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POVZETEK 

V diplomskem delu z naslovom Spanje in počitek otrok smo v teoretičnem delu želeli preučiti, 

koliko spanja potrebujejo predšolski otroci, opredeliti faze otroškega spanja ter predstaviti in 

opisati elemente dnevne rutine v vrtcu. V empiričnem delu pa smo s pomočjo anketnega 

vprašalnika ugotavljali, ali vzgojiteljice/vzgojitelji ter pomočnice/pomočniki vzgojiteljice/-a 

upoštevajo individualne potrebe otrok pri spanju v vrtcih v Beli krajini in Novem mestu ter 

katere dejavnosti strokovni delavci ponudijo tistim otrokom, ki ne spijo. Namen raziskave je 

bil ugotoviti, kako izvajajo to dnevno rutino v vrtcih v Beli krajini in večini vrtcev v Novem 

mestu ter v kolikšni meri upoštevajo otrokove želje in potrebe pri načrtovanju in izvajanju tega 

dela dnevne rutine. 

Pridobljeni rezultati so pokazali različna ravnanja in mnenja, ki jih imajo strokovni delavci iz 

omenjenih vrtcev. Opaziti je napredek v tem delu dnevne rutine glede na raziskave, narejene v 

preteklem obdobju. Menim pa, da je še vedno premalo vključevanja želja in potreb otrok pri 

načrtovanju in izvajanju počitka oziroma spanja v vrtcu. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Dnevna rutina, prikriti kurikulum, spanje otrok, počitek otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The theoretical part of the diploma thesis Day-time sleeping and nap time of nursery school 

children looks into how much sleep preschool children need, it specifies the phases of a child's 

sleep and presents and outlines the elements of daily nursery school routine.  The empirical part 

of the thesis presents a survey which has been carried out among nursery teachers and their 

assistants in nursery schools in Bela krajina and Novo mesto. It tries to establish to what extent 

the individual need of children are observed and what kind of activities are being offered to 

children who fail to sleep. The purpose of the survey was to learn to what extent this daily 

routine is followed as well as to what extent a child's need and wishes are observed in planning 

and carrying out this part of the daily routine. 

Results have shown a difference in execution and opinion of practitioners included in the 

survey. Although progress is seen in this part of the daily routine in comparison to existing data, 

I believe the needs and wishes of children still aren't sufficiently taken into account. 

 

KEY WORDS: 

Daily routine, hidden curriculum, daytime sleeping, nap time. 
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UVOD 

Spanje je nujno potrebno za preživetje vsakega posameznika. Ravno zato se nam je zdelo 

pomembno, da raziščemo, zakaj in kako potekata spanje in počitek v vrtcu. Velikokrat se pri 

svojemu delu srečujemo s problematiko spanja, in sicer prek vodstva vrtca, staršev pa tudi 

otrok. Starši drugega starostnega obdobja imajo večkrat pomisleke glede spanja njihovega 

otroka v vrtcu. Razlogi, ki jih navajajo, so različni, in sicer pravijo, da počitka ne potrebujejo 

več, da potem zvečer težko zaspijo, da doma nikoli ne hodijo spat … Pojavi se vprašanje, ali 

starši vzamejo v zakup, da se v vrtcu dopoldne dogajajo različne dejavnosti, ki lahko otroka 

dejansko bolj utrudijo, in da se tako potrebe otrok po spanju in počitku razlikujejo od tistih 

doma.  

Ozavestiti moramo tudi, da se v predšolskem obdobju otroci močno razlikujejo v potrebi po 

spanju. Vemo pa tudi, da se potreba po počitku za predšolske otroke poveča, kadar se čustveno 

vznemirijo in v dnevu na splošno doživijo veliko novih stresnih dogodkov, kar je v vrtcu 

pogosto. 

Spanje v vrtcu sicer ni obvezno, vseeno pa se nam zdi pomembno, da imajo vsi otroci možnost 

počitka. To pomeni, da se ima otrok po kosilu možnost uleči na ležalnik, da se lahko umiri, to 

pa ne pomeni, da mora nujno zapreti oči in zaspati. Pri tem je pomembno, da prepoznamo znake 

utrujenega otroka ter da izhajamo iz njegove potrebe in ne iz želje staršev. 

Vsak vrtec in tako posledično vsak vzgojitelj ima svoj način umirjanja otrok pred spanjem in 

počitkom, zato nas je zanimalo tudi, kakšni so ti načini in katerih se strokovni delavci 

najpogosteje poslužujejo.
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I TEORETIČNI DEL 

1 KURIKULUM IN PRIKRITI KURIKULUM 

1.1 KURIKULUM ZA VRTCE IN KONCEPTI NAČRTOVANJA V KURIKULU ZA 

VRTCE 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih 

in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Je dokument, ki na eni 

strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja 

in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7). Pojem kurikulum 

pomeni presek različnih dejavnikov, ki vplivajo na realno dogajanje v vzgojno-izobraževalni 

instituciji. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa poteka na več ravneh, in sicer od 

nacionalnega kurikuluma prek letnega delovnega načrta, ki se oblikuje na ravni vrtca, do 

neposrednih priprav vzgojiteljic in številnih ključnih dejavnikov, ki jih vzgojiteljica upošteva 

med izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. Med naštetimi ravnmi načrtovanja pa obstajajo 

tudi povezave, ki jih je treba upoštevati za določeno strategijo načrtovanja nacionalnega 

kurikuluma. Upoštevati moramo starostno in razvojno stopnjo otrok, ki bodo vključeni v 

načrtovani vzgojno-izobraževalni proces, katere globalno strateške cilje vzgojno-

izobraževalnega sistema na posamezni stopnji si bomo zastavili, kakšna je stopnja 

demokratizacije družbe in avtonomije vzgojno-izobraževalnih institucij, kakšna je stopnja 

zaupanja v strokovno usposobljenost pedagoških delavcev itn. (Marjanovič Umek, 2001). 

1.2 PRIKRITI KURIKULUM 

V pedagoški komunikaciji od otroka vedno nekaj pričakujemo, pa naj no to usvojena nova 

informacija oz. navada, določen način odzivanja na našo pedagoško spodbudo ali celo trajnejša 

sprememba osebnostne lastnosti. O svojih namenih lahko razmišljamo zavestno ali nezavedno. 

Lastnim pričakovanjem se težko izognemo. Raziskave (Marjanovič Umek, 2001) na področju 

institucionalne predšolske vzgoje kažejo, da otroci prikrita pričakovanja vzgojiteljice zaznavajo 

ter se nanje odzivajo močneje kot na odkrita pričakovanja in zahteve. Ravno ta pojav so 

ameriški kurikularni teoretiki označili s pojmom prikriti kurikulum. Tukaj lahko dodamo še 

ugotovitev, da sta poznavanje in vgrajevanje dejavnikov prikritega kurikuluma v načrtovanje, 
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izvedbo in v vrednotenje institucionalne vzgoje še posebej pomembna v zgodnjem otroštvu, saj 

se takrat otrok na vzgojne spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno ter je še posebej 

odvisen od občutka sprejetosti in varnosti (Marjanovič Umek, 2001, str.11).  

Kot zapiše Kroflič (2005), lahko rečemo, da se v prikritem kurikulumu znajdejo tista dejanja 

vzgojiteljice, ki niso reflektirana in neposredno načrtovana oziroma predvidena. Teh dejanj je 

več v manj strukturiranih dnevnih dejavnostih, kot so otrokova prosta igra in dnevna rutina 

(hranjenje, počitek itn.). Nanje vplivajo vzgojiteljičine vrednote, pričakovanja in tiho znanje, ki 

ga ima v povezavi s svojimi predstavami o »pridnem otroku« in »primernem učenju«. Premoč 

prikritega kurikuluma nad načrtovanim kurikulumom nas opozarja na ovire pri kakovostnem 

načrtovanju vzgoje. Pozitivni transfer med vzgojiteljico in otrokom je veliko lažje zagotoviti v 

spontani kot v načrtovani situaciji. Čeprav bi se lahko vprašali, zakaj je potem potrebna 

načrtovana vzgoja v predšolski instituciji, sta temeljna dva razloga. Prvi je ta, da lahko 

pomenijo prikrita pričakovanja možnost nevarnih manipulacij in vdorov različnih ideoloških 

pritiskov v vzgojno-izobraževalne institucije, drugi razlog pa je pravica staršev otrok, da so 

seznanjeni z vzgojno-izobraževalnim konceptom vrtca. Proces vzgoje je treba načrtovati tako, 

da bomo: ohranili komunikacijsko spontanost, zagotovili temelje za strokovno ustrezno 

ravnanje z otroki, preprečili vdor manipulacije in ideološke indoktrinacije v vzgojno-

izobraževalne programe in dejavnosti ter da bomo zagotovili potrebno preglednost vzgojno-

izobraževalnih konceptov, s katerimi bodo starši otrok seznanjeni (Marjanovič Umek, 2001). 

2 DNEVNA RUTINA V VRTCU 

2.1 DNEVNA RUTINA KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULUMA 

Dnevna rutina je opredeljena kot nekaj, kar se stalno ponavlja vsak dan, vsak teden, vsak mesec, 

in ni nič manj dejavna, čeprav je tiha in prikrita. Dnevna rutina posameznika oblikuje, oblikuje 

pa tudi njegovo identiteto in osebnost ter uči najučinkoviteje. Prikriti kurikulum pomeni 

predvsem najbolj vsakdanjo, najbolj navadno dnevno rutino. Zanjo je značilno, da se jo po tiho 

privzema kot nekaj najbolj samoumevnega. Za dnevno rutino je značilno, da jo posameznik 

doživlja kot nekaj spontanega, naravnega in pristnega, ne pa kot zunanjo nujnost, ki se ji je 

treba podrediti (Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 31). 

Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacija ter interakcija z otroki in med otroki, raba 

pohvale ali graje, pravila za nadziranje časa ali prostora so enako pomembne vsakodnevne 
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dejavnosti kot zapisani cilji in vsebine v kurikulumu. Prav pri vsakodnevnih dejavnostih se 

lahko najmočneje uveljavlja prikriti kurikulum. Ta zajema veliko elementov vzgojnega 

vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, so pa velikokrat v obliki posredne vzgoje 

učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem kurikulumu 

(Kurikulum za vrtce, 1999). »Dnevno rutino kot sestavino 'prikritega kurikuluma' torej 

strukturira predvsem vzgojiteljičino vedenje o zakonitostih otrokovega razvoja in strategijah 

zgodnjega poučevanja ter njene osebne vrednostne predstave/občutke o »dobrem za otroka«, ki 

skupaj tvorijo njeno implicitno teorijo« (Kroflič, 2005, str. 13). Vzgojiteljica se mora zavedati 

pomena dejavnikov dnevne rutine in jih umestiti v svoj operativni načrt, zato da bo vedela, kako 

strukturirati otrokov bivanjski prostor, katere igrače oziroma materiale mu bo ponudila v 

prostem času, kako se bo vključevala v otrokove samoiniciativne dejavnosti, kako bo 

organizirala razpoložljiv čas za izvedbo elementov dnevne rutine ter kako bo spontane elemente 

dnevnega življenja povezala z bolj strukturirano usmerjenimi dejavnostmi ter tako omogočila 

realizacijo ciljev in načel kurikuluma (Kroflič, 2005). 

Vsaka vzgojiteljica ve, da dnevni urnik in dnevna rutina oblikujeta osnovno strukturo dneva v 

vrtcu. Načrtovana naj bi bila tako, da sledita razvojnim in individualnim potrebam otrok. Tako 

naj bi vsakemu otroku omogočila, da bo dan zanj stekel prijetno in tekoče (Dolar Bahovec in 

Bregar Golobič, 2004).  

Odrasli načrtuje dosledno dnevno rutino, ki podpira aktivno učenje. Rutina omogoča otrokom, 

da predvidevajo, kaj se bo zgodilo potem, in jim tako omogoča nadzor nad tem, kaj bodo počeli 

v posameznih delih dneva. Skozi dnevno rutino, ki se osredinja na priložnosti za aktivno učenje, 

otroci in odrasli vzpostavijo občutek skupnosti (Hohmann in Weikart, 2005). Za majhne otroke 

pomeni dober urnik uravnoteženo ponudbo naslednjih dejavnosti: 

 umirjene in aktivne dejavnosti; 

 dejavnosti v velikih skupinah in dejavnosti v majhnih skupinah; 

 čas, namenjen individualni igri in igri z drugimi; 

 igra v notranjih prostorih in igra zunaj, tj. na prostem; 

 čas, ko otroci sami izbirajo svojo dejavnost, in čas, ko otrokovo dejavnost vodijo odrasli. 

Vključevanje rutine in prehodov v urnik dnevnega dogajanja potrjuje njihov pomen in tako 

zagotavlja, da si zanje vzamemo dovolj časa (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 
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 2.2 ELEMENTI DNEVNE RUTINE IN DOSLEDNOST 

Pomembna lastnost dnevnega urnika je doslednost. Majhni otroci se počutijo varnejše, če lahko 

predvidijo zaporedje dogodkov, saj imajo tako nadzor nad potekom dneva. Predvidljivost 

oskrbi otroke tudi z nekim osnovnim občutkom za čas, hkrati pa dosledni urnik pomaga graditi 

zaupanje. Doslednost ne ovira fleksibilnosti ali spontanosti. Kak poseben dogodek je lahko že 

zadosten razlog za spremembo dnevne rutine, kot npr. je ogled sneženja, ki nam lahko spremeni 

načrte. Ko vidimo, da je neka dejavnost uspešna in so otroci zavzeti v nekem skupinskem 

projektu, pa dodelimo dodatni čas in prekinemo ali skrajšamo drugo dejavnost. Urnik mora biti 

tudi razvojno prilagojen. Čas čakanja mora biti zmanjšan na minimum; dovolj časa mora biti 

namenjenega oblačenju, prehranjevanju, pospravljanju. Pomembno je, da je čas za igro dovolj 

dolg, da lahko otroci izbirajo med različnimi materiali in dejavnostmi, načrtujejo, kaj želijo 

početi, in pospravljajo, ne da bi občutili pritisk naglice (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 

2004). 

Elementi dnevne rutine, ki sestavljajo dnevni urnik, so: prihodi in odhodi otrok, prehranjevanje, 

osebna nega, počitek in spanje ter prehodi iz ene dejavnosti v drugo. 

2.2.1 PRIHODI IN ODHODI OTROK 

Pomen prihoda v vrtec je bil poudarjen že v vzgojnem programu iz leta 1987, saj je bilo o 

sprejemu otrok zapisano, da »sprejem otrok obsega pregled otrok, ki je zahtevnejši pri otrocih 

do 3. leta, izmenjavo informacij med starši in vzgojiteljico oziroma varuhinjo o otrokovem 

počutju oziroma posebnostih, pomembnih za nadaljnje ravnanje z otrokom, in vključitev otroka 

v oddelek« (Vzgojni program, 1987, str. 16). Tudi danes posvečamo pozornost prihodu otroka 

v vrtec, in kot je v okviru seminarja Modul 2: Vrtec, možnost izbire, drugačnost zapisala I. 

Medved (2004), je pri prihodih otrok v vrtec najpomembnejše vzpostavljanje osebnega stika z 

otrokom, zagotavljanje občutka dobrodošlice. Ob prihodu otroka je treba za vsakega otroka 

ugotoviti, kaj mu po prihodu v vrtec najbolj ustreza, in mu to omogočiti (npr. individualno 

dejavnost, igro v dvoje, v skupini, pogovor z odraslim, umik v intimnost, počitek itn.). 

Odhod otrok domov pa se je v primerjavi s preteklostjo nekoliko spremenil. V oddelku je bila 

namreč po drugi uri pomočnica vzgojiteljice sama z vsemi otroki v vrtcu – s svojo skupino in z 

vsemi drugimi iz drugih oddelkov, ki so še ostali v vrtcu. Skupina otrok je bila tako zelo velika 

in je bila pozornost strokovne delavke namenjena otrokom, medtem ko za starše, ki so prihajali 

po otroke, velikokrat ni bilo časa; največkrat je bil čas samo za najnujnejšo informacijo. Danes 



6 
 

pa je organizacija v vrtcih drugačna. Skupine otrok so manjše, otroci so dlje časa v svojih 

oddelkih, zato je več časa namenjenega tudi staršem otrok in ne samo otrokom. Pri odhodu 

otrok je tako najpomembnejše, da se od otroka poslovimo in da tudi staršem namenimo prijazen 

pozdrav ali prijazen odgovor, če kaj vprašajo oziroma si želijo kakšno informacijo o otroku 

(Medved, 2004). 

2.2.2 PREHRANJEVANJE 

Včasih so morali otroci pri obrokih pojesti vse, pri čemer so potrebovali spodbudo in pomoč. 

Otroci si niso mogli postreči sami, pribor se je uporabljal manj kot danes, hrana pa je bila 

večinoma vnaprej odmerjena in narezana. Časa za obroke (pripravo, hranjenje, pospravljanje) 

je bilo na voljo manj (Vzgojni program, 1987). Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999), 

se danes poudarja, da naj hranjenje poteka čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, 

pripravljanja, pri obrokih pa naj se ne hiti. Prav tako naj se dopušča izbiro in možnost, da si 

otroci postrežejo sami, če to želijo, predvsem pa se je treba izogibati tekmovanju in 

nepotrebnemu primerjanju otrok. Zapisano je tudi, da moramo biti pozorni na posebne navade 

družin, npr. vegetarijanska prehrana. 

Otroci torej lahko izbirajo med dvema obrokoma – lahko si postrežejo sami ali pa jim hrano 

razdeli dežurni otrok. Prav tako jih danes ne silimo k hrani. Otroci sodelujejo pri pospravljanju 

posode, brisanju in pospravljanju miz, saj je na voljo več časa kot nekoč (Medved, 2004). Pri 

prehranjevanju pa je pomembno tudi, da ustvarimo prijetno in družabno vzdušje, tako da 

pustimo otrokom možnost, da so pri obrokih čim bolj samostojni pri uporabi pribora in prtičkov 

ter neodvisni; pomembno je tudi, da jih spodbujamo k pogovoru o tem, kaj jedo, kako je jed 

pripravljena. Za vse to pa si moramo vzeti dovolj časa (prav tam). 

2.2.3 OSEBNA NEGA 

O osebni negi je v Vzgojnem programu iz leta 1987 zapisano, da »opravila v zvezi z osebno 

nego, oblačenjem in obuvanjem razporeja in izvaja VVO v skladu z zdravstveno-higienskimi 

načeli, starostjo in številom otrok« (Vzgojni program, 1987, str. 16), kar nakazuje da je bila 

osebna higiena samo podrejena higienskim načelom. Raziskava M. Batistič iz leta 1996 je 

pokazala, da je bilo takrat še vedno 10 % vrtcev1, v katerih otrokom ni bil dovoljen odhod na 

                                                           
11 V vzorec je bilo vključenih 26 vrtcev iz raznih regij oz. občin (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). 
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stranišče vedno, tj. kadar so hoteli. V manj kot polovici vrtcev so se otroci postavili v kolono 

in odšli vsi skupaj na stranišče ali pa so odšli vsi skupaj na stranišče pred obroki ali po njih, po 

sprehodu, pred spanjem itn. To pomeni, da je skupinsko odhajanje na stranišče izvajala 

približno polovica vseh vrtcev (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996).  

Danes je pri osebni negi pomembno, da je čim manj siljenja in skupinskega odhajanja na 

stranišče. Otrokom bi morali pustiti, da gredo na stranišče, kadar želijo in s komer želijo. 

Stranišča naj bodo zaprta, seveda na varen način, in ni potrebe po spolnem ločevanju (Dolar 

Bahovec in Kodelja, 1996, str. 134). Pomembno je torej upoštevanje načela spoštovanja 

zasebnosti in intimnosti, ki otroku omogoča, da ne kaže tistih delov svojega telesa, ki jih ne želi 

kazati (npr. pri preoblačenju, na stranišču itn.), zato je pomembno, da organiziramo prostor in 

čas, ki otroku omogoča umik od skupinske rutine oz. izražanje individualnosti pri različnih 

dejavnostih (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12). Tudi v Pravilniku o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo (2000, 22. člen) je zapisano, da morajo biti sanitarije 

urejene v prostoru, ki je razdeljen na dva sklopa: prostor z umivalniki in prostor s straniščnimi 

kabinami, ki omogočajo zgoraj omenjeno zasebnost.  

2.2.4 PREHODI MED DEJAVNOSTMI 

V Vzgojnem programu iz leta 1987 prehodi med dejavnostmi niso bili posebej omenjeni, je pa 

bilo zapisano, da naj se zaposlitve med seboj prepletajo in da prehajajo druge v drugo. 

Danes pa je o prehodih med dejavnostmi zapisanega bistveno več, in sicer da je za učinkovito 

vodenje skupine bistvena pozornost, ki jo posvetimo prehodnemu času. Ta je lahko kaotičen, 

lahko pa je sproščen; tako daje možnosti za učenje ter utrjevanje pojmov in veščin (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999), je pri celotni 

organizaciji dnevne rutine treba čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja in neaktivnosti 

otrok (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21). Da bi prehodi potekali čim bolj tekoče, je pomembno, 

da postopek prehodov individualiziramo in se tako skušamo izogniti temu, da bi vsi otroci kot 

skupina prešli od ene dejavnosti k drugi. Ko npr. posamezni otroci prenehajo jesti, si lahko 

vzamejo knjigo, dokler niso vsi pripravljeni, da gredo na prosto. Otroke na prehod med 

dejavnostmi opozorimo približno od pet do deset minut prej, npr.: »Časa je še ravno dovolj, da 

končate …«. Pomembno je, da jim pri pospravljanju dajemo dovolj časa, saj je to pomembna 

izkušnja. Tako se otrokom ne bo zdelo, da jih preganjamo. Prav tako jih vključimo v pripravo 

za malico ali kosilo, pospravljanje po likovni dejavnosti ali v pobiranje smeti po obroku. Prehod 
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tako poteka tekoče, otroci pa se hkrati naučijo odgovornosti. Pomembno je tudi, da smo jasni 

in dosledni. Otrokom podajamo jasna in starosti primerna navodila. Rutina mora biti vsak dan 

enaka, saj se otroci tako naučijo, kaj je treba storiti. Vzgojitelji pa moramo biti tudi prilagodljivi. 

Kadar vidimo, da so otroci posebej poglobljeni v dejavnost, jim damo dodaten čas (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

Priporočljivo je, da med čakanjem, torej med prehodi, vzgojiteljica izrabi čas za branje oz. 

prebiranje pestre otroške literature. Potrebne je več tolerantnosti do otrok in njihovih navad; 

otrokom je treba dati čas, da stvari naredijo v svojem tempu (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). 

2.2.5 POČITEK IN SPANJE OTROK 

V Vzgojnem programu (1987) je o počitku otrok zapisano, da so vrsta počitka (spanje ali mirne 

dejavnosti) ter čas in trajanje počitka odvisni od starosti otrok, jutranjega prihoda v VVO, od 

trajanja dnevnega prebivanja otrok v VVO. V nadaljevanju še piše, da vzgojiteljica in varuhinja 

v pripravah na počitek in pri urejanju prostora po počitku izvajata tudi nekatere vzgojne naloge, 

posebno s področja delovne vzgoje (prav tam, str. 17). 

Danes je v Kurikulumu za vrtce (1999) poudarjeno, da »počitek in spanje ne bi smela biti ne 

obvezna ne časovno preveč strogo določena; organizacija počitka je odvisna od individualnih 

potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov, obiskov različnih institucij, 

izletov. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k počitku pa naj bo postopen in naj poteka brez 

pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, pripravljanjem ležalnikov itn.« (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 21). Prav tako naj bi se dolžina počitka spreminjala tudi glede na to, koliko 

časa otroci preživijo v vrtcu. To pomeni, da je počitek za tiste otroke, ki preživijo v vrtcu šest 

ur in več, krepčilo za popoldanski program (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 53). 

V članku M. Batistič in D. Matičetov (1987) je zapisano, da je za otroke, ki ne potrebujejo 

spanja, ta čas namenjen počitku, ki ga gotovo potrebujejo, in naj se v tem času ukvarjajo z 

mirnejšimi aktivnostmi. Podobno je zapisala tudi A. Žerovnik (1995), in sicer da je v redkih 

vrtcih spanje še obvezno in da se večina za spanje otrok odloča glede na individualne potrebe. 

Pri tem so izjema mlajši otroci in tisti, katerih starši želijo, da otroci v vrtcu spijo. Namesto 

spanja so za otroke v vrtcu organizirane umirjene dejavnosti. Po drugi strani avtorica T. Šepec 

(2005) meni, da je vzgojno delo pri večini področij zelo napredovalo, medtem ko pri dnevni 

rutini počitka oziroma spanja ni opaziti velikega napredka. Pri temu delu dnevne rutine počitka 

se izgublja otrokova vloga kot izhodišče za vzgojno delo. 
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Počitek oziroma spanje nikoli ne bi smela biti prisila, saj otrok takrat doživlja strah in 

negotovost ter se ne počuti varnega. Pri tem imamo odrasli pomembno vlogo, da otroka 

motiviramo za počitek oziroma spanje, se z njim pogovarjamo in poiščemo skupno rešitev. S 

prisilo za spanje otroci pridobivajo slabe izkušnje v odnosu do dnevne rutine. Strokovni delavci 

bi se morali tej dnevni rutini bolj posvečati in imeti pozitiven odnos do nje; tako bodo tudi 

otroci gledali na počitek oziroma spanje kot na nekaj koristnega in potrebnega, ne pa kot na 

nekaj slabega (Šepec, 2005). 

Spanje se pogosto povezuje z domom, zato se veliko otrok težko umiri. To ni nič nenavadnega 

in nepričakovanega. Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da imajo otroci različne spalne 

navade in da zaspijo na različne načine. Nekateri zaspijo v hipu, drugi morajo sesati palec, da 

se sprostijo, spet tretji pa imajo oči odprte prav do zadnjega trenutka. Pri počitku v skupini vsak 

otrok potrebuje nekaj drugega (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 53). 

Da bi počitek potekal nemoteno, je priporočljivo načrtovanje mirnih dejavnosti tik pred 

počitkom (pripovedovanje zgodb, prstne igre, tiho petje, poslušanje glasbe). Vsak otrok naj ima 

svoje ležišče ali poseben kotiček, svojo igračo ali posebno odejico. Iz otrok se ne sme norčevati, 

ker potrebujejo te stvari; opustili jih bodo, ko bodo pripravljeni. Med počitkom pa moramo 

otrokom dovoliti, da se umirijo v svojem tempu; ne smemo jih siliti k spanju, lahko pa jim 

pomagamo, tako da se usedemo v bližino nemirnega otroka. Pomembno je, da odrasla oseba 

ves čas nadzoruje počitek. Pri tem pa načrtujemo dejavnosti za otroke, ki se zbudijo pred 

koncem počitka, in za otroke, ki ne spijo (priprava knjig ali majhnih igrač za tiho igro). Otroke 

pustimo, da se prebujajo v svojem tempu. Če obstaja kak določen problem pri otroku, se je 

najboljše pogovoriti s straši. Posredujejo lahko kak pomemben podatek o otrokovih potrebah 

(prav tam). 

3 SPANJE OTROKA 

 3.1 KAJ JE SPANJE 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Spanje, b. d.) piše, da je spanje stanje telesnega in 

duševnega počitka s popolnim ali z delnim zmanjšanjem zavesti. Gre za naravno telesno stanje 

in se pojavlja znotraj 24-urnega cikla dneva. Je čas, v katerem se telo obnavlja, utrjuje spomine 

in kopiči energijo. Med spanjem se ne zavedamo svoje okolice, vseeno pa v telesu potekajo 

številni procesi, ki so nujni za normalno delovanje človeka. Spanje ni enakomerno; stanje 
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mirovanja in aktivnost možganov se ponoči spreminja (Kast - Zahn in Morgenrooth, 2012). 

»Spanje je potrebno vsem živim bitjem in ima vlogo obnavljanja« (Trontelj, 2005, str. 56). 

Prespimo kar tretjino svojega življenja; to je v povprečju od šest do devet ur na noč (Spanje, b. 

d.), kar je več časa, kot ga preživimo s svojimi otroki; več, kot ga preživimo v družbi prijateljev; 

celo več, kot ga porabimo za svoje delo (Idzikowski, 2002).  

Poznamo različne faze oziroma cikle spanja, in sicer gremo skozi štiri oziroma pet ciklov 

spanja, izmed katerih vsak traja približno devetdeset minut. Vsak cikel je razdeljen na naslednje 

faze: dremavost, rahlo spanje, dve stopnji globokega spanja in spanec REM.  

1. faza je dremavost. To je čas prehoda iz budnega stanja v spanje. Možganski valovi in mišična 

dejavnost se začnejo upočasnjevati. Za to fazo so značilni nenadni mišični krči ali občutek 

padanja. 

2. faza je obdobje rahlega spanca. V tej fazi se ustavi očesno gibanje in upočasnijo se možganski 

valovi. Prav tako se upočasni srčni utrip in zniža se telesna temperatura. 

3. in 4. faza pomenita obdobje globokega oziroma valovitega spanca. V tej fazi pade krvni tlak, 

upočasni se dihanje in telesna temperatura se še bolj zniža. Rečemo tudi, da je to faza 

krepčilnega in globokega spanca. Primanjkljaj tega spanca povzroči zaspanost naslednji dan. 

5. fazo imenujemo spanje REM. To je tudi dejavna faza spanja, za katero pa je značilna 

intenzivna možganska aktivnost. Dihanje postane hitrejše in plitko, srčni utrip se pospeši, krvni 

tlak naraste, možganski valovi so hitri in neusklajeni. V tej fazi se pojavlja največ sanj (Spanje, 

b. d.). 

Podobno v knjigi Vsak otrok se lahko nauči spati razlikujejo med dvema zelo različnima 

vrstama spanja, ki ju v strokovnem jeziku imenujemo faza NEREM in faza REM. S preprostimi 

besedami ju opišemo kot mirno obdobje spanja oziroma globoko spanje in živahno oziroma 

aktivno obdobje spanja (ko sanjamo). Najprej zdrsnemo v miren globok spanec. V tej fazi 

preidemo vsa štiri obdobja, drugo za drugim (kot spuščanje po stopnicah – z vsako stopnico še 

bolj poglobljen spanec). Dihanje se zelo umiri, srce utripa enakomerno, možgani pa si 

odpočijejo. Globokemu spanju, ki traja od dveh do treh ur, sledi aktivno obdobje spanja. Tega 

znanstveno imenujemo REM (rapideyemovement = hitri očesni gibi). Na tej stopnji se pospešita 

srčni utrip in dihanje; postaneta neenakomernejša, telo pa porabi več kisika. Možgani postanejo 

aktivni in sanjamo (Kast - Zahn in Morgenrooth, 2012). 
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 3.2 SPANJE OTROKA 

Spanje uravnava notranja telesna ura, ki jo lahko poimenujemo tudi biološka ura ali dnevni 

ritem. Znanstveniki so ugotovili, da je ta ura naravnana na petindvajset ur dolg dan, kar pomeni, 

da jo moramo nenehno na novo naravnavati. To počnemo s spalnimi navadami ter z 

izpostavljanjem svetlobi in temi. Pri dnevnem ritmu oz. biološki uri so nekateri deli dneva 

rezervirani za spanje, drugi pa za budnost. Tukaj najdemo razloge za težave, ki se pojavijo po 

dolgem potovanju z letalom, in težave s spanjem, ki mučijo veliko delavcev, ki delajo v izmenah 

(Pantley, 2003). 

V knjigi Vsak otrok se lahko nauči spati piše, da dnevni ritem vpliva na to, kako budne se 

počutimo v različnih delih dneva, saj obstajata naravni čas za spanje in naravni čas za budnost. 

Zaradi človeške biološke oz. notranje telesne ure naravnemu popoldanskemu zmanjšanju 

budnosti sledi obdobje odločne budnosti, ki traja do večera, nato pa se pojavi zaspanost. Opisani 

vzorci se s starostjo spreminjajo. Tako se dojenčkov vzorec razlikuje od vzorca starejšega 

otroka, vzorec otroka od vzorca odraslega in vzorec odraslega od vzorca starejše osebe (Kast - 

Zahn in Morgenrooth, 2012). A. Kast - Zahn in Morgenrooth (2012) trdita, da se lahko vsak 

zdrav otrok od šestega meseca naprej nauči spati. Lahko se nauči načina, kako sam zaspati in 

kako lahko spi vso noč brez vmesnega prebujanja. 

Pri novorojenčkih se cikli spanja ves dan in vso noč izmenjujejo s stanjem budnosti, sčasoma 

pa se ustalijo v predvidljiv vzorec dnevnega in nočnega spanja. Avtorica ugotavlja, da majhni 

otroci doživljajo enake cikle spanja kot odrasli; razlika je le v tem, da so otroški cikli krajši in 

številnejši. Prav tako otroci preživijo več časa v plitvem spanju kot odrasli in imajo več vmesnih 

faz, v katerih se za hip zbudijo. Prvi razlog, da otroci spijo, tako kot spijo, je povezan z njihovim 

razvojem. Pri majhnemu otroku vzorec spanja pospešuje rast možganov in telesni razvoj. V 

prvih dveh letih življenja otroci rastejo zelo hitro, njihovi vzorci spanja pa odsevajo biološke 

potrebe, ki se razlikujejo od tistih pri odraslih. Drugi razlog za to, da spijo, tako kot spijo, pa je 

povezan z njihovim preživetjem. Kot je napisano že zgoraj, otrok večino časa preživi v plitvem 

spancu. Najverjetneje je razlog v tem, da se lahko takoj zbudi, če se znajde v neprijetnih ali 

nevarnih okoliščinah, kot so lakota, mokrota, bolečina ali nelagodje (Pantley, 2003). 
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 3.3 CIKEL SPANJA PRI MAJHNEM OTROKU 

Novorojenček še nima »notranje« ure, kar pomeni, da še ne pozna razlike med dnevom in nočjo. 

Ponoči in podnevi spi približno enako dolgo (Kast - Zahn in Morgenrooth, 2012). Dojenčkova 

biološka ura se začenja razvijati približno pri od šestih do devetih tednih starosti. Ko biološka 

ura dozoreva, otrok doseže to, da je podnevi večinoma buden, ponoči pa večinoma spi. Pri 

približno devetih ali desetih mesecih se obdobja dojenčkovega spanja utrdijo. To se kaže v tem, 

da se zbuja in hodi spat vsak dan približno ob istem času, dolžina nepretrganega spanja pa se 

podaljša (Pantley, 2003). Avtorja knjige Vsak otrok se lahko nauči spati pravita, da se biološka 

ura ne ujema točno s 24-urnim dnevnim ritmom. Brez zunanjih vplivov, kot so npr. redni obroki 

ali čas, ko je treba vstati oz. iti spat, bi naša notranja ura zazvonila šele po 25 urah in nas 

opomnila, da je napočil naslednji dan. Zato imamo eno uro tako rekoč »v rezervi« (Kast - Zahn 

in Morgenroth, 2012). 

Da bi razumeli, zakaj majhen otrok včasih težko zaspi in se pogosto zbuja, moramo vedeti, da 

naravno in obvezno sledi določenemu ciklu spanja. Cikel otrokovega nočnega spanja je videti 

približno takole: 

 zaspanost in otrok zaspi; 

 plitvo spanje; 

 globoko spanje, ki traja približno eno uro; 

 kratka faza budnosti; 

 globoko spanje, ki traja približno eno uro ali dve uri; 

 plitvo spanje; 

 kratka faza budnosti; 

 faza hitrih očesnih gibov – REM (sanjanje); 

 kratka faza budnosti; 

 plitvo spanje; 

 kratka faza budnosti; 

 REM (sanjanje); 

 kratka faza budnosti; 

 proti jutru: še eno obdobje globokega spanja; 

 kratka faza budnosti; 

 REM (sanjanje); 

 kratka faza budnosti; 



13 
 

 plitvo spanje; 

 otrok se zbudi (Pantley, 2003, str. 54). 

Podobno sta o fazah spanja napisala tudi A. Kast - Zahn in H. Morgenroth (2012) ter še dodala, 

da se vsi otroci in tudi vsi odrasli ponoči večkrat prebudijo, vendar nekateri otroci hitro zaspijo 

nazaj, drugi pa se zbudijo in začnejo jokati. Lahko se zgodi, da se otrok oglasi po vsaki fazi 

sanjanja, in sicer skupno tudi do sedemkrat ali še pogosteje. Pomembno je še poudariti, da to 

nima nobene povezave s težkimi sanjami, ampak je povsem normalno priučeno vedenje.  

Preglednica 1: Povprečno število ur dnevnega in nočnega spanja (Pantley, 2003, str.57) 

STAROST Število spanj čez 

dan 

Skupna dolžina 

dnevnega spanja 

Nočno spanje** Skupna dolžina 

dnevnega in 

nočnega spanja 

Novorojenček*     

1 mesec 3 6–7 8,5–10 15–16 

3 meseci 3 5–6 10–11 15 

6 mesecev 2 3–4 10–11 14–15 

9 mesecev 2 2,5–4 11–12 14 

12 mesecev 1–2 2–3 11,5–12 13–14 

2 leti 1 1–2 11–12 13 

3 leta  1 1–1,5 11 12 

4 leta 0 0 11,5 11,5 

5 let 0 0 11 11 

* Novorojenčki spijo po 16–18 ur dnevno. 

** To je povprečje in ne pomeni, da otroci spijo nepretrgano. 

3.4 KOLIKO SPANJA POTREBUJEJO OTROCI 

Vsak otrok je drugačen in nekateri potrebujejo več spanja kot drugi, večina pa ima podobne 

potrebe po spanju. Če otrokom primanjkuje spanja, so lahko tudi kronično preutrujeni, kar 

vpliva na kakovost in dolžino dnevnega in nočnega spanja. Posledica preutrujenosti se lahko 

kaže v tem, da se preveč oklepajo staršev, so hiperaktivni, jokavi ali sitni. Lahko se upirajo 

spanju, ker ne razumejo, da je prav to tisto, kar potrebujejo (Pantley, 2003). Približno pri šestih 
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mesecih dojenčki lahko že spijo okoli deseturni neprekinjeni nočni počitek. Če potrebujejo več 

spanja, pa ga lahko nadomestijo podnevi (Kast - Zahn in Morgenrooth, 2012). 

 

Glede na raziskave (Pantley, 2003) o spanju dolžina in kakovost spanja čez dan vplivata na 

spanje ponoči in nasprotno – spanje ponoči vpliva na spanje podnevi. To ne šteje, če otrok čez 

dan spi manj kot uro. Takšno spanje lahko prežene slabo voljo, ni pa nujno; otrok lahko postane 

še bolj siten. Prav tako je pomemben tudi čas, kdaj gre otrok podnevi spat. Na slabo nočno 

spanje vpliva tudi, če gre podnevi prepozno spat. Nekatera obdobja so primernejša za spanje 

čez dan kot druga in lahko zelo ugodno vplivajo na spanje ponoči. Spodaj je navedenih nekaj 

obdobij, ki so za spanje podnevi primernejša kot druga: 

 če otrok podnevi spi trikrat: dopoldne, zgodaj popoldne in pozno popoldne; 

 če otrok podnevi spi dvakrat: dopoldne in zgodaj popoldne; 

 če otrok podnevi spi samo enkrat: zgodaj popoldne (Pantley, 2003). 

 

V drugi raziskavi o otroškem spanju so v Ameriki odkrili, da samo približno tretjina vseh otrok 

v prvem letu življenja spi vso noč brez prekinitev. Vso noč brez prekinitev najpogosteje prespijo 

otroci, stari eno leto (53 %). Med dojenčki (3–4 mesece) se je ena tretjina zbudila večkrat na 

noč. V skupini otrok od enega do dveh let starosti se je ponoči prebujala četrtina otrok. V starosti 

štirih let se je redkeje dogajalo, da so se otroci zbujali večkrat na noč in zbudili tudi starše (10 

%) (Kast - Zahn in Morgenrooth, 2012). 

3.4.1 POTREBA PO SPANJU GLEDE NA STAROST 

Novorojenčki 

Novorojenčki spijo toliko časa, kolikor jim to narekuje njihova osebna fiziologija. To pomeni, 

da ne moremo storiti nič, da bi spali več, in dojenčki ne morejo narediti nič, da bi spali manj. 

Dojenček bo spal kjer koli, in to ne glede na razmere, razen ob bolezni ali bolečinah. Če je 

poskrbljeno, da mu je prijetno, bo gotovo spal toliko, kolikor potrebuje. Novorojenčki 

potrebujejo dvakrat toliko spanja REM kot odrasli. Ta vrsta spanja naj bi bila bistvena za razvoj 

možganov (Leach, 2004). 

Dojenček – prvih šest mesecev 

Pri treh ali štirih tednih sta spanje in hranjenje še vedno tesno povezana. Dojenček se bo zbudil, 

ko bo lačen, in zaspal, ko bo sit. Okoli šestega tedna pa se začne vez med spanjem in hranjenjem 
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rahljati in se bo začel zbujati samo zato, ker je v tistem trenutku naspan. Dojenček spi toliko, 

kolikor potrebuje, in to je približno 16 ur spanja na dan (prav tam). 

Večji dojenček – od šestih mesecev do enega leta 

Spanec se vse bolj umika iz dnevnega v nočni čas. Dojenček spi v povprečju od 10 do 12 ur 

ponoči in počiva dvakrat dnevno v trajanju od 20 minut do treh ur. Dojenčki, ki podnevi 

potrebujejo manj spanja od povprečja, zahtevajo več pozornosti odraslih, zaradi dodatnih ur 

bedenja pa lahko zelo napredujejo v razvoju (prav tam). 

Malček –od enega leta do dveh let in pol 

Večina malčkov spi od 10 do 12 ur na noč, vendar je to redko nepretrgoma. Potrebo po spanju 

nadomestijo s počitkom podnevi, ki traja od 20 minut pa tja do treh ur ali več. Na začetku tega 

starostnega obdobja otrok potrebuje počitek dvakrat dnevno. Sredi drugega leta pa bi v resnici 

potreboval od enega do dveh počitkov (prav tam). 

Predšolski otrok – od dveh let in pol do šestih let  

Predšolski otrok prebije veliko več časa v postelji, kot pa dejansko spi. Prav zato tak otrok 

potrebuje svoj zasebni kotiček oziroma sobo, ki mu jo uredimo, tako da mu bo čim bolj prijetno 

(Leach, 1979). V tem obdobju otrok spi od 10 do 12 ur ponoči, podnevi pa vedno manj. To je 

odvisno od temperamenta otroka, fiziološkega razvoja in dejavnosti oziroma otrokove 

aktivnosti (Žerovnik, 1995). 

4 MOTNJE SPANJA PRI OTROCIH 

Utrujeni otroci imajo po navadi tudi zunanje znake, kot so: podočnjaki, bledost, 

nezainteresiranost za svojo okolico,  brez volje za igro oziroma delo. Utrujenost se lahko kaže 

tako daleč, da otrok celo spremeni svoje prehranjevalne navade. Lahko začne odklanjati hrano 

ali pa se mu potreba po hrani poveča. Prav tako nas lahko tudi motnje spanja opozorijo na to, 

da je otrok preutrujen. Otrok ima hude sanje, slabo spi, se zbuja večkrat na noč, naslednje jutro 

pa se že zbudi utrujen. Spregledati ne smemo niti raznih glavobolov, trebušnih bolečin in 

prebavnih težav, če se pojavljajo večkrat zaporedoma. Vzroki za utrujenost so različni. Pri tem 

gre lahko za telesni napor, bolezen, pomanjkanje spanja, preobremenjenost, celo dolgočasje in 

namišljeno utrujenost (Jakelj, 2011). 
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NESPEČNOST 

Nespečnost je najpogostejša motnja spanja v vseh starostnih obdobjih. Vključuje težave pri 

uspavanju, ali vzdrževanju spanja, ali nezmožnost pridobitve zadostne količine kakovostnega 

spanja, in to kljub zadostni časovni priložnosti za spanje. Nespeči otroci imajo tako posledično 

dnevne simptome, kot so: utrujenost, motnje pozornosti, zbranosti in pomnjenja, čustvena 

nestabilnost ali razdražljivost (Gnidovec Stražišar, 2015). 

MOTNJE DIHANJA 

Med motnjami dihanja v spanju so pri otrocih najpogostejše obstrukcijske motnje dihanja v 

spanju. Obstrukcijska apneja v spanju v pediatričnem obdobju obsega veliko težav, kot so: 

primarno smrčanje brez ventilacijskih motenj, obstrukcijska hipoventilacija, obstrukcijska 

apneja v spanju s popolnim zastojem dihanja in pogostim prebujanjem iz spanja v povezavi z 

zvečanim dihalnim naporom. Najpogostejše se izrazi v predšolskem obdobju in je običajno 

povezana z zvečanimi mandlji ali žrelnico. Zanjo je značilno nočno smrčanje, ki je lahko zelo 

glasno, ali pa je mogoče slišati otrokovo hlastanje za zrakom, pri čemer zaznamo prave premore 

dihanja. Pri veliko otrocih z obstrukcijskimi motnjami dihanja se težave kažejo tudi v 

prekomernem potenju med spanjem. Motena je lahko izmenjava plinov, hkrati pa je mogoče 

tudi nemirno spanje s pogostimi kratkotrajnimi nočnimi prebujanji. Zjutraj se ti otroci zbujajo 

s težavo, so nespočiti, lahko pa tožijo tudi o glavobolu. Podnevi so lahko čezmerno zaspani, 

zlasti manjši otroci pa – paradoksno – celo preveč živahni in vedenjsko moteči ter težavni. Med 

centralnimi motnjami dihanja v spanju je za pediatrično obdobje specifična primarna centralna 

apneja v spanju nedonošenčka in dojenčka. Pri tem so prehodne centralne motnje dihanja v 

spanju posledica nezrelosti osrednjega živčevja. Eno pomembnejših, vendar redkih bolezni je 

sindrom centralne kongenitalne alveolarne hipoventilacije, ki ga uvrščamo med 

hipoventilacijske sindrome v spanju. Značilno je kronično nezadostno dihanje v spanju, izrazi 

pa se v zgodnjem otroškem obdobju (Gnidovec Stražišar, 2015). 

NARKOLEPSIJA IN DRUGE HIPERSOMNIJE 

Narkolepsija je kronična nevrološka bolezen, za katero je značilna čezmerna in neobvladljiva 

dnevna zaspanost (hipersomnija), ki je neodvisna od količine nočnega spanja. Pri mlajših 

otrocih se lahko kaže kot prekomerno nočno spanje ali kot dnevno spanje, ki ga otrok ni več 

potreboval. Drugi najpogostejši simptom te bolezni je katapleksija. Tukaj gre za nenadno 

kratkotrajno izgubo mišičnega tonusa, ki pa jo sproži kak čustveni dogodek, povezan s 
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presenečenjem, smehom, z veseljem, jezo itn. Pri mlajših otrocih se lahko kaže s slabostjo 

obraznih mišic, padanjem vek in z odpiranjem ust z izplazenjem jezika ali kot nestabilnost pri 

hoji (Gnidovec Stražišar, 2015). 

MOTNJE CIRKADIANEGA RITMA BUDNOSTI IN SPANJA 

Za motnje ritma budnosti in spanja sta značilna zadostno in normalno spanje, vendar je 

umeščeno v napačen čas dneva. Ritem cirkadiane biološke ure lahko prehiteva želeno uro 

spanja, ali je zakasnjen, ali pa sploh ni usklajen z zunanjim časom. Motnje cirkadianega ritma 

budnosti in spanja pogosto spremljajo simptomi čezmerne dnevne zaspanosti, lahko pa 

povzročijo še pomanjkanje nočnega spanja (Gnidovec Stražišar, 2015).       

PARASOMNIJE 

Pri parasomniji gre bolj kot za motnjo spanja za neprijetna in nezaželena dogajanja, občutke in 

zaznave povezane s spanjem. Vključujejo pa kompleksna motorična dejanja in aktivnost 

avtonomnega živčevja. Znane so parasomnije, ki se značilno pojavljajo v posameznih fazah 

spanja, in parasomnije, ki niso povezane z nobeno določeno fazo spanja, kot je npr. pri nočnem 

močenju postelje. Med parasomnije REM štejemo nočne more, ki so najpogostejše. Sprožijo 

jih lahko različni čustveni ali fizični pretresi v otrokovem življenju ali tudi pomanjkanje spanja. 

Predvsem anksiozni otroci imajo lahko pridružene tudi strahove ob uspavanju, kar lahko odloži 

čas njihovega odhoda v posteljo. Med parasomnije NEREM pa štejemo t. i. nepopolno 

prebujanje iz globokega spanja. Kaže se v otrokovi zmedenosti, dezorientiranosti ali v obliki 

agresivnega vedenja (Gnidovec Stražišar, 2015). 

MOTNJE GIBANJA V SPANJU 

Motnje gibanja v spanju so različna, preprosta in stereotipna gibanja, ki lahko prekinjajo nočno 

spanje ali otežijo uspavanje ter tako povzročajo čezmerno dnevno zaspanost. Med motnje 

gibanja uvrščamo tudi sindrom nemirnih nog, za katerega so značilni neprijetni občutki v 

spodnjih udih s pridruženo nezadržno potrebo po premikanju nog. Simptomi se stopnjujejo čez 

dan in se pojavljajo predvsem v mirovanju, še posebej zvečer. Pri otrocih se v spanju to kaže s 

periodičnim gibanjem udov. Motnja je velikokrat povezana s pomanjkanjem železa, pogosto pa 

ga najdemo tudi pri otrocih z motnjo pozornosti s hiperkinetičnostjo. Najpogostejše motnje 

gibanja v spanju pri otrocih so t. i. ritmične motnje gibanja. Te so: vrtenje, udarjanje z glavo, 
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vrtenje in zibanje telesa; pogoste so zlasti pri majhnih otrocih in jim pomenijo nekakšen način 

samopomiritve (Gnidovec Stražišar, 2015). 

PERIODIČNI GIBI UDOV V SPANJU 

Periodični gibi udov v spanju se lahko pojavijo kot izolirana motnja spanja. Gre za kratkotrajne 

epizode nenadnih, periodično ponavljajočih se stereotipnih zgibkov udov. Ti lahko povzročijo 

popolno ali nepopolno prebujanje. Ta motnja zaradi prekinjenega nočnega spanja povzroči 

čezmerno zaspanost podnevi (Gnidovec Stražišar, 2015). 

APNEJA V SPANJU 

»Apneja« pomeni »ne dihati«. Zračni tok skozi usta in nos se prekine za več kot deset sekund. 

Pri nedonošenčkih je to lahko posledica nezrelosti živčnega sistema, saj impulzi, ki spodbujajo 

dihanje, ne prispejo do možganov. Pri apnejah v spanju otrok vedno znova preneha dihati, ker 

je zračni tok skozi usta in nos na poti v sapnik prekinjen; ta prekinitev se zgodi predvsem v 

predelu korena jezika. Mišice lahko v aktivni fazi spanja, ko sanjamo, postanejo popolnoma 

ohlapne, zato lahko jezik zdrkne nazaj in zapre zračni tok na poti v sapnik. Najpomembnejši 

znaki so prekomerna zaspanost podnevi s številnimi posredno in neposredno povezanimi 

posebnostmi, kot so: neprilagojeno vedenje, hiperaktivnost, nenadne značajske spremembe, pri 

večjih otrocih težave v šoli; glasno smrčanje vsako noč – tudi brez znakov okužbe dihalnih poti, 

ob vdihu vlečenje prsnega koša navznoter. Vzroki, ki pripeljejo do apneje v spanju, so predvsem 

povečani mandlji in polipi, prekomerna teža in tudi deformacije čeljusti. Pri večini otrok, ki 

imajo te težave, pomaga odstranitev mandljev in polipov (Kast - Zahn in Morgenroth, 2012). 

5 SPANJE OTROK V VRTCIH 

S. Hudolin (2013) je v članku Spanje v vrtcu zapisala, da se je režim pri počitku in spanju v 

zadnjih desetih letih v veliko vrtcih temeljito spremenil, da pa še vedno obstaja kak vrtec, v 

katerem je ostalo vse po starem. Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 21), »počitek 

in spanje ne bi smela biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena«, sama organizacija 

počitka pa »je odvisna od individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, 

sprehodov, obiskov različnih institucij, izletov« (prav tam). Dolžina počitka naj bi se 

spreminjala glede na to, koliko časa preživijo otroci v vrtcu; počitek je krepčilo za popoldanski 

program za otroke, ki v vrtcu preživijo šest ur in več. Pri tem je pomembno, da si zapomnimo, 
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da imajo otroci različne spalne navade in da zaspijo na različne načine (Dolar Bahovec in 

Golobič, 2004). V tem delu dnevne rutine se torej v vrtcu opaža velike spremembe. Včasih se 

ni upoštevalo otrokovih pravic in drugačnosti, danes pa je drugače. Otroci spijo v rahlo 

zasenčeni sobi, spat pa gredo samo tisti, ki to potrebujejo; večinoma so to mlajši otroci, večji 

pa izbirajo med bolj umirjenimi dejavnostmi. Pri tem upoštevamo, da se čas počitka oziroma 

spanje razlikuje glede na to, koliko časa otrok preživi v vrtcu, in da ima vsak otrok različne 

spalne navade ter da vsak zaspi na različne načine (Medved, 2004). 

Poznamo različne načine oziroma navade uspavanja in umirjanja otrok (Kast - Zahn in 

Morgenroth, 2012). Katere načine umirjanja bomo izbrali, je prepuščeno vzgojiteljici. Nič ni 

narobe, če jih vsakič prilagodimo otrokovemu počutju in razpoloženju (Diederichs, 2011). Kot 

je zapisala J. Železnik (2005), je pomembno že to, da otroke umirjeno pripravimo na počitek in 

spanje. Nekaj najpogostejših načinov uspavanja, ki se jih poslužujejo starši doma, so: uspavanje 

z dudo, pestovanje, telesni stik, dojenje oziroma steklenička, vožnja z vozičkom ali 

avtomobilom, guganje v zibelki ali viseči vreči, petje, nenehno navijanje pojoče skrinjice … 

(Kast - Zahn in Morgenroth, 2012).  

Tako kot starši doma se tudi vzgojitelji v vrtcih poslužujejo različnih načinov umirjanja in 

uspavanja otrok. Otrok se je že v drugem letu starosti sposoben uspavati s pomočjo uporabe 

nekaterih igrač. Navadno je to plišasta igračka medvedek. Otrok igračko sprejema kot vez s 

tisto osebo, ki ga neguje oziroma pomirja. Tako ob igrači podoživlja in ponotranji nekatere 

značilnosti tistega, ki ga je pred tem uspaval. Igračko uporabi za projekcijo svojih lastnih 

sposobnosti, da se umiri. To je torej prehod na novo raven samostojnosti, ko otrok zmore biti 

nekaj časa sam s svojo igračko; ta mu zadostuje, da ob njej zaspi (Praper, 1999). Mehka igrača, 

imenovana tudi ninica, mora biti seveda varna. To je mehka igrača, na katero se je otrok že 

navezal, ali žival, ki nima gumbov namesto oči ali nosu oziroma delčkov, ki bi jih otrok lahko 

odtrgal, nima oblačil, pokrivala ali drugih kosov iz blaga, ki bi jih otrok lahko odstranil, je 

čvrsta in ne ohlapna, je majhna in jo otrok zlahka drži in preprijema. Ninica je primerna za 

otroke vseh starosti, saj se otrok lahko zateče k njej, ko potrebuje občutek varnosti, in je še 

posebej primerna za otroke, ki obiskujejo vrtec (Pantley, 2003). 

Klasična in ljudska glasba sta zelo redki zvrsti glasbe, ki ju otrok posluša; po večini to poslušajo 

v vrtcih. Vzgojiteljice se te zvrsti najpogosteje poslužujejo po obrokih, in sicer za umirjanje in 

pripravo na počitek (Lamont, 2005).  
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Bolj kot vsebina pravljic otroke uspava naša prisotnost, zato svojega pripovedovanja ne 

moremo nadomestiti s kasetofonom (Praper, 1999). Otrokom beremo pravljice, ki jih imamo 

tudi sami radi, ki tudi nas umirijo in očarajo. Kadar pravljice pripovedujemo, lahko otrokom še 

močneje posredujemo svoje navdušenje in doživljanje vsebine, pripovedujemo ob ilustracijah, 

saj te otroku povedo več kot besedilo. Seveda beremo in pripovedujemo tako, da otroci lahko 

sledijo, paziti pa moramo na kakovostno vsebino (Jamnik, 1997). 

Telesni dotik potrebujemo v vseh starostih in vseh življenjskih obdobjih, saj smo ljudje čutna 

bitja in potrebujemo toplino dotika, ki nas povezuje z drugimi in pomirja. Človeku je telesni 

dotik še najbolj potreben, kadar je v stresu; takrat tudi najbolj potrebuje sprostitev, ki jo 

omogoča dotik, in zagotovilo, da nekdo z njim deli njegove skrbi. Za telesno in duševno zdravje 

dojenčkov je dotik zelo pomemben (Lidell, Thomas, Beresford Cooke in Porter, 1990). »Bolj 

kot je otrok deležen dotikanja v otroštvu, mirnejši bo, ko bo odrasel« (Sundrland, 2008, str. 71). 

Dotikanje kože s kožo in neposredna telesna bližina sta ključna dejavnika pri ohranjanju 

mentalnega in telesnega zdravja otroka. Tesen telesni dotik uravnava dojenčkove telesne 

sisteme; če mu je nekoliko prehladno, se temperatura mame poviša za dve stopinji, da ga ta 

ogreje, in nasprotno – če mu je prevroče, se temperatura mame zniža za eno stopinjo, da ga 

ohladi (Sunderland, 2008). 

 

II EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri svojem delu se kot strokovni delavci v vrtcu vsakodnevno srečujemo s problemom počitka. 

V večini vrtcev spanje ni več obvezno za vse otroke, menimo pa, da mora vsak otrok imeti 

možnost počitka. Vseeno pa bi moralo biti poskrbljeno za tiste otroke, ki v vrtcu ne spijo. Po 

vrtcih običajno ni urejenega dodatnega prostora niti dovolj zaposlenega kadra, da bi lahko ta 

del dnevne rutine organizirali izbirno. Vzgojitelji se v tem delu svojega strokovnega dela 

odločajo v okviru danih možnosti v vzgojno-varstvenem zavodu. V diplomskem delu je moje 

zanimanje usmerjeno na vzgojiteljevo presojo o počitku/spanju predšolskih otrok v vrtcu. Pri 

raziskovanju imam namen poizvedeti, kako se po posameznih vrtcih v Beli krajini in Novem 

mestu uresničuje ta del dnevne rutine in koliko je v posameznem vrtcu možnosti za prilagajanje 

potrebam. Že iz starejših raziskav (Počitek in spanje v vrtcu, 1987) je razvidno, da je bilo za 
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otroke spanje eden izmed najbolj nepriljubljenih delov dneva v vrtcu. To potrjujeta tudi M. 

Batistič in D. Matičetov (1987) v svojem članku Počitek in spanje otrok v vrtcu. Raziskava2, ki 

je bila narejena z anketo na učencih nižjih razredov OŠ, je pokazala, da je bilo prav spanje v 

vrtcu tisto, česar so se otroci najbolj z grenkobo spominjali. 

Spremembe na področju organiziranja spanja in počitka v vrtcu naj bi prišle s sprejetjem 

Kurikuluma za vrtce (1999), v katerem je poudarjeno, da morajo vzgojitelji spoštovati možnost 

izbire pri organizaciji spanja in počitka pa tudi pri drugih potrebah otroka. Na podlagi tega me 

je zanimalo, ali je v vrtcih sploh dana možnost izbire otroka pri organizaciji spanja in počitka. 

6.1 RAZISKOVALNI CILJI 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednje cilje: 

 Predstaviti in opisati elemente dnevne rutine v vrtcu. 

 S pomočjo analize gradiva iz strokovne literature ugotoviti, koliko spanja potrebujejo 

predšolski otroci. 

 S teoretičnimi viri opredeliti faze otroškega spanja. 

 Ugotoviti, ali vzgojiteljice upoštevajo individualne potrebe otrok pri spanju v vrtcih v Beli 

krajini in Novem mestu. 

 Ugotoviti, katere dejavnosti vzgojitelji ponudijo tistim otrokom, ki ne spijo. 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na namen diplomskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

R 1: Ali vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki vzgojiteljev upoštevajo individualne 

potrebe otrok pri organizaciji počitka?                   

R 2: Na kak način vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki vzgojiteljev upoštevajo 

individualne potrebe otrok pri organizaciji počitka? 

R 3: Ali vzgojiteljce/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki vzgojiteljev upoštevajo želje otrok 

glede počitka? 

                                                           
2 Rezultati ankete študentov VŠSD, ki so spraševali učence nižjih razredov OŠ o vrtcu (M. de Batistič in D. 

Matičetov, 1987). 
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R 4: Katere dejavnosti vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki vzgojiteljev ponudijo 

tistim otrokom, ki ne spijo? 

 6.3 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabili smo kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Kot tehniko 

zbiranja podatkov smo uporabili anketiranje. 

 6.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec predstavljajo vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki vzgojiteljev vrtcev v 

Beli krajini in Novem mestu.  

Graf 1: Delovno mesto 

 

Velikost vzorca je 100 strokovnih delavcev. Od tega je na spletni anketni vprašalnik odgovorilo 

53 vzgojiteljic/vzgojiteljev in 47 pomočnic/pomočnikov vzgojiteljic. 

 

Graf 2: Starost anketirancev 

 

Anketiranci so morali zaradi večje preglednosti označiti, v katero starostno skupino spadajo. 

Analiza splošnih podatkov je pokazala, da je največ sodelujočih v anketi spadalo v starostno 

skupino nad 41 let, in sicer kar 52 % anketirancev. Nobeden izmed vprašanih ni spadal v 
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starostno skupino do 20 let. V starostni skupini od 21 do 30 let je bilo 22 % anketirancev, v 

starostni skupini od 31 do 40 pa 26 % anketirancev. 

 

Graf 3: Zaposlitev v vrtcu 

 

Največ anketiranih je zaposlenih v Vrtcu Pedenjped Novo mesto, in sicer 49 %, sledijo 

zaposleni v Vrtcu Ciciban Novo mesto z 22 %. V Vrtcu Metlika je zaposlenih 14 % anketiranih, 

v Vrtcu Črnomelj 8 % in v Vrtcu Semič 6 % anketiranih. 

Zanimalo nas je tudi, v kateri starostni skupini delajo strokovni delavci. 

Preglednica 2: Starost skupine 

Starost 

skupine 

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 1–3 1–6 2–4 2–5 3–5 3–6 4–6 

Odstotek 4 % 12 % 19 % 18 % 16 % 4 % 5 % 3 % 1 % 1 % 2 % 7 % 

 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti samo to, ali so strokovni delavci razporejeni po vseh 

starostnih skupinah, kar smo dosegli in je razvidno iz preglednice zgoraj. 

 6.5 OPIS VPRAŠALNIKA 

Anketni vprašalnik smo sestavili izključno za namen diplomskega dela. Obsegal je 15 vprašanj; 

od tega je bilo 11 vprašanj vsebinsko vezanih na temo diplomskega dela, 4 vprašanja so bila 

vezana na podatke o anketirancih. Šest vprašanj je bilo zaprtega tipa, eno vprašanje je bilo 

odprtega tipa, dve vprašanji sta bili kombinacija zaprtega in odprtega tipa, šest vprašanj pa je 

bilo tipa odgovorna matrika, pri čemer so anketiranci označili strinjanje s trditvami nikoli – 

redko – pogosto – vedno. 
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Anketni vprašalnik je v prilogi. 

 6.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketni vprašalnik smo preoblikovali v spletno različico s pomočjo spletne aplikacije 1ka. 

Ravnateljicam vrtcev v Metliki, Črnomlju, Semiču in v Novem mestu smo prek elektronskega 

sporočila posredovali namen anketnega vprašalnika, URL-naslov spletnega vprašalnika in 

prošnjo za njegovo izpolnitev. S klikom na URL-naslov anketnega vprašalnika so nam 

anketiranci posredovali svoje odgovore. 

6.7 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Zbrani podatki so bili statistično obdelani in analizirani s pomočjo spletnega programa 1ka. 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH POTREB OTROK PRI ORGANIZACIJI 

POČITKA 

Najprej nas je zanimalo, ali anketirani strokovni delavci upoštevajo otrokove individualne 

potrebe pri organizaciji počitka. 

 

Graf 4: Strinjanje s trditvami glede počitka otrok 

 

Večina anketiranih vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev je zapisala, da pri 

organizaciji počitka pogosto (51 %) oz. vedno (43 %) upoštevajo individualne potrebe otrok pri 

organizaciji počitka. Samo 6 % jih je odgovorilo, da redko upoštevajo individualne potrebe 

otrok pri organizaciji počitka.  
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Pri trditvi Spat gredo samo otroci, za katere presodim, da potrebujejo počitek je 36 % 

anketirancev odgovorilo, da to naredijo redko, 27 % nikoli, 26 % pogosto in 11 % vedno. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je organizacija počitka odvisna od individualnih 

potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, obiskov različnih institucij, sprehodov in 

izletov, zato se nam je zdelo pomembno, da anketirance povprašamo, ali sami presodijo, kdaj 

otroci potrebujejo počitek, glede na to, kaj so tisti dan počeli v vrtcu. 

Tudi I. Medved (2004), poudarja, da se čas otrok za počitek oziroma spanje razlikuje glede na 

to, koliko časa otrok preživi v vrtcu, ter da otroke ne silimo k spanju, ampak jim pomagamo, 

da se lažje sprostijo in umirijo. 

 7.2 NAČIN UPOŠTEVANJA INDIVIDUALNIH POTREB OTROK PRI 

ORGANIZACIJI POČITKA 

V nadaljevanju nas je podrobneje zanimalo, kako poteka priprava na počitek. 

 

Graf 5: Kako poteka priprava na počitek 

 

Rezultati (graf 5) so pokazali, da je pri trditvi Čas za spanje/počitek je strogo določen 23 % 

anketirancev odgovorilo, da ni nikoli strogo določen, 33 % anketirancev je odgovorilo, da 

ležalniki nikoli nimajo strogo določenega vrstnega reda. Pri trditvi Vsi otroci morajo ležati na 

trebuhu je večina (79 %) anketiranih odgovorila, da otrokom nikoli ni treba ležati na trebuhu. 

61 % anketirancev nikoli ne sili otrok, da morajo zapreti oči. Kar 63 % anketiranih pa je 

odgovorilo, da otroke vedno uspavajo s pravljico, z glasbo … 

Otroci zaspijo na različne načine: nekateri zaspijo v hipu, nekateri morajo sesati palec, da se 

sprostijo, drugi imajo odprte oči prav do zadnjega trenutka, preden zatonejo v spanec. 

Pomembno je tudi, da otrokom pustimo, da za počitek prinesejo od doma igrače ali posebne 

odejice, kadar to potrebujejo za umiritev (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). V članku 
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Počitek in spanje otrok v vrtcu je zapisano, da je vzrok za večino napačnih ravnanj (navodila, 

da morajo vsi otroci zapreti oči ali da morajo vsi otroci dati roke pod glavo itn.), v prepričanju, 

da bo otrok, ki ne spi ali mirno leži, zbudil vse druge. Praksa naj bi pokazala, da znajo biti že 

zelo majhni otroci obzirni in ne preglasni, kadar drugi spijo (Batistič in Matičetov, 1987).  

Zanimalo nas je tudi, kako poteka počitek v vrtcu oziroma kaj je otrokom dovoljeno početi med 

počitkom, če ne zaspijo. 

 

Graf 6: Potek počitka v vrtcu 

 

Kot je razvidno iz grafa 6, je slaba polovica (42 %) anketirancev odgovorila, da lahko otroci, 

ki ne zaspijo, pogosto počnejo kaj drugega. Slaba tretjina (29 %) anketirancev je zapisala, da 

morajo otroci, ki ne zaspijo, pogosto počivati na ležalnikih, kar 35 % anketirancev pa je 

odgovorilo, da se med počitkom na ležalniku nikoli ne smejo pogovarjati. Kar 83 % anketiranih 

je odgovorilo, da gredo lahko otroci med počitkom vedno na stranišče, podobno velja tudi za 

trditev Otroci lahko vstanejo z ležalnika, ko se prebudijo, pri čemer je 58 % anketiranih 

odgovorilo, da lahko vstanejo vedno, in samo 1 % anketiranih, da nikoli ne smejo vstati z 

ležalnika, ko se prebudijo. Kot je zapisano v knjigi Šola in vrtec skozi ogledalo (2004), je 

pomembno, da otroke pustimo, da se prebujajo v svojem tempu. Na trditev Po koncu počitka 

budite otroke, ki še spijo je 12 % anketiranih odgovorilo, da tega ne naredijo nikoli, 48 % redko, 

kar 31 % pa jih je odgovorilo, da to naredijo pogosto, in celo 9 % vedno. Seveda so lahko vzroki 

za to različni. Lahko so takšne direktive dane strokovnim delavcem od staršev ali vodstva, česar 

v našem primeru ne moremo točno vedeti, po drugi strani pa imamo strokovni delavci strokovno 

avtonomijo in lahko ravnamo skladno s pravili stroke.  

I. Medved (2004) je zapisala, da so morali včasih vsi otroci počivati in da se med počitkom niso 

smeli pogovarjati, igrati itn. Danes pa so vidne spremembe, saj gredo spat samo tisti, ki imajo 
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takšno navado doma, oziroma so to mlajši otroci, za druge pa so organizirane različne umirjene 

dejavnosti. 

Z naslednjim vprašanjem smo ugotavljali, na kak način strokovni delavci v vrtcu upoštevajo 

individualne potrebe otrok pri organizaciji počitka. 

 

Graf 7: Načini individualnih potreb otrok pri organizaciji počitka 

 

Na grafu 7 je prikazano, da je 33 % anketiranih odgovorilo, da pogosto omogočijo otrokom 

spanec že dopoldne, če ga otroci potrebujejo, 25 % jih to naredi vedno, po drugi strani pa je še 

vedno 38 % anketiranih, ki jim to omogoči le redko, in celo 4 %, ki otrokom spanca ne 

omogočijo dopoldne. Večina (62 %) vedno upošteva otrokovo potrebo po ločenem kotičku pri 

počitku, skoraj tri četrtine anketiranih (71 %) pa otroku vedno nudijo bližino, dokler ta ne zaspi. 

Pri trditvi Če vidim, da se dva otroka, preden zaspita, tiho pogovarjata, jima to dovolim je 14 

% anketiranih odgovorilo, da to storijo vedno, 31 % pogosto, 40 % redko in 15 % nikoli. Pri 

trditvi Če opazim, da otrok ne more zaspati, mu omogočim umirjeno dejavnost v igralnici je 25 

% anketiranih odgovorilo, da jim to omogočijo vedno, 42 % pogosto, 26 % redko, 8 % pa nikoli. 

Tretjina anketirancev (33 %) je odgovorila, da redko dovolijo otrokom, ki ne morejo zaspati, 

da se gredo igrat na hodnik ali v kak drug prostor, 29 % to naredi pogosto, 23 % nikoli in le 15 

% vedno. Dve petini anketirancev (42 %) sta zapisali, da nikoli ne vztrajajo, da morajo otroci, 

ki ne morejo zaspati, ležati na ležalniku, dokler se ne zbudijo preostali,      31 % to od otrok 

pričakuje redko, 23 % pogosto. V knjigi Vrtci za današnji čas (1996) je zapisano, da »kar 

zadeva potrebo po intimnosti in zaščito zasebnosti, lahko ugotovimo, da je skorajda nikjer ne 

upoštevajo« (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 90). To je v nasprotju z načelom spoštovanja in 

zasebnosti ter intimnosti, ki je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999) in ki pravi, da moramo 
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organizirati prostor in čas, tako da omogoča otroku umik od skupinske rutine oz. izražanje 

individualnosti pri različnih dejavnostih. 

 7.3 DEJAVNOSTI, KI JIH VZGOJITELJICE/VZGOJITELJI IN 

POMOČNICE/POMOČNIKI VZGOJITELJEV PONUDIJO TISTIM OTROKOM, KI 

NE SPIJO 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katere so dejavnosti, ki jih strokovni delavci ponudijo tistim 

otrokom, ki ne zaspijo. 

 

Graf 8: Mirne dejavnosti med počitkom 

 

Rezultati (graf 8) so pokazali, da 38 % anketiranih otrok, ki ne zaspijo, pogosto ponudijo mirne 

dejavnosti v igralnici, in to vedno naredijo v 27 %. Medtem pa 12 % nikoli tega ne naredijo 

oziroma redko v 24 %. Otroci se lahko vedno pogovarjajo med seboj v 15 % primerov, pogosto 

v 38 %, redko 26 %, nikoli pa celo v 22 %. Strokovni delavci tistim otrokom, ki ne zaspijo, 

vedno ponudijo mirne dejavnosti na hodniku ali v kakem drugem prostoru v 21 % primerov, 

pogosto se to zgodi v 38 %, redko 34 %, nikoli pa v 20 % primerov. 60 % anketiranih je 

odgovorilo, da se otroci nikoli ne igrajo sami, v 28 % primerov se to zgodi redko, v 12 % pa 

celo pogosto, kar lahko pripišemo pomanjkanju hkratne prisotnosti vzgojitelja/vzgojiteljice in 

pomočnika/pomočnice vzgojitelja. 29 % jih je odgovorilo, da se otroci nikoli ne igrajo s 

strokovnim delavcem/strokovno delavko, kar pa glede na prejšnjo trditev verjetno pomeni, da 

se igrajo z drugimi otroki. 

J. Železnik (2005) je zapisala, da je pomembno, da poskrbimo za tiste otroke, ki ne spijo. 

Potrebno je, da strokovni delavki skupaj načrtujeta vzgojno delo, posebej načrtujeta umirjene 

dejavnosti, ki bodo potekale po kosilu in ki so nadaljevanje dopoldanskih dejavnosti.  
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Iz lastnih izkušenj pa lahko povem, da je ravno zaradi pomanjkanja dodatnega prostora težko 

načrtovati umirjene dejavnosti za tiste, ki ne spijo, in zato strokovni delavci nimamo veliko 

možnosti za načrtovanje kakšnih izvirnih dejavnosti. Pri naslednjem vprašanju so anketirani 

strokovni delavci odgovarjali, katere dejavnosti najpogosteje ponudijo tistim otrokom, ki ne 

zaspijo. 

 

Graf 9: Alternativne dejavnosti med počitkom 

 

Anketiranci so na vprašanje Katere dejavnosti najpogosteje ponudite tistim otrokom, ki ne 

zaspijo (graf 9) kar v 91 % odgovorili, da je to risanje, na drugem mestu je listanje knjig (88 

%), na tretjem mestu igranje namiznih iger (75 %), na četrtem pogovor s strokovnim 

delavcem/strokovno delavko (43 %), na petem mestu poslušanje umirjene glasbe (28 %), na 

šestem mestu igranje z otroki iz drugih skupin (24 %), na sedmem mestu poslušanje pravljic po 

radiu (20 %), na zadnjem mestu pa je gledanje risank (5 %).  

Odgovori, ki so jih anketirani zapisali pod rubriko Drugo, so naslednji: reševanje matematičnih 

didaktičnih nalog, delovni listi, vaje za grafomotoriko, matematične vaje, predopismenjevanje, 

likovno ustvarjanje, družabne igre, konstruktivne in didaktične igrače. Nekaj anketiranih je 

odgovorilo, da njihovi otroci vsi počivajo oziroma vsi spijo, eden izmed anketiranih pa je 

odgovoril, da jim na žalost ne ponudi nobene alternativne dejavnosti, saj imajo pomanjkanje 

prostora in igralnice. 

Podobno je bilo ugotovljeno v raziskavi M. Batistič (Bahovec in Kodelja, 1996), in sicer otroci, 

ki ne želijo spati, po navadi rišejo, gledajo knjige, poslušajo kasete, ni pa organizirane nobene 
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alternativne dejavnosti. Z našo anketo smo dobili podobne rezultate; organiziranih je samo več 

dodatnih vaj za otroke. 

 7.4 UPOŠTEVANJE ŽELJA OTROK GLEDE POČITKA 

Z anketnim vprašalnikom nas je zanimalo tudi, ali strokovni delavci upoštevajo želje otrok pri 

organizaciji počitka. 

 

Graf 10: Načini upoštevanja želja otrok pri organizaciji počitka 

 

Kot je razvidno iz grafa 10, je 52 % anketiranih odgovorilo, da otroci pogosto sami izberejo 

prostor, kje bodo počivali, kar 41 % jih je odgovorilo, da redko sami izberejo prostor, 8 % pa 

nikoli. Pri trditvi Otroci sami izberejo, zraven koga bodo počivali oz. spali je 44 % anketiranih 

odgovorilo, da pogosto lahko izberejo, 48 % redko, 9 % nikoli. Pri trditvi Otroci sami izberejo 

način umiritve pred počitkom oz. spanjem jih je 11 % odgovorilo, da vedno lahko to izberejo, 

55 % pogosto, 31 % redko in 3 % nikoli. Anketirani so pri trditvi Otroci sami izberejo, kako 

bodo počivali oz. spali (na trebuhu, na hrbtu …) odgovorili tako: 74 % vedno, 24 % pogosto in 

samo 1 % nikoli. Otroci imajo lahko vedno svojo igračo med spanjem (83 %), pogosto (15 %), 

nikoli oziroma redko (1 %). 

Pri prvem vprašanju nas je na splošno zanimalo, ali strokovni delavci upoštevajo želje otrok 

glede počitka. 72 % anketiranih je odgovorilo, da to naredijo pogosto, 10 % vedno, kar 19 % 

pa redko (graf 4). S vprašanji iz grafa 10 pa nas je zanimalo katere želje otrok strokovni 

delavci upoštevajo glede njihovega počitka. 

Pri upoštevanju želja otrok glede počitka je pomembno, da si zapomnimo, da otroci zaspijo na 

različne načine in da vsak otrok v skupini potrebuje nekaj drugega (Dolar Bahovec in Kodelja, 
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2004). Zato je pomembno, da znamo otrokom prisluhniti in slediti njihovim potrebam ter 

posledično tudi željam. 

Ravno tako nas je zanimalo, koliko otrok dejansko zaspi med popoldanskim počitkom. 

 

Graf 11: Število otrok, ki zaspijo 

 

84 % anketiranih je odgovorilo, da večinoma zaspijo vsi otroci, 9 % jih je odgovorilo, da ne 

zaspijo, 7 % pa je odgovorilo drugo. Odgovori so bili naslednji: ne vedno; odvisno od starostne 

skupine; polovica skupine, starejši otroci ne, 4–5 let ne, mlajši 1–3 vsi (kombiniran oddelek 1–

6 let); polovica; letos imam od 4- do 6-letnike in nič ne počivamo, imamo aktivni počitek; 

včasih vsi, včasih ne; otroci ne spijo – najstarejša skupina. 

 

Iz zgornjih odgovorov je razvidno, da imajo nekatere skupine, predvsem so to otroci drugih 

starostnih skupin, aktivni počitek.  

V raziskavi M. Batistič (Bahovec in Kodelja, 1996) sta bila le dva vrtca takšna, da otrokom po 

kosilu ni bilo treba spati. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se strokovnim delavcem zdi pomembno, da je vsem otrokom 

v vrtcu (tudi v najstarejši skupini) omogočeno spanje. 
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Graf 12: Pomembnost omogočenega spanja 

 

99 % anketiranih je odgovorilo, da se jim zdi pomembno, da je vsem otrokom omogočeno 

spanje. Samo en anketirani je odgovoril negativno. Zdi se mi zanimivo, da so z »da« odgovorili 

tudi tisti anketirani, ki imajo najstarejše otroke, saj tem otrokom ne bi bilo treba več spati. 

Seveda pa je tukaj mišljen počitek v smislu umirjenih dejavnosti v igralnici in ne kot obvezno 

spanje. 

Zanimalo nas je, ali vodstvo vrtca omogoči dodatni prostor za aktivni počitek. 

 

Graf 13: Omogočanje dodatnega prostora 

 

69 % anketiranih je odgovorilo, da jim vodstvo vrtca ne omogoči dodatnega prostora za aktivni 

počitek, 31 % pa je odgovorilo, da jim ga omogoči. Menim, da je še vedno velik odstotek 

odgovoril negativno, kar pa ni nujno, da je to krivda vodstva, saj je velikokrat preprosto težko 

zagotoviti dodatni prostor. V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 

prostor in opremo vrtca (2000, 17 člen) piše, da mora imeti vrtec najmanj en dodatni prostor za 

dejavnosti otrok več oddelkov in osrednji prostor ter, da se lahko hodniki in garderobe po 

potrebi spremenijo v del igralnega prostora.   
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Podobno navajata tudi E. Bahovec in Kodelja, ki pravita, da je spanje še vedno največji problem 

zaradi pomanjkanja organizacijskih oblik predšolske vzgoje.  

Kot nadaljevanje prejšnjega vprašanja nas je naprej zanimalo, ali vodstvo vrtca poskrbi za 

sočasno prisotnost dveh strokovnih delavk za delo z otroki med aktivnim počitkom. 

 

Graf 14: Sočasna prisotnost dveh strokovnih delavk 

 

Iz grafa 14 je razvidno, da je kar 79 % anketiranih odgovorilo, da vodstvo vrtca ne poskrbi za 

sočasno prisotnost dveh strokovnih delavk za delo z otroki med aktivnim počitkom. Največji 

problem za aktivni počitek je ravno v takšnih primerih, saj se od strokovnih delavcev pričakuje, 

da bi sami poskrbeli za otroke ta čas, kar pa je velik pritisk na njih. V Zakonu o vrtcih (1996, 

17. člen) je zapisano, da naj bi bila sočasnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v prvem 

starostnem obdobju vsaj šest ur dnevno, v drugem starostnem obdobju pa vsaj štiri ure dnevno. 

Piše tudi, da se sočasna prisotnost ne izvaja v času počitka otrok. Ravno zato smo mnenja, da 

bi bilo možno organizirati aktivni počitek, kjer bi en strokovni delavec poskrbel za tiste otroke, 

ki ne spijo, drugi strokovni delavec pa bi bil v času počitka prisoten pri otrocih, ki med časom 

počitka spijo.  
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8 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo na podlagi teoretičnega in empiričnega dela naloge raziskali, kaj o 

spanju mislijo različni avtorji, prav tako smo raziskali, koliko spanja potrebujejo predšolski 

otroci ter katere so faze otroškega spanja, predstavili in opisali smo elemente dnevne rutine v 

vrtcu. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavk v Vrtcu Metlika, Vrtcu 

Semič, Vrtcu Črnomelj in v večini vrtcev v Novem mestu, o dnevni rutini – spanje oziroma 

počitek. Ta del dnevne rutine se namreč najpočasneje spreminja ter prilagaja potrebam in 

pravicam otrok, saj imajo otroci pravico do izbire, kar je zapisano tudi v Kurikulumu za vrtce 

(1999). 

Sama menim, da moramo strokovni delavci kot strokovnjaki na področju predšolske vzgoje 

sami presoditi, kakšna je potreba posameznega otroka po počitku in spanju. Sama sem 

zaposlena v oddelku, v katerem so otroci stari od enega do treh let, zato lahko z gotovostjo 

trdim, da vsi otroci v tem starostnem obdobju potrebujejo počitek in spanje. V začetku šolskega 

leta sva z vzgojiteljico otroke po potrebi dale spati že v dopoldanskem času. To seveda ne velja 

za vse otroke, ampak samo za tiste, ki so počitek zares potrebovali, in za katere sva se obe z 

vzgojiteljico strinjali. Ti otroci tudi po kosilu niso imeli nobenih težav pri uspavanju. 

Kot smo že zapisali v teoretičnem delu, otroci v tej starostni skupini potrebo po spanju 

nadomestijo s počitkom podnevi, ki traja od 20 minut pa tja do treh ur. Avtorica P. Leach (2004) 

prav tako ugotavlja, da na začetku tega starostnega obdobja otrok potrebuje počitek dvakrat 

dnevno, kar se sklada z našo prakso. 

Drugačna pa je slika drugega starostnega obdobja, predvsem v oddelkih, v katerih so otroci stari 

od pet do šest let, v katerih večina otrok ne potrebuje več počitka. Praksa je pokazala, da velika 

večina otrok vseeno leže k počitku, čeprav ne zaspijo. Dejstvo je, da je največji problem ta, da 

vrtci nimajo dodatnega prostora, ki bi bil lahko namenjen mirnim aktivnostim za tiste otroke, 

ki spanja dejansko ne potrebujejo. Po drugi strani pa je še kar nekaj otrok, ki spanec še kako 

potrebujejo. Naša naloga je, da bi skupaj našli alternativne možnosti za tiste otroke, ki spanja 

ne potrebujejo in ki bi lahko ta čas izkoristili za dodatno igro oziroma zaposlitev otrok. 

Izsledki naše raziskave so pokazali, da se stanje izboljšuje v primerih, ko strokovni delavci v 

vrtcu upoštevajo individualne potrebe, vendar menim, da bi bilo stanje lahko veliko boljše. Res 

je, da otrokom v večini primerov ni treba strogo ležati na trebuhu ali da morajo imeti zaprte oči, 



35 
 

v večini primerov pa si ne morejo sami izbrati, kje oziroma zraven koga bodo počivali. Koliko 

torej zares upoštevamo individualne potrebe otrok pri organizaciji počitka? 

Velika večina je odgovorila, da pogosto upošteva želje otrok glede počitka, po drugi strani pa 

je večina odgovorila, da pogosto upoštevajo želje staršev glede počitka njihovega otroka. To je 

v redu, če se želje otroka skladajo z željami staršev. Kaj pa narediti v primerih, ko ni tako? 

Vzgojiteljice ponudijo mirne dejavnosti tistim otrokom, ki ne spijo. Največ so te dejavnosti 

risanje, listanje knjig, igranje namiznih iger itn. Nikjer pa nismo zasledili odgovora za kakšne 

dodatne dejavnosti, kot so ples, lutkovne igre ali kakršne koli športne dejavnosti. Najbrž lahko 

temu pripišemo pomanjkanje prostora oziroma strokovnega kadra med počitkom in spanjem. 

Iz rezultatov raziskave lahko torej sklenemo, da se kaže napredek v tem delu dnevne rutine, 

vseeno pa so prisotne še marsikatere težave, ki bi jih bilo treba odpraviti. To bi bilo potrebno 

predvsem zaradi naših otrok, da bi jim zagotovili še lepše in primernejše prebivanje v vrtcih. 
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10 PRILOGA 

 10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

V okviru diplomskega dela na temo Spanje in počitek otrok v vrtcu želim izvedeti, kako 

potekata počitek in spanje otrok v vašem vrtcu. Anketni vprašalnik je namenjen strokovnim 

delavcem vrtca in je anonimen. Podatke, pridobljene z vašim sodelovanjem, bom uporabila za 

študijske namene.  

                      Tina Nemanič 

 

 

1. Prosimo, označite strinjanje s spodnjimi trditvami s križcem. 

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Pri počitku upoštevam želje otrok.     

Pri počitku upoštevam individualne 

potrebe otrok. 

    

Upoštevam individualne želje staršev 

glede počitka njihovega otroka. 

    

Spat gredo samo otroci, za katere 

presodim, da potrebujejo počitek. 

    

 

 

2. Prosimo, označite s križcem, kako poteka PRIPRAVA na počitek v vašem vrtcu. 

 

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Ležalniki imajo strogo določen vrstni 

red. 

    

Otroke pred počitkom uspavam s 

pravljico, z glasbo … 

    

Vsi otroci morajo zapreti oči.     

Vsi otroci morajo ležati na trebuhu.     

Čas za spanje/počitek je strogo 

določen. 

    

 

 

 

 

 

 

3. Prosimo, označite s križcem, kako poteka POČITEK v vašem vrtcu. 
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 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Otroci, ki ne zaspijo, lahko počnejo kaj drugega.     

Otroci, ki ne zaspijo, morajo počivati na ležalnikih.     

Med počitkom se otroci lahko tiho pogovarjajo.     

Otroci gredo med počitkom lahko na stranišče.     

Otroci lahko vstanejo z ležalnika, ko se prebudijo.     

Po koncu počitka budite otroke, ki še spijo.     

 

4. Prosimo, označite s križcem, ali ponudite kakšne DEJAVNOSTI otrokom, ki ne 

zaspijo. 

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Otrokom, ki ne zaspijo, ponudim mirne 

dejavnosti v igralnici. 

    

Otroci se lahko med seboj pogovarjajo.     

Otrokom, ki ne zaspijo, ponudim mirne 

dejavnosti na hodniku ali v drugem 

prostoru. 

    

Otroci se na hodniku ali kakem drugem 

prostoru igrajo sami. 

    

Otroci se na hodniku igrajo s strokovno 

delavko. 

    

 

5. Katere dejavnosti najpogosteje ponudite otrokom, ki ne zaspijo? 

a) Risanje 

b) Igranje namiznih iger 

c) Listanje knjig 

d) Gledanje risank 

e) Poslušanje pravljic po radiu 

f) Poslušanje umirjene glasbe 

g) Pogovor z vami 

h) Igranje z otroki iz drugih skupin 

i) Drugo: __________________________________________ 

 

 

6. Na kak način upoštevate individualne ŽELJE otrok pri organizaciji počitka? 

Prosimo, označite strinjanje s spodnjimi trditvami s križcem. 

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Otroci sami izberejo prostor, kje bodo počivali/spali.     

Otroci sami izberejo, zraven koga bodo počivali.     

Otroci sami izberejo način umiritve pred spanjem.     

Otroci sami izberejo, kako bodo spali (na trebuhu, na 

hrbtu …). 

    

Otroci imajo med spanjem lahko svojo igračo.     

 

7. Na kak način upoštevate individualne POTREBE otrok pri organizaciji počitka? 
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Prosimo, označite strinjanje s spodnjimi trditvami s križcem. 

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO  VEDNO 

Če vidim, da otrok potrebuje spanec že zgodaj dopoldne, 

mu to omogočim. 

    

Če vidim, da otrok potrebuje ločen kotiček pri počitku, 

mu to omogočim. 

    

Če vidim, da otrok potrebuje mojo bližino, sem z njim, 

dokler ne zaspi. 

    

Če vidim, da se dva otroka, preden zaspita, tiho 

pogovarjata, jima to dovolim. 

    

Če opazim, da otrok ne more zaspati, mu omogočim 

umirjeno dejavnost v igralnici. 

    

Če opazim, da otrok ne more zaspati, mu dovolim, da se 

gre igrat na hodnik ali v kak drug prostor. 

    

Če opazim, da otrok ne more zaspati, mora vseeno ležati 

na ležalniku, dokler se ne zbudijo preostali. 

    

 

 

8. Ali v vaši skupini večinoma zaspijo vsi otroci? 

a) DA. 

b) NE. 

c) Drugo: ____________________________________ 

 

9. Ali se vam zdi pomembno, da je vsem otrokom v vrtcu (tudi v najstarejši skupini)  

omogočeno spanje? 

a) DA. 

b) NE. 

 

10. Ali vodstvo vrtca omogoči dodatni prostor za aktivni počitek? 

      a) DA. 

      b) NE. 

 

11. Ali vodstvo vrtca poskrbi za sočasno prisotnost dveh strokovnih delavk za delo z otroki 

med aktivnim počitkom? 

      a) DA. 

      b) NE. 

 

12. Vaša starost: 

 

a) Do 20 let. 
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b) 20–30 let. 

c) 31–40 let. 

d) 36–40 let. 

e) Nad 41 let. 

 

13. Zaposleni ste v vrtcu: 

 

a) Metlika 

b) Semič 

c) Črnomelj 

d) Novo mesto (Vrtec Ciciban) 

e) Novo mesto (Vrtec Pedenjped) 

 

14. Vaše delovno mesto: 

 

a) Vzgojitelj/Vzgojiteljica 

b) Pomočnik/Pomočnica vzgojitelja 

 

15. Starost skupine, v kateri delate: ____________________ 

 

 HVALA ZA SODELOVANJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


