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POVZETEK 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem predstavila 

osnovne značilnosti Kurikuluma za vrtce, programa, po katerem delujejo javni vrtci v Slovenji, in 

značilnosti pedagogike montessori. V obeh programih sem se dotaknila jezikovnega področja in vloge 

vzgojitelja pri tem.  

Področje jezika v Kurikulumu za vrtce je zelo jasno opredeljeno, ne najdemo pa zapisov o tem, kako 

se področje jezika uresničuje v vrtcih montessori. Z intervjuji z vzgojiteljicami v javnem vrtcu in vrtcu 

montessori sem raziskala jezikovne cilje, dejavnosti in vlogo vzgojitelja na jezikovnem področju v 

posameznem programu. 

V empiričnem delu sem želela raziskati, s čim bi lahko svoje delo v vrtcu še obogatili, saj sem 

pričakovala podobne jezikovne cilje v obeh programih. 

KLJUČNE BESEDE 

Kurikulum za vrtce, montessori pedagogika, jezik, vloga vzgojitelja. 



 
 

ABSTRACT 

The thesis is divided into theoretical and empirical part. In the theoretical part I introduced the 

basic characteristics of the kindergarten curriculum, program under which operate public 

kindergartens in Slovenia, and the characteristics of the Montessori pedagogy. In both 

programs, I touched the language area and the role of the teacher in this. 

Linguistic field in the curriculum for kindergarten is very clearly defined, but we don`t find 

records of how is implemented in Montessori kindergarten. With interviews from teachers in 

public and Montessori kindergarten I am looking linguistic objectives, activities and role of 

the teacher in the linguistic field in each program. 

In empirical part I wanted to explore with what can we upgrade our work in kindergartens, 

because I expected similar linguistic goals in both programs. 
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1 UVOD 

V slovenskih javnih vrtcih je področje jezika eno izmed šestih področij dejavnosti, opisanih v 

Kurikulumu za vrtce (1999). Jezikovna dejavnost je vezana na samo rabo jezika, na 

seznanjanje s pisnim jezikom, komunikacijo, književno vzgojo in na usvajanje lastne 

jezikovne kulture. Najpomembneje je, da vzgojitelj otrokom zagotovi pozitivno govorno 

okolje, skrbi za svoje besedno izražanje (pravilna izgovarjava, slovnična pravilnost), spodbuja 

komunikacijo, uporablja tisk, razvija bralni interes, spodbuja k razpravljanju, spodbuja 

simbolno igro, dramatizacijo  in predvsem posluša in opazuje otroka (prav tam). 

Jezik pa je tudi pomemben del pedagogike montessori, ki poudarja, da gre otrok skozi 

posamezna občutljiva obdobja, v katerih najhitreje in najuspešnejše vsrkava dražljaje iz 

okolice. Občutljivo obdobje za jezik se po mnenju M. Montessori (2009) začne že ob rojstvu 

in je najaktivnejše do 6. leta starosti. Kot zapiše, je otrok do 6. leta obdarjen s t. i. »srkajočim 

umom«. Če otrok v obdobju, ko je najdovzetnejši, ne dobiva ustreznih spodbud, če to obdobje 

zamudi,  mimo njega odide priložnost za učenje. To pomeni, da bo moral pozneje vlagati trud, 

da bo pridobil določeno veščino, ki bi jo sicer v občutljivem obdobju usvojil brez truda 

(Place, 2011).   

Za razvoj jezika je tako Kurikulumu za vrtce (1999) in metodi M. Montessori (2009) 

pomembno obdobje do 5. leta starosti. V tem času je pomembna tudi vloga vzgojitelja. V 

javnih vrtcih je vzgojitelj tisti, ki otroke (na njim ustrezen način) seznanja z nekaterimi 

jezikovnimi spoznanji, z razlikami med socialnimi zvrstmi ali registri, z jeziki, jezikovnimi 

skupinami itn., na način, da jim veliko bere, pripoveduje, izkoristi čas za pogovor, jim nudi 

čas za poslušanje, jih spodbuja pri komunikaciji, ustvarjanju idr. V vrtcih montessori pa 

poudarjajo vlogo vzgojitelja kot tistega, ki samo pripravi okolje. Pripravljeno okolje je 

namreč tisto, iz katerega otrok vsrkava, in se pri delu ne poslužujejo neposrednega učenja 

(Montessori, 2011).  

Cilji moje diplomske naloge so: predstaviti osnove javnega Kurikuluma za vrtce in 

pedagogike montessori, se v obeh pristopih poglobiti v delovanje vzgojitelja pri obravnavanju 

in izvajanju področja jezika in na koncu izvedeti, s katerimi dejavnostmi, sredstvi in materiali 

svoje cilje s področja jezika uresničujejo v javnem vrtcu ter v prvem vrtcu montessori v 

Sloveniji, v Angelinem vrtcu.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 JEZIK IN GOVOR 

Res je, da sta govor in jezik med seboj močno povezana, vendar ne gre za eno in isto. F. de 

Saussure (1997) je dejal, da sta jezik in govor dva različna pojma. Jezik je govorica brez 

govora. Zgodovinsko je bil govor pred jezikom, genetično pa se jezik pri otroku razvije preko 

govora. To pomeni, da se otrok ne nauči najprej pravil in nato govori, temveč se pravil jezika 

uči preko govora. Jezik zato imenuje kot hkrati proizvod in orodje govora. Brez jezika govora 

ne moremo razumeti, hkrati pa je govor pogoj, da se jezik sploh vzpostavi.  

Jezik je torej sistem določenih znakov, simbolov in pravil, ki ga uporablja določena skupina 

ljudi in ki nam omogoča sporazumevanje, govor pa je individualno dejanje, je sposobnost za 

vzpostavljanje jezika (prav tam). 

Prva tri leta življenja otrok srka jezik povsem nezavedno, medtem ko se v naslednjih letih že 

zaveda uporabe jezika in slovnice. V kolikor je izpostavljen dvojezičnemu govoru, se lahko 

uči celo dveh jezikov hkrati (Batistič Zorec, 2003). M. Montessori (2011) je odkrila, da gre 

pri razvoju jezika za nekakšen »notranji premik« v otroku, do katerega pride v točno 

določenem trenutku njegovega življenja. In tako je pri otrocih povsod po svetu. Gre za nekaj 

povsem naravnega, zato je prvi jezik, ki ga otrok govori, tudi edini, ki ga obvlada brezhibno. 

Prav vsak jezik otrok lahko z lahkoto vsrkava, ne glede na to, kako zapleten se nam zdi, saj 

vse to poteka na ravni nezavednega.  

Govor je izrenega pomena v našem razvoju. Oblikuje nas kot posameznike, ob enem pa z 

njim vzpostavljamo kominikacijo z okolico (Marjanovič Umek, 1990). 

Razvoj govora se v komunikaciji otroka z mamo začne že v nosečnosti. S pogovorom, petjem, 

ljubkovanjem otroku pošilja signale, na katere reagira z gibanjem. Otrok se nato kmalu po 

rojstvu začne oglašati, zato je pomembno, da na njegove prve poskuse pogovarjanja 

odgovorimo z nasmehom, dotikom ali glasom. S tem otroka opogumljamo za nadaljnjo 

komunikacijo, saj otrok spozna, da glasovi, kretnje in gibi njegovega telesa izzovejo odgovor 

osebe, s katero vzpostavlja stik, kar pa zanj predstavlja temelj komunikacije (Levc, 2014). 

2.1.1 Mejniki v otrokovem govornem razvoju 

Pomembno je zavedanje, da med posameznimi otroki obstajajo velike razlike v govornem 

razvoju. Faze razvoja si sledijo vedno v enakem določenem zaporedju, medtem ko je tempo 

razvoja različen. Odvisen je od številnih dejavnikov: dobro razvite senzorike, dobrega sluha, 
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dobrega delovanja centralnega živčnega sistema, dobre razvitosti in gibljivosti govornih 

organov ter spodbudnega okolja (Levc, 2014).  

Otrok okoli četrtega meseca ugotovi, da govor prihaja iz človeških ust. Najprej to vneto 

opazuje, nato začne s posnemanjem. Takrat se prebudi zavestno zanimanje in temu otrok 

posveti svojo pozornost. Pomembno obdobje za razvoj govora je nato v prvih šestih mesecih. 

Takrat oblikuje zloge, ki so osnova, na kateri bo gradil. Ko otrok usvoji zloge, jih cele mesece 

izgovarja. Nato kar naenkrat spregovori besedo, šele čez nekaj časa nato več besed skupaj. In 

čeprav deluje, da vmes ne napreduje, gre za notranji razvoj. V starosti okoli enega leta in pol 

otrok ugotovi, da ima vsaka stvar svoje ime. Od starosti dveh let in pol naprej poteka razvoj 

precej počasneje, a otrok svoj besedni zaklad ves čas bogati povsem spontano (Montessori, 

2011).  

L. Marjanovič Umek (1990: 29–31) je zapisala pomembne mejnike v govornem razvoju za 

celotno predšolsko obdobje. 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili; producira 

nekaj samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti; 

ob močnih zvokih se preplaši in 

zdrzne. 

3 meseci Različen jok, za bolečino, lakoto, 

neugodje; upadanje časa, ki ga otrok 

prejoka; nekaj ponavljajočih glasov 

(ga, ga); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 

pomirjajoče glasove; nekaj 

imitacijskih odgovorov na govor. 

5 mesecev Belbljanje; vokalne igre; mnogo 

ponavljajočih glasov; vsi 

samoglasniki; soglasniki m, k, g, b, 

p; glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na govor 

upadajo; obračanje in gledanje za 

glasom; prepoznavanje domačega, 

poznanega glasu; z vokali izraženo 

nezadovoljstvo, jeza. 
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7 mesecev Različnost v bebljanju, glasu in 

ritmu; že naučenim glasovom doda 

d, t, n, v; govori – pogovarja se z 

igračami. 

Pogostejše so geste kot del 

vokalizacijskih odgovorov na 

dražljaje; na glasove v okolju 

pogosteje odgovarja. 

9 mesecev Jok, s katerim želi zbuditi 

pozornost; »mama«, »dada«, »baba« 

so del vokalnih iger, ne gre za 

asociacijo na osebo ali objekt. 

Umikanje pred tujci, pogosto 

kombinirano z jokom; posnema 

ploskanje. 

11 mesecev V povprečju uporablja eno besedo 

pravilno; posnema glasove in 

pravilno število zlogov; malo joka. 

Razume »ne, ne«; odgovarja na »pa, 

pa« in podobno z ustreznimi 

kretnjami. 

1–2 leti  Več nerazumljivega žargona 

(spakedran jezik, žlobudranje); 

napredek v artikulaciji; pri dveh 

letih že poimenuje veliko 

predmetov; veliko eholalije 

(ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna 150–300 

besed; pravilno odgovarja na številne 

ukaze, kot so »sedi«, »pridi«, »daj mi 

to« ...  

2–3 leta Poskuša z novimi glasovi, vendar 

artikulacija zaostaja za 

besednjakom; 50–57 % besed je 

razumljivih; pogosto izpušča zadnji 

soglasnik; žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume 800–1000 besed; 

odgovarja na različne ukaze, ki 

vsebujejo besede »na«, »pod«, »gor« 

...  

3–4 leta Razumljivost povedanega je blizu 

100 %; pogosto pomanjkljiva 

artikulacija l in r; uporablja 3–4 

besede v stavkih; malo jih pri 4 letih 

uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, pridevnike; 

razume sestavljene stavke. 

4–6 let Sintaksa je ustrezna pri 6 letih; 

sestavi 5 do 6-besedne stavke; tekoč 

govor; lahko izraža časovne odnose; 

Razume 2500–3000 besed; sledi 

navodilom, ki vsebujejo 3–4 

aktivnosti; razume »če«, »zato« in 
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glas dobro modulira v konverzaciji. »zakaj«.  

  

Optimalno obdobje za razvoj govora so prva tri leta otrokovega življenja. Če to obdobje 

zamudimo, je potrebno mnogo več napora, da nadoknadimo primanjkljaje (Grginič, 2005). 

Razvoj govora torej razdelimo na dva večji obdobji: predjezikovno in jezikovno. 

Predjezikovno obdobje ali predgovorna faza poteka od otrokovega rojstva do izgovora prve 

besede. Sem spadajo otrokovi poskusi komuniciranja, ko z jokom izraža različne potrebe, se 

odziva na glas in bližino, sledi zvokom, čeblja ter povezuje zloge. Jezikovno obdobje ali 

govorna faza pa nastopi z otrokovo prvo besedo. Nadaljuje s stavki, ki se daljšajo glede na 

usvojeno število besed. Do petega leta otrokove starosti se razvija pravilna izgovorjava 

glasov, kar pa ne pomeni zaključka razvoja govora. Ta se namreč izpopolnjuje vse življenje 

(Levc, 2014).  

V govorni fazi z razvojem glasovnega zaznavanja pride tudi do razvoja aktivnega besedišča. 

Z učenjem besed in pravil jezika se otrok uči praktičnega znanja, ki ga uči smiselne uporabe v 

sporazumevalnem procesu. Odrasli otroku pomaga tudi z usmerjevalci in vprašalnimi 

povedmi, pomembno pa je, da naši popravki niso prepogosti in preočitni, saj povzročijo 

naprotni učinek. Otrok potrebuje zgolj pravo mero takojšnjih povratnih informacij. Nuditi mu 

moramo možnost, da razvije tako slovnično (razvijajo jo ob dejavnostih glasnega branja 

vzgojitelja in ciljno usmerjenih didaktičnih igrah), kot pragmatično zmožnost (razvoj v 

simbolni igri), kar mu zagotavlja uspešno komunikacijo (Grginič, 2005). 

2.2 JEZIKOVNA VZGOJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je obvezujoč dokument za vse javne vrtce, ki izvajajo predšolsko vzgojo v 

Republiki Sloveniji. V njem so opredeljeni cilji in načela predšolske vzgoje, teoretična znanja 

o otrokovem razvoju in učenju, smernice, pogoji za vzgojno delo ter šest področij dejavnosti. 

Ta so: gibanje, umetnost, narava, družba, matematika in jezik (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Področje jezika ima med ostalimi kurikularnimi področji prav posebno nalogo, saj povezuje 

med seboj dejavnosti z vseh področij in je osrednji del življenja in dela v vrtcu. Ravno to pa 

daje še večjo pomembnost premišljenjemu in dobro načrtovanemu delu z otroki (Kranjc, 

Saksida, 2001). 
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V Kurikulumu za vrtce (2007), je torej v področju jezika kratko opisan razvoj jezika, nato so 

predstavljenio jezikovni cilji, primeri nekaterih dejavnosti za prvo in drugo starostno obdobje, 

predstavljena pa je tudi vloga vzgojitelja na tem področju. 

Vrtec, kot oblika institucije, v katero je vključen predšolski otrok, zmanjšuje razlike med 

otroki v njihovi šolski uspešnosti. Zaznana je namreč visoka povezanost govornega vzorca v 

družini, za katere pa vemo, da včasih predstavljajo nespodbudno socialno okolje (Batistič 

Zorec, 2003). 

Otroci se jezika v vrtcu učijo z različnimi dejavnostmi: ob poslušanju vsakodnevnih 

pogovorov, pripovedovanju literarnih besedil, glasnem branju odraslega, opisovanju, v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodb, pravljicah, izštevankah, rimah, 

šaljivkah, ugankah, besednih igrah in drugih (Kurikulum, 1999). 

Jezikovne dejavnosti v vrtcu zajemajo širok spekter, zato jih delimo v 4 skupine. To so 

govorna vzgoja (poslušanje in govorjenje, neverbalna komunikacija, razvoj slovnične in 

pragmatične zmožnosti), književna vzgoja (otrokovo literarno estetsko doživljanje in 

komunikacija z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in odraslimi), 

predopismenjevanje (predbranje in predpisanje kot spoznavanje simbolov pisnega jezika) in 

knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. Teh skupin dejavnosti pa med 

seboj ne smemo ločevati, saj se tudi otrok v naravnem okolju ne uči jezika ločeno (Kranjc, 

Saksida, 2001). 

2.2.1 Vzgojiteljeva vloga v izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu 

Večina avtorjev (Newcomb, Elfer, Wedge, Selleck idr., nav. po Batistič Zorec, 2003), ki 

raziskujejo razvoj otroka ugotavlja močan vpliv na otrokov jezikovni razvoj ravno s čustveno 

povezavo med otrokom in odraslim. Večji kot je občutek navezanosti in varnosti, več 

verbalnih stimulacij otrok prejme. 

Vzgojitelj vpliva na razvoj govora s svojim govorom, z izbiro teme pogovora, premišljeno 

izbiro pravljic, pesmic, iger in filmov. Ker pa je potrebno spodbujati tudi neverbalno 

komunikacijo, je pomembno vzpostavljanje očesnega stika, uporaba gibov in mimike v 

komunikaciji z otroki (Grginič, 2005). Pri tem je zelo pomembno, da vzgojitelj dobro pozna 

in obvlada svojo govorico telesa. Paziti mora na pravilno uporabo jezika in se z otroki 

pogovarjati v »neotroškem jeziku«. Vzgojiteljeva velika vloga na področju jezika je tudi ta, da 

izkoristi priložnosti za pogovor z otrokom in otroka v komunikaciji postavi kot aktivnega 
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udeleženca. Nudi naj mu možnost, da je v jeziku ustvarjalen in da sam izbira teme pogovorov 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Otrokom mora ves čas predstavljati izzive, uporabljati nove 

besede in besedne zveze, saj tako pripomore k bogatenju njihovega besednega zaklada 

(Batistič Zorec, 2003). 

Vzgojitelj otrokom organizira dejavnosti tudi izven vrtca – z obiski knjižnic, različnih 

ustanov, predstav in razstav. Organizira različne oblike dela (v parih, skupinah) in na ta način 

otrokom omogoča, da menjavajo vlogo govorca in poslušalca. Načrtno ustvarja okoliščine za 

oblikovanje različnih vrst besedil (vabilo, opravičilo, urnik ...), otroke pa spodbuja k 

aktivnemu govoru in iskanju rešitev z vprašanji odprtega tipa. Igralnico opremi z različnimi 

besedili, otroke seznanja z različnimi vrstami tiska ter kotičke opremi z napisi (Grginič, 

2005). 

Ne glede na to, ali vzgojitelj otrokom omogoča spoznavanje z jezikom z vodenimi 

dejavnostmi ali z možnostjo lastnega odkrivanja jezika, ne sme pozabiti na to, da je osnovna 

otrokova potreba v predšolskem obdobju igra, zato naj bo to osnova za načrtovanje (Grginič, 

2008). Pomembno je torej, da vzgojitelj vsakodnevno ustvarja okolje, ki otroku odseva 

njegovo socialno in kulturno identiteto, da mu omogoča srečanje z različnimi oblikami tiska, 

da nudi otroku priložnost razvoja jezika in pismenosti ter omogoča veliko priložnosti za govor 

in igro (Grginič, 2008). Za uspešno motivacijo in vključevanje v komunikacijo z otroki, pa 

mora najprej dobro poznati govorni razvoj otrok (Skubic, 2004). 

2.3 JEZIK V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PRISTOPU MONTESSORI 

Maria Montessori, ustanoviteljica pedagogike montessori, se je sprva ukvarjala z otroki s 

posebnimi potrebami in za delo z njimi razvila posebne učne pripomočke. Želela pa jih je 

preizkusiti tudi na ostalih otrocih, saj je med opazovanjem dela v šolah ugotovila, da se otroci 

učijo v nespodbudnem okolju in so posledično brez motivacije (Pollard, 1997). 

Maria Montessori je pri svojem delu z otroki opazila, da je vsak otrok obdarjen s srkajočim 

umom, da gre vsak skozi občutljiva obdobja, ki jih je nujno potrebno opaziti, če jih želimo 

izkoristiti za lažje učenje, da se otrok popolnoma posveti temu, kar mu ugaja, pa tudi da v 

procesu učenja in spoznavanja ne potrebuje kazni in nagrad, temveč spodbudo in pripravljeno 

okolje. Na podlagi teh spoznanj je oblikovala metodo montessori (Place, 2011). 

V posebnih izobraževalnih ustanovah, imenovanih Casa dei Mambini, kar prevedemo kot 

Hiša otrok, so se razvila tri osnovna izhodišča. Prvo je, da osrednjo vlogo pripisujejo pomenu 
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okolja, druga je vloga vzgojitelja, ki na videz pasivno spremlja otroka in mu pripravlja okolje, 

tretje izhodišče pa temelji na spoštovanju otrokove osebnosti. V središču procesa je otrok, ki 

se uči in si izbira delo sam (Montessori, 2009). 

M. Montessori (2011) pravi, da je o razvoju jezika potrebno razmišljati. Najpreprostejša stvar, 

ki jo lahko naredimo že na samem začetku je, da otroka ne izoliramo iz družbe odraslih – da 

lahko posluša naš govor in da se začnemo že takoj po rojstvu z njim pogovarjati (Lawrence, 

1998). Otrok se jezika sicer res uči s pomočjo poslušanja, a vendar je nekaj presenetljivega, 

da so človeški glasovi tisti, ki (za razliko od ostalih zvokov iz okolja) v otroku puščajo 

globoke sledi in nanj čustveno vplivajo. Tako otrok čuti potrebo po poustvarjanju 

(Montessori, 2011). Pri tem nikakor ne gre za papagajsko posnemanje. Besedo, ki jo uporabi, 

izreče zato, ker se jo je naučil s poslušanjem, jo shranil v spomin in kasneje izgovoril. Za 

razvoj govora pa je izrednega pomena odzivnost odraslih iz okolja in komunikacija z njimi 

(prav tam). 

Občutljivost za jezik je značilna za celotno predšolsko obdobje, je pa to tudi najdaljše izmed 

vseh občutljivih obdobij (Montessori, 2009). V tem času je opaziti, kako preprosto in hitro 

otrok usvaja tako besede in pomene kot tudi slovnična in jezikovna pravila. Prva tri leta 

življenja otrok srka jezik povsem nezavedno, medtem ko se v naslednjih letih že zaveda 

uporabe jezika in slovnice. V kolikor je izpostavljen dvojezičnemu govoru, se lahko uči celo 

dveh jezikov hkrati (Batistič Zorec, 2003).  

Čeprav vse skupaj izgleda kot učenje, pa gre zgolj za to, da otrok do tega pride sam, v kolikor 

ima na razpolago sredstva. Tako otrok nima občutka, da ga je tega nekdo naučil (Montessori, 

2011). 

2.3.1 Vzgojiteljeva vloga v izvajanju jezikovne vzgoje v vrtcu montessori 

Za razvoj jezika je potrebno skrbeti prav vsak dan (Pollard, 1997). Vzgojiteljev cilj je otroka 

vzgajati, a v prvi vrsti mora ta najprej poznati sebe in se ponižati, da lahko razume otroka in 

sledi njegovemu ritmu (Montessori, 2009). M. Montessori (1988) je dejala, da je pravzaprav 

vzgojiteljeva dolžnost, da usmerja otrokove aktivnosti na način, da mu prihrani napor, da 

lahko on svojo energijo usmerja v iskanje znanj. S celotno vzgojo pa otroka pripravlja za 

življenje, ne samo za šolo. Vzgojitelj navzven sicer izgleda pasiven, da s tem ne ovira otroka 

pri delu. Za otrokov napredek si ne jemlje zaslug, temveč se z njim veseli (Montessori, 2009). 

Omogoča mu ustrezen odnos in interakcijo z okoljem in materiali v njem, vsakemu otroku pa 

individualno pomaga na poti razvoja in neodvisnosti. Otroku pomaga premagovati ovire, s 
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katerimi se morebiti srečuje v svoji aktivnosti (Devjak idr., 2008). Vzgojiteljeva naloga je, da 

otroku pokaže, da nam govor predstavlja veselje in na kakšen način lahko jezik uporablja za 

izražanje čustev in občutkov (Pitamic, 2013). Glede na to, da se otrok uči spontano, je prav, 

da vzgojitelj govori slovnično pravilno, saj se bo otrok tako najlažje naučil govoriti slovnično 

pravilo (Montessori, 2011). 

Vzgojiteljeva vloga obsega tri glavne naloge. Prva je skrb za okolje, red, čistočo in materiale. 

Vsak material mora imeti točno določeno mesto, vzgojitelj pa preverja, da je temu res tako. 

Druga naloga je, da otrokom predstavi nove aktivnosti in materiale, tretja pa je vloga 

opazovalca in nenehnega spremljanja otroka. Z opazovanjem ugotovi, s čim mora dopolniti 

okolje, da bo ves čas spodbudno in bo vsem v skupini omogočalo napredek (Devjak idr., 

2008). Place (2011) navaja nekaj preprostih navodil, ki naj jih odrasli uporabi, če želi izvesti 

dejavnost po pristopu montessori. Vzgojitelj naj izbere miren kraj in primeren trenutek, ko je 

otrok razpoložen. Dejavnost naj mu na kratko opiše, nato jo s počasnimi gibi demonstrira in 

potem dejavnost preda otroku, ki ga posnema. Pomembno je, da otroka nikoli ne prekinja ali 

popravlja med delom, le če ga sam prosi. Po končanem delu vzgojitelj otroku pokaže, kako in 

kam se material pospravi. Ta ostane nekje na dosegu otrokovih rok, da ga lahko kadarkoli 

ponovno vzame (prav tam). 

Vloga vzgojitelja je največja pri usvajanju novih besed in pojmov, ki se jih otroci učijo preko 

poimenovanj predmetov (včasih pomanjšanih) ali sličic. Otroka mora usmerjati skozi zapisani 

postopek po treh korakih. Prvi korak je, da vsak predmet posebej pokaže in predstavi z 

besedami »To je ...«. Drugi korak je, da pokaže na določen predmet, otrok pa ga poimenuje. 

Tretji korak zajema vprašanje »Kaj je to?« (Lawrence, 1998).   

Poseben pomen je M. Montessori, poleg umirjenega okolja, pripisovala očesnemu stiku. 

Vzgojitelj počepne k otroku, da naveže stik iz oči v oči in ne podaja navodil zviška (Batistič 

Zorec, 2003). Prav tako vzgojitelj ne povzdiguje glasu in ne podaja skupinskih navodil 

(Devjak idr., 2008). Pomembni vrlina vzgojitelja, da lahko igra svojo vlogo v pristopu 

Montessori, sta tudi potrpežljivost, da lahko sledi včasih dolgotrajnemu procesu in manjša 

potrebo po takojšnjem rezultatu, ter ponižnost, da se uči skupaj z otrokom (Kordeš Demšar, 

2007). Vzgojitelja v vrtcu montessori lahko primerjamo z znanstvenikom v laboratoriju. 

Odkriva in opazuje otrokovo delo, da ga spoznava od znotraj, njegove interese in razvoj 

(Montessori, 1988). Namesto da bi s testi preverjal dosego ciljev, otroke zgolj opazuje pri 

njihovem delu (Kordeš Demšar, 2007). Vzgojitelj tudi ne kaznuje in ne nagrajuje. Otrok 
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namreč dela napake, dokler ni dovolj zrel za določeno stvar, zato je glede na značilnost 

razvoja to povsem nesmiselno (Philipps, 1999). 

M. Montessori (1988) pravi, da mora biti tudi sama priprava vzgojitelja na delo po tej metodi 

drugačna. Pridobiti si mora sposobnost tišine, se namesto poučevanja naučiti opazovati in 

namesto položaja vsevednega zavzeti položaj ponižnega človeka. Pomembno vodilo, ki 

vseskozi spremlja vzgojitelja, pa je geslo »Pomagaj mi, da naredim sam.« (Bedina, 2002) 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila jezikovno področje v Kurikulumu za 

vrtce in vrtcu Montessori. V empiričnem delu pa je moj namen ugotoviti, na kakšen način 

uresničujejo jezikovne cilje v javnem vrtcu in izvedeti, ali imajo tudi v vrtcu Montessori 

vnaprej opredeljene cilje za jezikovno področje, kako jih uresničujejo in kakšna je vloga 

vzgojitelja pri skrbi za to. Menim, da se, glede na podobno pojmovanje jezika v predšolskem 

obdobju, jezikovni cilji od kurikularnih ne razlikujejo preveč. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R 1: Kateri so glavni cilji pri dejavnostih z jezikovnega področja? 

R 2: S katerimi dejavnostmi, sredstvi in materiali dosegajo te cilje? 

R 3: Kakšna je vloga vzgojitelja pri jezikovnem področju v javnem vrtcu in kakšna v vrtcu 

Montessori? 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Za raziskovalni del diplomskega dela sem izvedla kvalitativno raziskavo, in sicer študijo 

primera. Z njo sem sistematično analizirala in predstavila primer javnega vrtca in vrtca 

Montessori pri izvajanju jezikovnega področja. V vsakem vrtcu sem tudi intervjuvala štiri 

vzgojiteljice.  

3.4 RAZISKOVALNI VZOREC  

Vzorec mojega raziskovanja je vnaprej izbran. V javnem vrtcu Vrhovci sem intervjuvala dve 

vzgojiteljici iz oddelka starosti otrok do treh let in dve iz oddelka, kjer so otroci drugega 

starostnega obdobja. Marinka, z 31 leti delovne dobe, dela v oddelku starosti otrok 1–2 let, 
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Tina, z 9 leti delovne dobe, dela v oddelku 2–3 let. Alenka, s 24 leti delovne dobe, dela v 

oddelku otrok 4–5 let, Mojca, s 27 leti delovne dobe, pa v oddelku 4 – 6 let.  

Iz obeh starostnih skupin sem intervjuvala tudi štiri vzgojiteljice v prvem Montessori vrtcu v 

Sloveniji, Angelinem vrtcu. Tina, z 10 leti delovne dobe, je vzgojiteljica oddelka 1–3 let, prav 

tako v tej starostni skupini dela Katarina, z delovno dobo 12 let. Martina, s 15 leti delovne 

dobe, in Neža, s 15 leti delovne dobe, pa delata v oddelku starosti otrok 3–6 let. 

3.5 ANALIZE INTEVJUJEV IN REZULTATI  

3.5.1 Glavni cilji pri dejavnostih z jezikovnega področja 

Glede na to, da je jezik v kurikulumu in montessori programu eno od področij dela z otroki, 

me je zanimalo, kaj vzgojiteljicam predstavlja osnovo za delo na tem področju. Vzgojiteljice 

sem vprašala, ali so jezikovni cilji zapisani in kje? 

Tabela 1: Zapis jezikovnih ciljev 

 J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4 

         

Kurikulum za vrtce x x x x     

Interni priročnik     x x x x 

Legenda: 

J1 – Marinka, vzgojiteljica prvega starostnega obdobja v vrtcu Vrhovci 

J2 – Tina, vzgojiteljica otrok prvega starostnega obdobja v vrtcu Vrhovci  

J3 – Alenka, vzgojiteljica otrok drugega starostnega obdobja v vrtcu Vrhovci 

J4 – Mojca, vzgojiteljica otrok drugega starostnega obdobja v vrtcu Vrhovci 

M1 – Tina, vzgojiteljica otrok prvega starostnega obdobja v Angelinem vrtcu 

M2 – Katarina, vzgojiteljica otrok prvega starostnega obdobja v Angelinem vrtcu 

M3 – Martina, vzgojiteljica otrok drugega starostnega obdobja v Angelinem vrtcu 

M4 – Neža, vzgojiteljica otrok drugega starostnega obdobja v Angelinem vrtcu 

 

V javnih vrtcih je strokovna polaga za delo javno veljavni program, Kurikulum za vrtce 

(1999). Vse 4 intervjuvane vzgojiteljice v javnem vrtcu so tako odgovorile, da pri svojem delu 
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sledijo ciljem, zapisanim v Kurikulumu pri področju jezik. Ti cilji so osnova za pripravo 

letnega delovnega načrta, sprotnih tematskih tem in tudi vsakodnevnih priprav. V pedagogiki 

Montessori ni zaslediti nikakršnih zapisanih ciljev za uresničevanje jezikovnega področja, 

vendar pa, kot so odgovorile vzgojiteljice, obstajajo posebni priročniki. Pri otrocih prvega 

starostnega obdobja uporabljajo priročnik Vsakdanje življenje, pri otrocih drugega starostnega 

obdobja pa priročnik za vsako področje posebej, torej tudi Priročnik za jezik. V njem so, po 

besedah vzgojiteljice Katarine, »za vsak posamezni material določeni cilji oz. namen.« Gre za 

interna gradiva, ki jih vzgojitelj pridobi v sklopu izobraževanja za Montessori pedagoga in jih 

hkrati tudi soustvarja. Njihov namen namreč je, da vsak, ki gre skozi ta proces izobraževanja, 

dobro razume vlogo vzgojitelja in namene vse dejavnosti in materialov (Montessori, 2011).  

V nadaljevanju me je zanimalo, na kakšen način vzgojiteljice v javnem vrtcu izbirajo 

jezikovne cilje, vzgojiteljicam v Montessori vrtcu pa sem postavila vprašanje, kako pogosto 

menjajo materiale in posledično cilje. 

Tabela 2: Izbor ciljev jezikovnega področja 

 J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4 

Sposobnost otrok x x  x     

Interes otrok x        

Potrebe otrok x  x x     

Glede na dejavnost in temo x x x x     

Vsi cilji ves čas     x x x x 

 

Večina vzgojiteljic iz javnega vrtca je odgovorila, da jezikovne cilje za posamezno skupino 

otrok izbirajo v prvi vrsti glede na temo in dejavnosti, sposobnost, interes in potrebe otrok. 

Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999), je izbira dejavnosti za dosego ciljev 

prepuščena strokovni avtonomiji vzgojiteljice. Te jih načeloma ne izbirajo sistematično, 

temveč izhajajo iz otrok ali pa iz dejavnosti, za katero potem določijo cilje. Vzgojiteljici 

Marinka in Mojca sta odgovorili, da cilje pogosto napišeta tudi po svoje, bolj konkretno oz. 

specifično, saj menita, da so v Kurikulumu zapisani preveč splošno. Tudi vzgojiteljica Tina je 

mnenja, da je težko preveriti dosego vseh ciljev ali jih celo doseči. Cilje vzgojiteljice 

preverjajo v evalvacijah ob koncu posamezne teme ali enote dela, posebne zabeležke za 

morebitno nedoseganje ciljev, opažanje primanjkljajev ali napredkov otrok, pa si delajo 

sproti. V vrtcu Montessori so vse vzgojiteljice odgovorile, da so vsi materiali in posledično 
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vsi cilji otrokom ves čas dostopni, saj imajo otroci interes za jezik v različnih obdobjih. Pri 

določenih materialih sicer menjajo obliko in tematiko glede na interese otrok oz. dogodke, a 

cilj materiala mora ostati nespremenjen. V prvi starostni skupini je menjavanje materialov 

redkejše, približno enkrat na mesec dni, medtem ko so menjave v drugi starostni skupini tudi 

tedenske. M. Montessori (2011) pravi, da vsak otrok pride v občutljivo obdobje za jezik. Ker 

so v skupini otroci različnih starosti, se to dogaja v različnih časovnih obdobjih. 

Da bi podrobneje ugotovila kateri so jezikovni cilji, sem vzgojiteljicam v vrtcu Montessori 

postavila vprašanje kateri so jezikovni cilji; vzgojiteljicam v javnem vrtcu pa, na kakšen način 

jih izbirajo. 

Tabela 3: Jezikovni cilji  

 J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4 

Spodbujanje jezikovnega razvoja x x x x x x x x 

Bogatenje besednega zaklada x x x x x x x x 

Razvoj predbralnih sposobnosti  x x x x x x x x 

Slušni razvoj x x x x x x x x 

Izkušnje s knjigami x x x x x x x x 

Izkušnje s fonetiko   x x x x x x 

Razvoj motorike in fine motorike   x x   x x 

Prehod od realnosti k abstraktni 

realnosti 

x x x x x x   

Razvoj in razumevanje 

komunikacije 

x x x x x x x x 

Razvijanje sposobnosti izražanje x x x x x x x x 

Poslušanje x x x x x x x x 

 

Jezikovni cilji, ki jih uresničujejo v javnem vrtcu so zapisani v Kurikulumu, v jezikovne cilje 

v vrtcu Montessori pa sem imela vpogled pri intervjujih z vzgojiteljicami skozi njihove 

interne priročnike. Vse vzgojiteljice v javnem vrtcu se trudijo doseči vse jezikovne cilje, 

zapisane v Kurikulumu za vrtce. Nobena ciljev ne izbira sistematično, po nekem določenem 

zaporedju, temveč z upoštevanjem svoje avtonomije in strokovnosti glede potreb in interesov 

otrok. Glavni cilj, ki sta ga izpostavili Marinka in Tina, vzgojiteljici v prvi starostni skupini, je 
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ta, da se otroci naučijo uspešnega sporazumevanja. Vzgojiteljici Alenka in Mojca pa izhajata 

iz tega, da otrok ves čas razvija svoj jezik in govor, saj sta povedali, da sta otrokovo izražanje 

in uspešna komunikacija z njimi najpomembnejša. Jezikovni cilji v javnem vrtcu so natančno 

zapisani v Kurikulumu za vrtce, kjer so najprej opredeljeni globalni cilji in nato naprej 

izpeljani cilji, ki naj bi jih na jezikovnem področju dosegali otroci v predšolskem obdobju.  

Temeljni oziroma glavni cilj s področja jezika v javnih vrtcih je razumevanje jezika kot 

temelja lastne identitete (Kurikulum za vrtce, 1999). S katerimi dejavnostmi vzgojiteljica 

doseže nek cilj, ni določeno. V internih priročnikih v vrtcu Montessori pa je jasno zapisan 

vsak material in cilj za doseganje le-tega. Opaziti je, da se vsebine ciljev v javnem in 

Montessori vrtcu ne razlikujejo. Vzgojiteljice v javnem vrtcu izhajajo iz potreb in interesov 

otrok in temu prilagodijo dejavnosti, v vrtcu Montessori pa vsak otrok ob svojem 

individualnem interesu poseže po materialih, ki so jim ves čas na voljo. Na ta način se otrok, 

ko pride v svoje občutljivo obdobje za jezik, uči sam, motivira pa ga njegov notranji interes, 

če le ima na razpolago sredstva za učenje in delo (Montessori, 2011). 

3.5.2 Jezikovne dejavnosti in materiali 

V nadaljevanju sem vzgojiteljice vprašala, katere so dejavnosti oz. materiali preko katerih 

dosegajo jezikovne cilje. Vzgojiteljicam v javnem vrtcu sem postavila še dodatna vprašanja 

ali se opirajo na predloge, zapisane v Kurikulumu, ali pri svojem delu uporabljajo kakšne 

pripomočke, imajo jezikovne kotičke in kako poteka učenje izven igralnice? 

Tabela 4: Jezikovne dejavnosti 

 J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4 

Komunikacija x x x x x x x x 

Vaje in materiali za razvoj govora x x x  x x   

Dejavnosti za poslušanje  x x x x   x x 

Dejavnosti in materiali za 

bogatenje besednega zaklada  

x x x x x x x x 

Igre z glasovi      x x x 

Dejavnosti za razvijanje 

sposobnosti branja 

x x x x x x x x 

Dejavnosti za razvijanje 

sposobnosti pisanje 

  x x   x x 
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Vzgojiteljice v javnem vrtcu tekom leta vpeljujejo v dejavnosti in načrtovane teme vse sklope 

jezikovnih dejavnosti. Vsakodnevno vzpostavljajo komunikacijo preko pogovora z otroki, 

individualno in v jutranjem krogu. Omogočajo jim tudi možnost komunikacije med otroki v 

skupini preko simbolne igre in med prosto igro z ostalimi otroki iz vrtca. Predvsem v prvi 

starostni skupini vzgojiteljice skrbijo za razvoj govornega aparata z ustreznimi vajami. Vse 

vzgojiteljice izvajajo tudi različne dejavnosti za poslušanje, s tem da otrokom berejo, s 

poslušanjem avdio posnetkov, pri usvajanju novih besed; preko rim, pesmic, rajalnih iger in 

bibarij pa skrbijo še za aktivno udeležbo otrok. Velik del svojega časa namenjajo bogatenju 

besednega zaklada že s svojim zgledom, z usvajanjem novih besed preko sličic, z rimami, 

ugankami in rajalnimi igrami, z igro z lutkami in predvsem z nenehnim poimenovanjem 

predmetov in pojmov v prvem starostnem obdobju. Stik s knjigami, knjižni kotiček in pogosto 

vsakodnevno branje, z napisi opremljena igralnica, vse to vpliva na razvoj sposobnosti branja, 

medtem ko za razvoj sposobnosti pisanja skrbijo šele v drugem starostnem obdobju z 

različnimi grafo-motoričnimi vajami in pripomočki, kot so tabla in tipkovnica. V prvem 

starostnem obdobju se poslužujejo zgolj dejavnosti za razvoj fine motorike.  

Odgovori vzgojiteljic v vrtcu Montessori so se razlikovali zgolj glede na starostno skupino 

otrok. Vse vzgojiteljice vzpostavljajo ustrezno vsakodnevno komunikacijo z dialogom med 

odraslim in otrokom, pa tudi pri predstavitvah materialov otrokom. Tina, vzgojiteljica v 

prvem starostnem obdobju, je poudarila, da »od prvega dne pazimo, da z otrokom govorimo 

počasi in jasno.« Za razvoj govora in izražanja v prvem starostnem obdobju poleg 

komunikacije skrbijo še z vajami za besedno izražanje, vajami z vprašanji in s stacionarnim 

telefonom, s pomočjo katerega otroci spoznavajo različne načine sporazumevanja. V prvem 

starostnem obdobju je večina materialov za bogatenje besednega zaklada: poimenovanje 

predmetov v okolju, skrivnostne vreče, košare oz. pladnji s predmeti, predmeti, ujemajoči se s 

kartami, jezikovne karte, hišica za punčke, branje rim in pesmi ter različne knjige. S knjigami 

(brez besedil, z nekaj besedami ali s preprostim besedilom) skrbijo tudi za razvoj sposobnosti 

branja. V drugi starostni skupini so materiali za bogatenje besednega zaklada uganke in 

različne karte z napisi in slikami. Te karte so hkrati tudi material za razvoj sposobnosti pisanja 

in branja. Z dejavnostmi za razvoj poslušanja zvokov in glasov ter igrami z glasovi, se 

pripravljajo tudi na pisanje. Z njimi se otrok najprej nauči prepoznati glasove v besedah in 

njihove pozicije. Razvoj pisanja se nato začne najprej z materiali za posredno pripravo na 

pisanje. To so: obrisovanje kovinskih likov, tabla za risanje, peščene črke in premična 

abeceda. Nato preidejo na pisanje na papir, v zdrob, na tablo ali kamorkoli drugam. Na koncu 
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je na vrsti še t.i. »prvo branje«. Pri tem vzgojiteljica otroku piše in zraven bere, zato da otrok 

razume, da zapisani simboli nekaj pomenijo.  

V javnih vrtcih je jezikovno področje precej obsežno in je dejavnosti za doseganje jezikovnih 

ciljev neomejeno. Najpomembnejša dejavnost za razvoj jezika v predšolskem obdobju je 

gotovo ustrezna komunikacija. Vzgojiteljicam je lahko v pomoč tudi nekaj primerov 

dejavnosti za vsako starostno obdobje posebej v Kurikulumu za vrtce (1999). Za razliko od 

programa v javnih vrtcih, je v vrtcu Montessori vsak material oz. dejavnost, s katero se 

dosega določen cilj, precej bolj natančno opredeljen. Materiali se razlikujejo glede na 

starostne skupine.  Kljub temu, da si otroci sami izbirajo delo, se ne zgodi, da ne bi posegali 

po materialih z jezikovnega področja. Večina materialov je stalnih, saj so otroci v različno 

občutljivih obdobjih za jezik, nekateri pa se menjajo glede na letni čas, tematiko, dogajanje in 

interes otrok. Delo v vrtcih Montessori poteka v veliki meri prek materialov. Gre namreč za 

prepričanje, da se celotna osebnost izgradi ravno na osnovi dela z lastnimi rokami. Cilj dela 

pri otrocih pa ni nek dosežek ali zunanji cilj, temveč delovanje samo. Gre za zadovoljevanje 

otrokove notranje potrebe (Montessori, 2009). 

3.5.3 Vloga vzgojitelja 

Na koncu sem vsem vzgojiteljicam zastavila še vprašanje o njihovi vlogi pri razvoju in učenju 

jezika predšolskih otrok. 

Tabela 6: Vloga vzgojitelja 

 J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 M4 

Učitelj x x x x x x x x 

Zgled x x x x x x x x 

Sogovornik x x x x x x x x 

Skrbnik okolja in materialov x x x x x x x x 

Motivator x  x x x x x x 

Opazovalec x x x x x x x x 

 

Vlogo vzgojitelja sem glede na odgovore vzgojiteljic smiselno združila v šest sklopov (učitelj, 

zgled, sogovornik, skrbnik okolja in materialov, motivator, opazovalec), preko katerih vidijo 

svojo vlogo na jezikovnem področju.  
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Vloga učitelja. V javnem vrtcu vzgojiteljica deluje v vlogi učitelja z nenehnim 

poimenovanjem, učenjem pesmic, bibarij in rajalnih iger, rednim branjem otrokom, delom z 

lutko, vzgojiteljica Marinka pa je izpostavila tudi opozarjanje na napise, ki se pojavljajo v 

igralnici ali zunaj nje. Vse intervjuvane vzgojiteljice v javnem vrtcu vodijo tudi jutranji krog, 

s katerim skrbijo za frontalno obliko dela z otroki. V vrtcu Montessori vzgojiteljice svojo 

vlogo učitelja poimenujejo kot tistega, ki predstavi materiale, otrokom bere, vodi dejavnosti 

na črti, v prvem starostnem obdobju pa sta vzgojiteljici Katarina in Tina izpostavili 

pomembnost nenehnega poimenovanja stvari v vidnem polju otrok in sodelovanja pri delu z 

jezikovnimi materiali. 

Drugo vlogo predstavlja zgled. Vse štiri vzgojiteljice so potrdile, da je tukaj zelo pomembna 

vloga prikritega kurikuluma – da se je potrebno zavedati svojega govora in paziti nanj. 

Vzgojiteljica Mojca se še posebej zaveda tega, da otroci vsrkavajo vse okoli sebe, še posebej 

tisto, česar ne načrtujemo. To opazi skozi simbolno igro otrok, ko pogosto posnemajo govorni 

stil vzgojiteljic. Tudi vse štiri vzgojiteljice v vrtcu Montessori vidijo veliko vlogo pri razvoju 

jezika ravno s svojim zgledom govora, kar je vzgojiteljica Martina še posebej izpostavila. 

Vzgojiteljica Neža je odgovorila, da se trudi bogatiti otrokov besedni zaklad z namerno 

bogato izbiro besedišča, ki ga uporablja pri pogovoru z otroki. 

Tretja je vloga sogovornika. Tudi tu so vse odgovorile, da je pomembno, da si vzamemo čas 

za pogovor v skupini (in tudi individualno) in da omogočamo čim več situacij, v katerih se 

lahko otroci izražajo. Komunikacija in vloga sogovornika se prav tako zdi pomembna vsem 

vzgojiteljicam vrtca Montessori. Odgovorile so, da si je treba znati vzeti čas za pogovor 

tekom dneva. 

Vlogo skrbnika okolja in materialov vzgojiteljice v javnem vrtcu vidijo v tem, da skrbijo za 

urejeno igralnico, opremljen knjižni kotiček, rednim menjavanjem knjig, možnostjo lutk za 

igro, da igralnico in ležalnike opremijo z napisi. Vzgojiteljici v drugem starostnem obdobju, 

ki se poslužujeta tudi sličic in jezikovnih kartic, se trudita, da jih izdelata sami, skrb za okolje 

pa jima predstavlja tudi učenje izven igralnice – obisk knjižnice, gledališča, pošte in trgovine. 

V teh situacijah vidita veliko možnosti za učenje jezika v vsakodnevnem življenju. Vlogo 

skrbnika okolja in materialov tudi v vrtcu Montessori vidijo kot osnovno. Vzgojiteljice 

skrbijo za urejenost materialov, določene materiale izdelujejo same, skrbijo za njihovo 

menjavo; vzgojiteljici Katarini pa se zdi pomembna naloga tudi priprava primernih materialov 

glede na starost, sposobnosti in razvojno stopnjo otrok. 
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Peta vloga, ki jo je izpostavila večina vzgojiteljic, je motivator. Pomembno se jim zdi 

nenehno spodbujanje in vodenje otrok do napredka. V vrtcu Montessori, kjer je delo 

individualno, se kdaj zgodi, da kakšen od otrok občasno ne posega po materialih z 

jezikovnega področja. Martina in Neža, vzgojiteljici v drugem starostnem obdobju, se takrat 

trudita otroke motivirati, navdušiti ali pa poiskati druge poti, da jih pripeljeta do jezika, 

medtem ko je vzgojiteljica Katarina povedala, da jih v prvem starostnem obdobju ne 

usmerjajo, temveč jih spodbujajo zgolj z menjavo materialov, predstavitvijo materialov 

drugim otrokom in podobno. 

Vzgojiteljice velik pomen pripisujejo še opazovanju otrok. Na ta način lahko vidijo, kaj otroci 

že obvladajo in česa ne, kaj že zmorejo, kakšni so njihovi interesi in potrebe. Vzgojiteljica 

Alenka pravi, da ji je ta način v veliko pomoč, kadar opazi manjko na jezikovnem področju. V 

skupini ima namreč primer, ko deček ne govori in zato pri komunikaciji z njim uporabljajo 

znakovni jezik. Tudi vzgojiteljica Tina ima v skupini otroka, pri katerem je ravno preko 

opazovanja odkrila, da mu znakovni jezik pomaga pri sporazumevanju, zaradi česar je stiska 

ob tem, da ni znal izraziti svojih želja, izginile. Vzgojiteljice v vrtcu Montessori so prav tako 

izpostavile vlogo opazovalca. Otroke vsakodnevno opazujejo, si delajo zabeležke, po katerih 

materialih otrok posega, kako jih izvaja, opazijo če otroci potrebujejo kaj novega ali če so 

materiali prezahtevni. Pred pogovori s starši s pomočjo opazovanj izpolnjujejo še opazovalne 

oziroma kontrolne liste za vsako področje, tudi za jezik.  

V obeh vrtcih je vloga vzgojitelja na jezikovnem področju zelo pomembna. Pri jezikovni 

vzgoji  nikakor ne gre samo za načrtovane dejavnosti za spodbujanje razvoja govora, temveč 

je vzgojiteljeva naloga tudi, da je otrokom ves čas in pri vseh dejavnostih zgled v svojem 

govorjenju, saj s tem neposredno vpliva na razvoj. Ravno zaradi tega bi moral vzgojitelj 

dobro poznati svoj govorni stil. Vloga vzgojiteljev je nenazadnje tudi ta, da sproti evalvirajo 

svoje delo in delo otrok, da dejavnosti prilagodijo specifičnim potrebam vsakega posameznika 

na način, da jim pomagajo pri nadaljnjem razvoju ali jih spodbudijo, če razvoj ne napreduje 

(Kranjc, Saksida, 2001). Vzgojiteljice v vrtcu Montessori otrokom ponudijo določen material 

za dosego cilja, v javnem vrtcu pa individualno prilagodijo dejavnosti vsakemu otroku. 

Vloga vzgojitelja v javnem vrtcu je, da otroke vodi, spodbuja, posluša, jim omogoča situacije 

in možnosti za izražanje, jim daje dober govorni zgled, da bogati otrokov besedni zaklad, 

skrbi za spodbudno okolje, opremljeno z napisi in literaturo, otroke pelje v knjižnico in na 

gledališko predstavo, jim redno bere, načrtuje jezikovne teme, jim omogoči stik z lutkami, 
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otrokom omogoča čas za simbolno igro, predvsem pa pazi na svoj pravilni in ustrezen govor 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Tudi v vrtcu Montessori je vloga vzgojitelja podobna. Glede na 

to, da pa se otroci tam učijo preko materialov, pa je poleg vsega tega prvotna vzgojiteljeva 

vloga ta, da pripravi materiale in skrbi zanje, jih izdeluje in jih otroku ustrezno predstavi. V 

prvem starostnem obdobju je njegova vloga in prisotnost pri delu z materiali veliko bolj 

pomembna, kot v drugem, saj je on tisti, ki poimenuje stvari. Tudi pri starejših otrocih je 

njegova naloga, da predstavi materiale in otroke vodi, dokler ga ne obvladajo sami. V pristopu 

Montessori je vzgojiteljeva vloga na splošno razdeljena na tri vloge: skrbnik, učitelj in 

opazovalec (Devjak, idr. 2008).   
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4 SKLEP 

Glede na zapise v teoretičnem delu diplomskega dela je opaziti, da tako v javnih vrtcih, kot v 

vrtcih Montessori ni bistvenih razlik pri pomembnosti jezikovne vzgoje v predšolskem 

obdobju. V obeh programih je jezik predstavljen kot eno od pomembnih področij dela z 

otroki. Prav tako sem preko intervjujev ugotovila, da ni bistevnih razlik niti pri jezikovnih 

ciljih, s katerimi področje jezika uresničujejo. Glavna in opazna razlika na jezikovnem 

področju je predvsem ta, da pedagogika Montessori natančno opredeli vse jezikovne cilje in 

vse dejavnosti oz. materiale s katerimi jih uresničujejo, medtem ko imajo vzgojiteljice in 

vzgojitelji v javnem vrtcu izredno odprte možnosti pri izbiri jezikovnih dejavnosti. To je 

lahko pozitivna stran, lahko pa se vzgojitelji znajdejo v situaciji, ko jim zmanjka idej za 

dejavnosti. Že tekom intervjujev sem dobila pozitiven odziv in interes vzgojiteljic v javnem 

vrtcu za spoznavanje Montessori jezikovnih materialov. To, da bi vzgojiteljice v javnem vrtcu 

bile opremljene tudi s tem znanjem, je lahko le dodatna obogatitev dela z  otroki. Še posebej v 

prvem starostnem obdobju so vzgojiteljice prepričanja, da ni veliko možnosti za delo preko 

materialov.  

Menim, da bi glede na podobno pojmovanje jezika, slične jezikovne cilje in enako 

pomembnost vloge vzgojitelja na jezikovnem področju, lahko več vzgojiteljev v javnem vrtcu 

obogatilo svoje delo z Montessori materiali, v kolikor bi o tem imeli več znanja.  
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