampak le ob povabilu otrok. Če pa se v igro vključijo, večinoma 

(spontano) delujejo kot mentalno razvitejši partnerji, saj otroke s postavljanjem raznih vprašanj 

in problemov spodbujajo k razmišljanju, s čimer prispevajo, da igra preide na višji nivo. Glede 

na svoje ugotovitve menim, da vzgojitelji slabo oziroma sploh ne poznajo vloge odraslega kot 

mentalno razvitejšega partnerja ter učinkov delovanja v območju bližnjega razvoja po teoriji 

Vigotskega. Veliko vzgojiteljev je odgovorilo, da se v prosto igro ne vključijo, ker menijo, da 

s tem igro le zmotijo. Tudi to kaže na njihovo pomanjkljivo znanje o igri, da namreč ne 

razlikujejo med poseganjem odraslega v igro (vodenjem igre namesto otrok) in odraslim kot 

soigralcem otrok.  

Vzgojitelji otrokom večinoma le zagotovijo čas, prostor in material za igro, nato pa jih 

prepustijo samim sebi. Med igro opravljajo drugo delo,  za katero med usmerjenimi dejavnostmi 

in dnevno rutino ni časa. Prevladuje skrb za varnost in red, z otroki pa med njihovo prosto igro 

nimajo dosti stika.  

Opazovala sem le pet različnih pristopov k igri, kolikor je bilo strokovnih delavk v vzorcu 

raziskave. Če bi izbrala večji vzorec ter več različnih vrtcev, bi bili mogoče rezultati drugačni, 

saj vzgojitelji večinoma delujejo tako, kot deluje vrtec. Med mojim opazovanjem je bilo zelo 

malo vključevanja v prosto igro, zato sem bila zelo omejena pri opazovanju praktičnih primerov 

vključevanja. Razlog, da je bilo med mojim opazovanjem proste igre zelo malo vključevanja 

vzgojiteljev, bi bil lahko tudi v neprimerno izbranem terminu opazovanja, npr. da so bili 

vzgojitelji takrat bolj zaposleni z drugim delom kot po navadi. 

Za prepričljivejše rezultate raziskave bi bilo potrebno vključiti več različnih vrtcev in 

vzgojiteljev, saj bi tako dobila več primerov vključevanja ter načinov priprave na prosto igro. 
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Rezultati raziskave pa kljub temu opozarjajo, da strokovni delavci premalo poznajo teoretske 

osnove igre in da bi se lahko pogosteje in dejavnejše vključevali v prosto igro otrok. Tako bi 

kot mentalno razvitejši partnerji delovali v otrokovem območju bližnjega razvoja ter mu 

pomagali, da doseže več, kot bi dosegel sam, ter s tem prispevali h kakovostnejši igri.  
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PRILOGA 1: Opazovanje in zapisovanje vključevanja vzgojitelja v prosto igro 

Vrtec Škofja Loka, enota čebelica 21. 2. 2016 

starost otrok: 3–5 let 

Vzgojiteljica se ne vključi sama, povabijo jo otroci. IGRA V KUHINJI  

Vzgojiteljici prinesejo hrano, ki so jo skuhali. 

VZG: »Oooo, juha! Ali jo res lahko jem brez pribora?« Otrok gre po žlico. Vzgojiteljica 

pomeša juho, jo popiha in nato poskusi. »Odlična juha, ali je zelenjavna? Kaj pa je vse notri?« 

Otroci naštejejo razno zelenjavo, vzgojiteljica jih sprašuje naprej: »Kako pa ste to zelenjavo 

pripravili? Ste paradižnik narezali?« Otroci opisujejo potek kuhanja, vzgojiteljica ta čas srka 

juho. Ko poje, otroke vpraša, kaj bodo naredili s prazno posodo. Otroci posodo pospravijo in ji 

prinesejo mleko. 

VZG: »Joj, mleko mi pa sedaj ne paše! Lahko dobim kaj drugega? Imate še kaj?« Otroci 

naštejejo čaj, sok, vodo... 

 

Vrtec Zala OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas: dan igrač 

starost otrok: 5–6 let 

Dan igrač – dan je namenjen igri otrok skupaj z vzgojiteljico (vzgojiteljica in pomočnica se 

otrokom popolnoma prilagodita). Otroci sami izberejo, s čim bi se igrali in kje bi želeli 

sodelovati z vzgojiteljico oziroma pomočnico. Na dan opazovanja so se za igre odločili v 

jutranjem krogu, kjer je med otroki krožila žogica. Vsak, ki je dobil žogico, se je lahko odločil, 

s čim bi se igral. Oblikovale so se tri večje skupine. 

1. Igra s kockami – otroci so se igrali brez vpletanja vzgojiteljice 

2. Igra z dojenčki – tri deklice so bile v vlogi otrok, vzgojiteljica je bila mati, ena deklica 

je bila v vlogi materine prijateljice, ki je imela dojenčka. 
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Vzgojiteljica je otroke najprej vprašala: »Kdo sem jaz, kdo si ti, koliko ste stari, kako nam je 

ime?« Otroci so tako razdelili vloge sebi in vzgojiteljici. Vse potrebne stvari za igro so pripravili 

otroci sami, vzgojiteljica je otroke spodbujala le verbalno (kje bomo spali, kaj bomo oblekli, 

kaj bomo jedli ...) 

Otroci so tako pripravili kotiček, ki je predstavljal dom. Ko so ugotovili, da morajo tudi jesti, 

so poleg tega kotička ustvarili nov kotiček, ki je predstavljal gostilno. Vloge kuharjev in 

natakarjev so prevzeli tudi nekateri drugi otroci, nekajkrat pa so vloge zamenjali tudi otroci, ki 

so prej igrali drugo vlogo. 

Igro so vodili predvsem otroci, vzgojiteljica je le občasno nemoteče pripomnila kakšen predlog, 

npr.: Kako bomo jedli brez pribora? Dojenček potrebuje slinček. Ne morem vas peljati vseh 

štirih v vozičku, saj je le za enega. Kako bi lahko še šli na sprehod?  

3. Igra zdravniki – en otrok je bil zdravnik, pomočnica je bila ranjen otrok, dva otroka sta 

bila starša. 

Pomočnica vzgojiteljice je svojo vlogo zelo dobro opravljala. Čeprav je igrala vlogo bolnika, 

je otrokom vseeno povedala, za kaj se kakšen medicinski pripomoček uporablja, kako se 

uporabi in kakšen je njegov namen. Otroke je med igro tudi veliko spraševala npr.: Ali dobim 

kakšne tablete, da me ne bo več bolelo? Koliko časa moram imeti ta povoj? Dobim kakšen 

pripomoček, s katerim bom lažje hodila z zlomljeno nogo? Kaj boš sedaj naredil, če imam 

zlomljeno nogo? Kaj potrebujem, da ozdravim? Ali moram to zdravilo plačati, koliko časa ga 

moram jemati? Ali moram priti na kontrolo? Težko diham, kaj boste naredili? Ali še krvavim? 

Ali potrebujem šive? Zakaj dobim injekcijo? Otroci so ji z veseljem odgovarjali in videlo se je, 

da pri tem razmišljajo. 
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PRILOGA 2: Anketa za vzgojitelje 

Kako potekajo dejavnosti po želji otrok (Če ravnate različno, napišite, kako je to potekalo 

VČERAJ)? 

a) Otrokom predlagam dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo.  

b) Otrokom predlagam dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo, poleg tega pa si lahko tudi sami 

izberejo, kaj bodo počeli.  

c) Otroci se povsem sami odločijo, kaj bodo počeli, izberejo igrače in materiale. 

d) Drugo: __________________________________________________ 

 

Kako spodbujate prosto igro otrok? (Obkrožite lahko več odgovorov ali dopišete svojega.) 

a) V igralnici imamo več kotičkov, opremljenih z igračami in materiali, med katerimi otroci 

izbirajo.  

b) Vse igrače in materiali so na otrokom vidnih in dosegljivih policah. 

c) Otrokom vsakodnevno pripravim igrače in materiale za igro. 

d) Drugo: ___________________________________________________ 

 

Kakšna je vaša vloga pri prosti igri otrok? 

a) V igro posežem le, če je nujno (npr. pride do konflikta). 

b) Včasih se igram z otroki, kadar to sami želijo oziroma me povabijo. 

c) Pogosto se kot partnerka (soigralka) vključim v igro otrok. 

d) Drugo: _____________________________________________________ 


