
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

TAJDA IVANC 

 

 

VLOGA VZGOJITELJA PRI VPELJAVI NTC-

DEJAVNOSTI 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 

 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

TAJDA IVANC 

Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Devjak 

Somentorica: asist. dr. Sanja Berčnik 

 

VLOGA VZGOJITELJA PRI VPELJAVI NTC-

DEJAVNOSTI 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem mentorici izr. prof. dr. Tatjani Devjak in somentorici asist. dr. Sanji Berčnik za 

vse strokovne nasvete, pomoč in usmerjanja. 

Velika zahvala gre sodelavki Karmen za vso podporo, pomoč in strokovne nasvete, brez katerih bi 

večkrat obupala. 

Na koncu gre posebna zahvala moji družini, fantu in prijateljem, ki so mi ves čas študija stali ob strani, 

me podpirali ter mi tako pomagali k uresničevanju zastavljenega cilja.  



  



POVZETEK 

Predšolsko obdobje ima izjemno pomembno vlogo za življenje posameznika in družbo 

nasploh, saj se otrok v tem obdobju razvija na vseh področjih z izjemno hitrostjo. V 

diplomskem delu sem raziskovala NTC-program, ki je prilagojen za delo s predšolskimi 

otroki. Program je osredinjen na razvoj možganov in je v osnovi namenjen za otroke od 

sedmega leta naprej, vendar ga je avtor prilagodil tudi za otoke v starosti 3–6 let. Namen 

mojega raziskovanja je bil ugotoviti, ali je program mogoče prilagoditi tudi za najmlajše 

otroke v vrtcu.  

V teoretičnem delu sem predstavila predšolsko vzgojo; Kurikulum za vrtce, ki je osnova za 

delo; spodbudno učno okolje in spontano oziroma izkustveno učenje. Izpostavila sem NTC-

program, njegove zakonitosti, uporabo in vlogo vzgojitelja pri vpeljavi teh dejavnosti.  

V empiričnem delu sem ugotavljala, ali je program možno prilagoditi tudi za delo z 

najmlajšimi in v kolikšni meri je to sploh mogoče. NTC-program bogati Kurikulum za vrtce s 

predlogi konkretnih primerov dejavnosti in priporočili za starše in vzgojitelje. Izdelala in 

preizkusila sem pet sklopov dejavnosti (aplikator, senzorna omara, riž, premikajoče žoge in 

poligon) z različnih področij in na podlagi tega zapisala ugotovitve. 

Z aplikatorjem sem želela spodbuditi otrokovo razmišljanje glede postavitve oziroma 

prirejanja predmetov, poleg tega so urili še fino motoriko in akomodacijo očesa. Prek 

senzorne omare so pridobivali izkušnje o različnih teksturah predmetov in s tem povezana 

različna ali podobna občutja ter razvijali asociacije. Pri igri z rižem so urili svojo fino 

motoriko in senzorične dražljaje ter akomodacijo očesa in ravnotežje. Igra z žogami je 

pozitivno vplivala predvsem na njihovo ravnotežje in rotacijo. S poligonom v telovadnici so 

otroci urili svoje gibalne sposobnosti in se preizkušali v izzivih z lastnim telesom. Prek teh 

dejavnosti sem ugotovila, da je vpeljava NTC-programa s prilagojenimi dejavnostmi primerna 

za delo z najmlajšimi otroki.  

 

KLJUČNE BESEDE: NTC-program, vzgojitelj predšolskih otrok, spodbudno učno okolje, 

otrokova igra/učenje 

 

  



  



ABSTRACT 

Preschool period is of fundamental importance in an individual’s life and in the society as a 

whole as this is the time when children develop very quickly in all areas. The thesis 

researches the NTC program adapted to be used with preschool children. The program 

focuses on brain development and is mainly aimed at children from the age of 7 onwards. 

However, the author adapted the program for children aged between 3 and 6 years as well. 

The aim of my research was to determine whether the program can be also used with the 

youngest children.  

The theoretical part presents early childhood education, the Kindergarten Curriculum, which 

is the basis for the work in the kindergarten, and a stimulating learning environment along 

with spontaneous or experiential learning. I also highlighted the NTC program, its 

characteristics and its use, but also the role of the preschool teacher in implementing these 

activities.  

The aim of the empirical part is to determine whether the program may be adjusted to be able 

to work with the youngest children and to what extent. NTC enriches the Kindergarten 

Curriculum with specific examples of activities and recommendations for parents and 

preschool teachers. I developed and tested five blocks of activities (felt board with toys, 

interactive wardrobe, rice, moving balls and obstacle course) from different areas and 

recorded the findings. 

The purpose of the felt board with toys was to encourage the child’s thinking regarding the 

position and the movement of the object and develop fine motor control as well as visual 

accommodation. The interactive wardrobe allowed children to gain experience regarding 

different textures of objects and different or similar senses, and to develop associations. 

Children also developed fine motor skills and visual accommodation and experienced sensory 

stimuli by playing with rice. The game with balls had a positive impact on their balance and 

rotation in particular. The obstacle course in the gym allowed children to develop their motor 

skills and challenge themselves. These activities have shown that the implementation of the 

NTC program with adjusted activities can be used with the youngest children.  

 

KEYWORDS: NTC program, preschool teacher, encouraging learning environment, 

child’s play, learning  
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UVOD 
 

Strokovni delavci v javnih vrtcih delamo po programu za predšolske otroke, tj. Kurikulumu za 

vrtce. Ta nam predstavlja strokovno podlago za pripravo in delo v vrtcu, svoje delo pa si sami 

prilagajamo glede na naše in otrokove interese, zanimanja in specifike skupine. Torej, 

kurikulum nam omogoča veliko možnosti za lastne ideje in načine, pomembno je le, da to 

znamo izkoristiti sebi in otrokom v prid. Obstajajo različni vzgojni koncepti, ki jih lahko 

vzgojitelji vključujemo v svoj program, najbolj znani so: waldorfski vzgojni koncept, koncept 

Marie Montessori, pristop Reggio Emilia in summerhillski vzgojni koncept. Med drugimi je 

tudi malo manj znan program NTC, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 

možganov. Avtor NTC-programa navaja igre, ki naj bi dobro vplivale na nastajanje in 

utrjevanje možganskih povezav v času najintenzivnejšega razvoja (Juriševič, 2010, str. 11). 

Predšolsko obdobje ima velik pomen na otrokovo kasnejše življenje. V tem obdobju se otrok 

intenzivno razvija in kot pravi Bloom, njegov razvoj dobesedno buhti (Dryden in Vos, 1999, 

str. 221). Zato je pomembno, da se strokovni delavci tega zavedamo ter da otrokom 

omogočamo in jih spodbujamo k raziskovanju različnih izzivov. Veliko avtorjev govori o 

pomembnem oz. ključnem obdobju v otrokovem življenju, ko so otrokovi možgani še zelo 

»plastični«, malo pa je zapisanih konkretnih primerov dejavnosti in načinov za delo z 

najmlajšimi.  

V diplomskem delu bom dala poudarek predvsem na otroke prve starostne skupine, ki so v 

vrtcu, torej otroci, stari od 11 mesecev do dveh let. To obdobje se mi zdi ključno za postavitev 

dobrih temeljev za nadaljnje delo in življenje, ki pa se mu, po mojem mnenju, daje premalo 

poudarka. Pri tej starosti govorimo predvsem o uvajalnem obdobju, ki res traja nekaj 

mesecev, vendar še zdaleč ne celo leto. Po uvajalnem obdobju otroci hitro pokažejo 

zanimanje za nova dogajanja, tukaj pa se vzgojitelji lahko znajdemo v zadregi. Za najmlajše 

obstaja majhen nabor primernih iger in dejavnosti. Seveda se le-te najdejo, vendar za to 

porabimo več časa, saj moramo premisliti glede primernosti materiala, o primernem prostoru, 

o poteku igre in navsezadnje tudi o trajanju dejavnosti. Strokovni delavci smo v vrtcu zato, da 

otrokom omogočamo nove in zanimive izzive.  

V prvem delu diplomskega dela bom proučevala Kurikulum za vrtce in področja, ki ga 

zajemajo. Poglobila se bom v učenje v vrtcu in vlogo odraslih pri tem. Raziskala bom NTC-

program, njegove zakonitosti, uporabo in za konec tudi vlogo vzgojitelja ali starša pri vpeljavi 
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programa. V drugem, empiričnem delu bom prikazala primer spodbudnega učnega okolja za 

otroke, stare 1–2 leti, v povezavi z NTC-programom. Želim ugotoviti, ali se da načrtovati in 

izvesti dejavnost tako, da so upoštevani vsi elementi NTC-programa ter vse razvojne 

značilnosti otrok starosti 1–2 leti. S pomočjo dejavnosti želim ugotoviti, katere dejavnosti 

NTC-programa so zanimive in primerne za najmlajše otroke ter jih lahko povezujemo in 

dopolnjujemo s Kurikulom za vrtce (1999).  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. KURIKULUM ZA VRTCE 
 

1.1. PREDŠOLSKA VZGOJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki temelji na konceptu in sistemu predšolske 

vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995; Zakon o 

vrtcih, 2008). Vsebuje cilje in načela vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja (Izhodišča kurikularne prenove: nacionalni kurikularni svet: Slovenija, 1996). 

Kurikulum za vrtce je strokovna podlaga za delo v vrtcih, ki spoštuje tradicijo slovenskih 

vrtcev, hkrati pa dopušča možnost za novejše teoretske poglede na zgodnje otroštvo in iz njih 

izpeljane rešitve in ideje za nadgradnjo dosedanjega dela v vrtcih. Namenjen je vzgojiteljem, 

pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem, ki ob rabi strokovne literature 

in priročnikov omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. 

Kurikulum za vrtce da velik poudarek tudi na vrtce, ki so na območju jezikovno in narodno 

mešanih področjih, ter na avtohtono manjšino v Sloveniji, torej Rome (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 7–9). 

E. Bahovec in Kodelja (1996, str. 45) pravita, da izraz »predšolski kurikulum« zajema 

naslednja področja: zagotavljanje dejavnosti za otroke v vsej skupini, v majhnih skupinah ali 

individualno; časovni in prostorski razpored dejavnosti; možnosti, ki jih imajo odrasli ali 

otroci za injiciranje dejavnosti; kakovost in različnost ponujenih spodbud; vrste sredstev, 

materialov in pripomočkov; bistvene vsebine dejavnosti; formalnost oziroma neformalnost 

izvajanja dejavnosti; didaktične, spontane igre in strukturirane naloge. 

 

1.2. VLOGA ODRASLEGA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Vzgojitelj1 pomeni v najširšem pomenu besede »tisti, ki vzgaja«. To so lahko starši, stari 

starši, varuhi, poklicni vzgojitelji, ki delajo v vrtcih, dijaških domovih ipd. Zelo pomembna 

sta vzgojiteljeva »naravnanost« in njegovo razumevanje otroka. Odrasli imamo poslanstvo, da 

v vrtcu ustvarjamo prijazno vzdušje, s čimer otroka spodbujamo k odprtosti in želji po 

izražanju. Varni in svobodni otroci razvijajo in udejanjajo svoje ustvarjalne in razvojne 

                                                           
1 V celotnem diplomskem delu bom poklic vzgojitelja predšolskih otrok navajala izključno v moškem spolu in s 
tem mislim tako na ženske kot moške, ki opravljajo ta poklic. 
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potenciale na sebi primeren način (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 

46). Otroci v vrtcu spoznavajo svoje omejitve in meje sprejemljivega vedenja ter doživljajo 

vrtec kot okolje, v katerem se potrjujejo kot posamezniki in imajo možnost razvijati občutek 

sodelovanja. Poskrbeti moramo, da otroci doživljajo vrtec kot okolje, v katerem so možnosti 

za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake ne glede na spol, kulturno poreklo, 

nacionalno pripadnost, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn., in prav tako tudi kot 

okolje, v katerem lahko oblikujejo varno spolno identiteto (Kurikulum za vrtce: predšolska 

vzgoja v vrtcih, 2009, str. 54). 

V naši družbi obstajajo neke norme in vrednote, s katerimi moramo otroka seznaniti in jih 

večkrat ozavestiti. Vzgojitelji zato razmislimo o hierarhiji vrednot, ki so predpisane na 

državnem nivoju, ter jih vključimo v svoje načrtovanje in delo. Vsakdo ima pred sabo cilj, 

kakšne otroke želi vzgojiti. Za profesionalnega vzgojitelja pa je to še bolj pomembno, da se s 

tem vprašanjem sooči in nanj odgovori (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 226). Strokovna 

literatura bolj kot osebnostne lastnosti vzgojiteljev poudarja njihovo znanje, sposobnosti in 

veščine, npr.: biti mora angažiran in strokovno usposobljen; izkušen, pozoren in sodelujoč 

opazovalec, ki dobro pozna otroke – njihove interese in potencialne sposobnosti; se je 

sposoben odzivati na radovednost otrok ter upošteva, podpira in razširja njihove ideje, 

mišljenja in čustva; poznati mora značilnosti razvoja in učenja otrok in biti zmožen načrtovati 

kurikulum za otroke različnih starosti; imeti sposobnosti za kritično analizo vzgojnega dela; 

biti mora komunikativno kompetenten za sodelovanje s strokovnim timom, starši in socialnim 

okoljem (Batistič Zorec, 2003, str. 260). 

Odrasli v vrtcu smo s svojim vedenjem v celoti zgled za otroke. Vsi, ki sodelujemo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, smo ves čas z otroki, bodisi v majhni ali večji skupini ali pa 

individualno. V kateri koli interakciji je odrasla oseba usmerjevalka in praviloma zgled za 

prijetno in prijazno komunikacijo. Tako vzgojiteljeva pozitivna ali negativna naravnanost 

vpliva na otrokov odnos do sveta. Pomembni so že pozitivna interakcija z otroki; odzivanje na 

njihova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanja, razgovoru; spodbujanje 

otrok k delitvi idej, izkušenj; pozorno in spoštljivo poslušanje; spodbujanje ustrezne 

neodvisnosti. Vsi omenjeni dejavniki prispevajo k ugodni socialni klimi v oddelku, k 

vzpostavljanju ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 22). 

Vzgojitelji vstopamo v pedagoško delo predvsem kot ljudje, kar pomeni, da imamo svoja 

pričakovanja glede na vzgojo. Pogosto gre za implicitna pričakovanja, za katera je 
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pomembno, da jih čim bolj ozavestimo in reflektiramo (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 224). 

Tudi »zelo demokratičen« vzgojitelj je lahko problematičen, če živi v prepričanju, da gre za 

»otrokovo dobro« in ga prepušča igri: »Naj otrok uživa, naj se dobro počuti.« V dejavnostih 

brez višjih zahtevanih ciljev in izzivov se otrok ne počuti dobro, dolgočasi se in zapade v 

neiniciativnost in nemotiviranost (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2011, str. 168, 169). 

V otrokovem življenju odigramo izredno pomembno vlogo vzgojitelji, takoj za starši. Zato je 

pomembno, da vzgojitelji svoje delo jemljemo z vso resnostjo in spoštovanjem in imamo 

jasno izoblikovane cilje za življenje z otroki. A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2011, 

str. 165) sta zapisali naslednje cilje predšolske vzgoje v vrtcu, za katere naj bi si prizadevali 

vzgojitelji v vrtcu: razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje; upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah; 

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja; negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja; spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo 

govora, kasneje pa tudi branja in pisanja; spodbujanje doživljanja umetniških del in 

umetniškega izražanja; posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega 

življenja; spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih 

navadah in pri skrbi zase. Z naštetimi cilji bi tako izboljšali kakovost dela s predšolskimi 

otroki. 

 

1.3. PODROČJA DEJAVNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce je razdeljen na šest področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in 

matematika. Pri vsakem področju so navedeni tudi globalni cilji, cilji, primeri dejavnosti od 

1. do 3. leta starosti ter od 3. do 6. leta in vloga odraslih. Pri posameznih področjih dejavnosti 

so zapisani tudi cilji, ki predstavljajo okvir, znotraj katerega so ponujene vsebine in dejavnosti 

kot pomoč vzgojiteljem. Ta lahko vsebine med seboj povezuje, dograjuje in dopolnjuje. Kot 

dodatno pomoč ima vzgojitelj na voljo razne priročnike (Kurikulum za vrtce: predšolska 

vzgoja v vrtcih, 2009, str. 25). V nadaljevanju bom za vsako področje opisala vlogo odraslega 

in pomembne zakonitosti posameznega področja. 
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1.3.1. GIBANJE 

 

Večina otrok uživa v gibanju in za to ne potrebujejo večjih spodbud. Kljub vsemu otrok 

potrebuje spodbude, pohvale, usmerjanja in pomoč. Vloga vzgojitelja je, da otroke opazuje in 

spremlja njihov gibalni razvoj. Pomembno je, da pokaže veselje nad otrokovimi uspehi in 

napredki, pri tem pa mora biti pazljiv, da so tako dečki kot deklice deležni enake spodbude 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 29–30). 

Gibalni razvoj je v prvih letih življenja ljudi v razvoju človekovih funkcij v ospredju. Z 

gibanjem otrok odkriva in preizkuša svoje telo, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ter gradi 

zaupanje vase. Hkrati pa mu daje občutek ugodja, veselja, varnosti in na splošno dobro 

počutje. Poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostno in skladnostno zahtevnejših 

športnih dejavnosti. Največ gibalnih izkušenj pa otrok pridobiva zlasti z igro. V vrtcu se 

srečamo z različnimi naravnimi oblikami gibanja in drugimi kompleksnimi športnimi 

dejavnostmi, kot so hoja, tek, skoki, plazenje, lazenje, valjanje, dviganje, nošenje, potiskanje, 

vlečenje, visenje, premagovanje ovir, dejavnosti z žogo, kotalkanje oz. rolanje, plavanje, 

drsanje in smučanje. Temu prilagojeni pa morajo biti tudi prostori za gibanje, npr. ustrezni 

športni pripomočki in igrala, hkrati pa morajo ustrezati z vidika varnosti. Slednje je eden 

najpomembnejših dejavnikov, na katere moramo biti pozorni pri organizaciji gibalnih 

dejavnosti. Velika pozornost naj bo namenjena tudi otrokovim oblačilom in obutvi, saj slednja 

lahko negativno vplivajo na otrokovo gibanje in razvoj. Pri sami igri pa je vloga vzgojitelja, 

da otroka spodbuja, da sam išče rešitve za dosego zastavljenih ciljev. Gibanje se tako kot 

ostala področja povezuje z drugimi področji (npr. spoznavanje barv, oblik, površin, količinski 

izrazi, izrazi za prostorska razmerja, časovna razmerja, merske enote in druge protipomenske 

izraze). Gibalne dejavnosti pa se razlikujejo glede na cilj (razvoj gibalnih sposobnosti, učenje 

gibalnih konceptov, utrjevanje znanja …), vsebino (premagovanje ovir, dejavnosti z žogo, 

elementarne igre …), trajanje (gibalna minuta, vadbena ura, športno dopoldne …), prostor 

(športna igralnica, bazen, drsališče, igrišče, travnik, gozd, poletno kopališče, smučišče …) in 

vlogo otroka (spontane in vodene dejavnosti). Čas izvajanja je lahko določen vnaprej (ob 

določenih dnevih in urah, npr. športno popoldne in v določenem letnem času, npr. letovaje) ali 

pa je priložnosten (glede na interese otrok, vremenske razmere …). Odrasli moramo poznati 

in prepoznavati tudi zdravstveno stanje otrok in na podlagi tega prilagajati dejavnosti (npr. 

astmatiki, epileptiki in druge alergije (Marjanovič Umek, 2001, str. 57–75). 
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1.3.2. JEZIK 

 

Ob vsakodnevnih dejavnostih smo otroku zgled za govorni jezik, tako pogovorni kot zborni. Z 

otrokom se pogovarjamo v »neotroškem jeziku« in mu damo vedeti, da cenimo verbalno 

komunikacijo. Z otroki se pogovarjamo o vsakdanjih stvareh, zlasti spodbujamo teme, ki so 

otrokom zanimive, ter jih pri igri spodbujamo v verbalni komunikaciji. Beremo in ogledujemo 

si slikanice, pesmice in pravljice, pa tudi slovarje, leksikone, kuharske knjige, vremenske 

napovedi ipd. (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 35–37). 

Osnovna naloga otroka v zgodnjem otroštvu je, da razvije jezikovne zmožnosti, kar pomeni, 

da je zmožen tvoriti in razumeti besedilo v različnih govornih položajih in za različne potrebe. 

Področja dejavnosti jezika opredeljujemo na štiri ravni: govorna vzgoja, književna vzgoja, 

predopismenjevanje in knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. Te štiri 

ravni se med seboj seveda dopolnjujejo, kar je tudi v naravi okolja (Marjanovič Umek, 2001, 

str. 79–105).  

Naloga vzgojitelja je, da otroke spodbuja k verbalni in neverbalni komunikaciji, ga vključuje 

kot aktivnega udeleženca v komunikacijskem procesu, ga seznanja tudi s konceptom tiska in s 

slovenskim jezikom kot državnim jezikom. Pomembno je, da za otroke izbiramo raznolika 

besedila, tj. različne literarne zvrsti in vrste (visoko književnost in zabavno književnost, 

knjige in revije, tiskana in zvočna besedila). Za otroka so torej primerne slikanice, ljudske in 

avtorske pravljice, poezije, lutkovne igre in interpretacijska besedila. Dejstvo je, da je jezik 

prisoten povsod, tudi v kurikulu za vrtce, in je hkrati povezovalni člen med vsemi področji 

dejavnosti. Velik pomen na otrokovo pozitivno doživljanje bralne kulture ima njegova 

družina, kasneje tudi vzgojitelj. Načeloma imajo otroci zelo radi prebiranje raznih slikanic in 

knjig na splošno, kljub vsemu pa je naša naloga, da otroku omenjena besedila ponudimo in ga 

na ta način seznanimo (Marjanovič Umek, 2001, str. 79–105). 

Jezik je pomemben člen človekovega življenja in hkrati tudi preživetja. Med drugimi smo tudi 

vzgojitelji otrokov zgled. Sem sodijo pozitivna interakcija z otroki (očesni stik, nasmeh, 

pogovor v višini otrokovih oči), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k 

zastavljanju vprašanj, razgovoru, spodbujanje k delitvi mnenj in izkušenj, spoštljivo 

poslušanje prijateljev in drugih. V vrtcu naj ne bi zmanjkalo časa za pogovor, pripovedovanje, 

razlago, branje različnih literarnih del, igro vlog in drugih jezikovnih dejavnosti. Zavedati se 

moramo, da se tudi otroci dobro počutijo, če so slišani in poslušani (Marjanovič Umek, 2001, 

str. 79–105). 
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1.3.3. UMETNOST 

 

Dejavnost naj poteka tako, da otrok sam raziskuje, najde odgovor, rešitev, zna organizirati 

izvedbo, pri čemer odrasli otroka podpiramo in mu nudimo oporo. Odrasli otrokovih del ne 

ocenjujemo, komentiramo ali grajamo. Oblikujemo bogato in raznovrstno plesno, glasbeno, 

gledališko in likovno okolje z različnimi spodbudami. Otroku omogočimo, da skozi umetnost 

izrazi svoj intimni svet in komunicira z okoljem spontano, neposredno in individualno 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 46–48). 

Priročnik h Kurikulu za vrtce (Marjanovič Umek, 2001) področje umetnosti deli na dva dela: 

glasbeno vzgojo in likovne dejavnosti v vrtcu, zato bom tudi v nadaljevanju pisala ločeno.  

Glasba ima velik vpliv na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj. Osnovna 

naloga predšolske glasbene vzgoje je, da pri otrocih razvijamo glasbeno občutljivost, ki jo 

dosežemo z glasbenimi aktivnostmi, v katerih otrok ustvarja, izvaja in posluša glasbo. 

Vzgojiteljica pa mora pri tem poskrbeti, da v načrtovanje in izvedbo vključi enakovredno 

zastopanost vseh glasbenih dejavnosti. Glavni cilj glasbene vzgoje v predšolskem obdobju je, 

da pri otroku vzbudimo veselje do glasbe, spodbujamo doživljanje glasbe ter razvijanje 

glasbenih sposobnosti in spretnosti. Glasbena področja pa zajemajo glasbeno izvajanje (petje 

pesmi in igranje na glasbila), poslušanje glasbe (izražanje glasbenih izkušenj gibalno, likovno 

in besedno), ustvarjanje v glasbi in ob glasbi (raziskovanje zvokov, materialov, glasbil …) ter 

glasbene sposobnosti in spretnosti (razvoj in učenje elementarnega posluha, pevskih in 

instrumentalnih spretnosti ter glasbenega besednjaka) (Marjanovič Umek, 2001, str. 109–

122). 

Likovne dejavnosti v vrtcu naj bi bile načrtovane in organizirane tako, da se otrok izraža na 

način, ki ga na svoji razvojni stopnji obvlada in razume. Likovno izražanje v predšolskem 

obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja. Otrok raziskuje vidni svet z gibanjem in 

ostalimi čutili, obenem pa riše. Ustvarjalnost je temelj in hkrati osnovno vodilo likovne 

umetnosti in likovnega izražanja. Likovna področja, ki jih obravnavamo v predšolskem 

obdobju, so risanje (črte, oblike, svetlo-temni odnosi, različne površine), slikanje (voščenke, 

barvni svinčniki, flomastri, barvni tuši, vodene barvice, tempera, prstne barve …), kiparstvo 

(glina, les), odtiskovanje (krompir, pluta, guma), oblikovanje prostora (kartonske škatle, 

pletenje mrež) in likovno vrednotenje (razvrščanje po velikosti, motiviki, vzdušju). V 

zadnjem času pa se vse več pojavljajo tudi AV-dejavnosti (Marjanovič Umek, 2001, str. 125–

140). 
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Vzgojiteljica torej upošteva razvojne značilnosti otrok in njihove individualne značilnosti, 

upošteva ustvarjalno naravnanost likovnega izražanja ter spodbuja in ohranja ustvarjalne 

potenciale otrok in skrbi za kakovost otrokovega vizualnega okolja v celoti (Marjanovič 

Umek, 2001, str. 140). 

 

1.3.4. DRUŽBA 

 

Otrokom omogočamo, da kritično sprejemajo pravila ter na tak način ustvarjajo kulturo 

sobivanja v razlikah in drugačnosti. Poskrbeti moramo, da se v vrtcu počutijo enako ne glede 

na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved 

itn. Pomembna je povezanost vrtca in otrokove družine. Ohranjamo stalne dejavnosti, za 

katere otroci vedo vnaprej (dnevna rutina). Dejavnosti v vrtcu organiziramo tako, da 

vključujemo praznovanje, proslavljanje, druženje itn. Povezujemo se tudi z okolico, v kateri 

sobivamo (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 54, 55). 

V vrtcu se otroci srečajo z bližnjim in širšim družbenim okoljem. Otroci se tako seznanjajo z 

vsakdanjim življenjem ljudi, družinskim življenjem, delovnim okoljem, poklici, mediji, lastno 

in drugo kulturo, življenjskimi navadami, tradicijami, običaji in praznovanji. Vzgojitelji 

moramo pri dejavnostih ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v 

skupini, hkrati pa se postavlja po robu negativnim. Vse dejavnosti v vrtcu, vključno z dnevno 

rutino, morajo otroku omogočati občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati 

vzpostavljanje družinske vezi med vrtcem in družino. Otrok mora biti v vrtcu deležen 

konkretnih izkušenj uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, 

spoštovanja zasebnosti in upoštevanja otroka kot posameznika. Otrok mora tako usvojiti 

osnovna pravila vedenja in komuniciranja v družbi. Vzgojitelji kot učitelji družbe, 

multikulturne vzgoje se moramo najprej zavedati svoje lastne identitete, svoje kulture, 

civilizacije in seveda spoštovanja drugačnosti, šele potem lahko pričakujemo in zahtevamo od 

otrok, da sprejemajo druge in drugačne. Kurikulum za vrtce daje velik poudarek 

multikulturalizmu in multikulturni vzgoji. Slednji nudita otroku v zgodnjem otroštvu 

možnost, da zraste v resnično demokratični družbi, v demokratičnega posameznika, ki pozna, 

spoštuje in uporablja prednosti vsake kulture. Veliko vlogo v multikulturni družbi ima jezik, 

ki je v bistvu kulturni sistem. Jezik kot tak ima kulturno zgodovino, prav tako pa je kulturno 

pogojen njegov pomen (Marjanovič Umek, 2001, str. 146–148). 
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Teme s področja družbe so tako izbrane, da bi otroka spodbujale h kritičnemu mišljenju, 

upoštevanju drugačnosti ipd. Glavni cilj pa je, da ga spodbujamo pri razvoju lastne identitete 

in spoznavanju lastne kulture. Omenjene lastnosti pa ne moremo uresničiti pri otroku v le 

nekaj dejavnostih, vendar je to dolgotrajen proces, ki zahteva veliko pozitivnih izkušenj, 

spoznanj in ne nazadnje tudi dobrega zgleda od različnih ljudi (Marjanovič Umek, 2001, str. 

155). 

1.3.5. NARAVA 

 

Otroci nas posnemajo, zato moramo biti dober zgled v odnosu do narave in raziskovanja. 

Omogočimo mu priložnost, čas in material za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje. 

Iz narave prinašamo predmete in živa bitja, jih opazujemo, skrbimo za njih, se ob njih 

pogovarjamo in seveda vrnemo v naravo. Otroku omogočimo situacije, v katerih opisuje 

prostor, čas, gibanje, lastnosti snovi, predmetov in živih bitij. Hkrati ga spodbujamo, da 

uporabi vsa možna čutila. Tukaj otrok spoznava tudi sebe, svoje telo, zmožnosti, občutenja, 

čustva ipd. (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 61–63). 

Raziskovanje, odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja je otrokom zelo zanimivo in za to 

ne potrebujejo večjih spodbud. Kljub vsemu pa je naloga odraslega, da otrokovo igro 

ponesemo na višji nivo. Pri naravoslovju lahko preprosta dejstva preverimo z naravoslovnimi 

postopki, to pa so opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, merjenje, štetje, postavljanje 

hipotez, načrtovanje in izvajanje poskusov, poročanje in povzemanje rezultatov, 

posploševanje itd. Otroci imajo že v svoji naravi željo po tipanju, vonjanju, gledanju in 

okušanju, kar pa jim pri učenju narave še kako pride prav z raznimi preizkusi in podobnim 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 159–174).  

Narava kot znanost skuša iz zmede in navidezne nepovezanosti ustvariti red in smisel, kar pa 

lahko vključujemo že v predšolsko obdobje. Najpomembneje pri vsem skupaj pa je, da ima 

otrok možnost učenja z neposrednim stikom v okolju. S to izkušnjo razvija občutek za lepo in 

vredno v okolju, spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju. Poleg tega se otrok 

zaveda prepletenosti odnosov v okolju, posledic človeških posegov v naravo ter odgovornosti 

do vseh živih bitij in do skupne prihodnosti (Marjanovič Umek, 2001, str. 159–174). 

Opazovanje je zelo pogost naravoslovni postopek, ki je pogosto prisoten v predšolskem 

obdobju, vendar moramo razlikovati med usmerjenim opazovanjem in opazovanjem kar tako. 

Največkrat se tako poslužujemo opazovanja celote in delov, razlik in podobnosti, opazovanja 
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pojavov ter opazovanja in ugotavljanja zakonitosti pri opazovanju. Opazovanje pa pri otroku 

vzbudi zanimanje, zato so večkrat prisotna vprašanja. Usmerjeno opazovanje je lahko 

podkrepljeno z vprašanji, ki so si med seboj različna. Poznamo vprašanja za usmerjanje 

pozornosti (kaj se je zgodilo), vprašanja, ki spodbujajo štetje in merjenje (koliko kapljic je 

padlo), vprašanja za primerjanja (kaj imata skupnega), akcijska vprašanja (kaj se zgodi, če 

sneg postavimo na toplo) ter vprašanja po razumevanju ali miselna vprašanja (kaj misliš, kaj 

se zgodi z vodo iz luž, ko se luže posušijo) (Marjanovič Umek, 2001, str. 159–174). 

Tudi narava je povezana z drugimi področji Kurikuluma za vrtce, npr. z umetnostjo 

(posnemanje gibanja ali oglašanja živali), matematiko (opazuje vzorce), jezikom (sodeluje v 

komunikaciji), gibanjem (ponazarja predmete, živali in pojme) (Marjanovič Umek, 2001, str. 

159–174). 

 

1.3.6. MATEMATIKA 

 

Vzgojiteljeva naloga je, da išče zveze med matematiko in otrokovim vsakdanjim življenjem. 

Med pogovorom večkrat uporabi matematične izraze, šteje, opiše možen način reševanja 

primera ipd. Otrokove napake sprejema kot priložnost za napredovanje otroka. Imen likov, 

teles in drugih izrazov ne uči, ampak jih vpeljuje spontano glede na zanimanje in razvoj 

otroka. Ob vsakodnevnih dejavnostih vzgojitelj z otrokom prireja, razvršča, klasificira. Otroka 

spodbuja k opazovanju vzorcev v raznih situacijah (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v 

vrtcih, 2009, str. 72–75). 

Matematiko najdemo v vsakdanjem življenju ljudi in potemtakem jo uvajamo tudi otrokom v 

predšolskem obdobju. Uvajamo jo predvsem skozi igro in vsakodnevne situacije. Pomembno 

je že matematično okolje, v katerem otrok biva, npr. ustrezne igrače za igranje z razsutimi 

snovmi in za merjenje (lopate, lončki, metri, vrvi ...), številke (telefoni, družabne igre, otroški 

denar …), vse, kar nastopa v mnogih koščkih (kocke, gumbi, sestavljanke, barvice, manjše 

žoge …), ter vse, iz česar naredimo makete, načrte, gradimo, sestavljamo (Marjanovič Umek, 

2001, str. 179–192).  

Matematika je prisotna že ob vsakodnevni rutini, npr. ob prihodu otrok v vrtec (ime in simbol 

na omarici, pogovor o levem in desnem čevlju, pogovor o uri …), med obroki (število otrok in 

pribora, zlaganje prtičkov v trikotnike, pogovor o količini hrane, razvrščanje pribora in 

krožnikov), pri pripravi na počitek (razporejanje ležalnikov, odlaganje oblačil na določena 
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mesta, pospravljanje in razvrščanje igrač …), ob odhodu na sprehod (štejejo gumbe, pogovor 

o vzorcih na kapah, ali bodo šli levo ali desno …), bivanju na prostem (merjenje igrišča s 

koraki, kotali različne predmete, riše s palicami kroge po pesku, šteje skoke …) (Marjanovič 

Umek, 2001, str. 179–192). 

Učenje matematike ima posebne zakonitosti, po katerih bi se morali vzgojitelji ravnati, ko 

načrtujemo delo z otroki. Zavedati se moramo, da je otrok pri matematičnih dejavnostih 

zmožen sodelovati le kratek čas, saj je zanj to naporna dejavnost. Otrok običajno pred drugimi 

pokaže manj znanja, kot ga uporabi zase. Ob vsakodnevnih opravkih se hitro zave, da je 

matematika potrebna za vsakdanje življenje. Matematike se ne uči na zaloge, ampak se jo uči 

zdaj, ker jo potrebuje. Vzgojiteljica pa lahko z opazovanjem otrok spremlja njegovo znanje in 

napredek (Marjanovič Umek, 2001, str. 179–192). 

Matematika se povezuje s področjem jezika kot poimenovanje matematičnih pojmov in 

izražanja, z umetnostjo kot ritem v glasbi, z naravoslovjem kot iskanje splošnih lastnosti 

pojavov, z gibanjem kot poimenovanjem različnih oblik, smeri ipd. ter z družbo kot reševanje 

problemov in logičnega sklepanja skupaj z vrstniki in drugimi (Marjanovič Umek, 2001, str. 

179–192). 

2. UČENJE V VRTCU 

 

2.1. SPONTANO OZIROMA IZKUSTVENO UČENJE 

 

Še vedno prevladuje mnenje, da se otroci v vrtcu samo igrajo. Do neke mere je to res, vendar 

se pozablja, da se otroci z igro in prek igre učijo. V Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 19) je tako zapisano, da učenje predšolskega otroka 

temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, 

stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na 

osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter 

pridobivanju socialnih izkušenj. Gre torej za učenje prek igre dejavnosti in dnevne rutine, ki 

ga imenujemo tudi spontano oz. izkustveno učenje. Slednje prevladuje v prvih letih 

otrokovega življenja. Otroci se učijo predvsem prek igre in drugih, tudi praktičnih dejavnosti 

in rutin, ki v vrtcu potekajo v raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se 

s pomočjo opazovanja, preizkušanja, reševanja problemov, spraševanja in poslušanja drugih, 

reševanja konfliktov, dogovarjanja in komentiranja. Učenje potemtakem ni povezano le z 
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otrokovim miselnim razvojem, ampak zadeva vsa področja osebnosti, torej spoznavni, 

gibalni, čustveni, socialni in moralni razvoj (Batistič Zorec, 2002, str. 24–25). 

Otroci se v vrtcu torej učijo prek opazovanja, posnemanja, preizkušanja, spraševanja, 

poslušanja, pri čemer pa je treba upoštevati, da so dejavnosti za otroke primerno zahtevne in 

usklajene z njihovimi zmožnostmi tako, da od njih zahtevajo določen napor, vendar jim 

obenem dajejo možnost uspeha in lastne sposobnosti (Domicelj, 2006, str. 128). Bruner (v 

Pevec Semec, 2009, str. 48) pravi, da je otrok aktiven in da si svoje znanje oblikuje najprej ob 

pomoči učitelja, nato pa samostojno, kar pomeni, da mu moramo vzgojitelji v vrtcu 

omogočati ustrezno spodbudo, hkrati pa razmisliti, kdaj se oddaljimo od njegove igre tako, da 

bo kljub vsemu dosegel zastavljeni cilj in bil v igri uspešen. To se mi zdi pomembno 

predvsem zaradi njegove pozitivne samopodobe, saj bo le na ta način po igri posegal večkrat 

in na višjih nivojih. 

Pomembno je, da se z učenjem ne prehiteva niti ne zamuja pravega trenutka, ko je otrok zrel 

za določeno vrsto učenja. Prehitevanje nima pravega učinka, zamujanje pa je lahko kritično, 

ker se otrok določene stvari nauči s težavo ali pa sploh ne, če zamudimo kritično obdobje 

(Marentič Požarnik, 2003, str. 26). 

Izkustveno učenje (neposredne takojšnje izkušnje) in izpeljevanje pomena iz njih skozi 

razmišljanje (otroci konstruirajo znanje) otrokom pomagata razumeti njihov svet (Hohmann 

in Weikart, 2005, str. 5). Sodobne teorije o razvoju in učenju otrok pogosto poudarjajo 

pomembnost izkustvenega učenja kot posledico spodbudnega učnega okolja. Moč 

izkustvenega učenja izhaja iz osebne pobude otroka, saj je otrok aktiven zaradi osebne želje 

po raziskovanju, zastavljanju vprašanj in iskanju odgovorov na vprašanja, ki spodbujajo 

njihovo radovednost, s tem pa rešujejo probleme, ki stojijo na poti do njihovih ciljev in 

oblikujejo nove strategije (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). 

V Kurikulu za vrtce (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 2009, str. 16, 17) je 

načelo aktivnega učenja predstavljeno kot stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za 

učenje spodbudnega okolja, ki izhaja iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, prav tako pa tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. V ospredju učenja 

predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih ter spodbujanje in 

navajanje na uporabo različnih strategij pri iskanju odgovorov.  
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2.2. SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

 

Delo vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je med drugim tudi 

oblikovanje okolja, v katerem otrok živi, saj ima ta na njegov osebnostni razvoj velik vpliv 

(Zajec in Skubic, 2012, str. 11). Odrasli moramo otrokom priskrbeti različne materiale, ker 

lahko le na ta način otrok izbira ter razpolaga in rokuje z materiali, kar pa je ključni vidik 

procesa aktivnega učenja. Otrokom ponudimo znane in neznane materiale. Pozorni moramo 

biti le na predmete, s katerimi se otrok lahko poškoduje, in na stvari oziroma igre, ki so za 

otroka pretežke. Tukaj pa ne smemo pozabiti na organizacijo prostora, ki je pomemben 

element bivanja v vrtcu. Prostor naj bo za otroke privlačen, razdeljen v jasno določene 

interesne kotičke, naj vključuje območje za skupinske dejavnosti, interesni kotički naj bodo 

vidni in narejeni tako, da jih je mogoče premikati in prilagajati praktičnim potrebam in 

spreminjajočim interesom, materiala pa naj bo v izobilju (Hohman in Weikart, 2005, str. 29). 

Hohman in Weikart (2005, str. 38–39) sta razvila pet sestavin spontanega učenja: 

 materiali: obstaja veliko različnega materiala, ki je primeren starosti otrok. Na 

voljo imamo razne pripomočke in materiale, ki jih najdemo v igralnici, naravi 

in drugod. Zavedati se moramo, da se otrok največ nauči z neposrednim 

delovanjem na materiale; 

 razpolaganje in rokovanje: otrok ima možnost, da z izbranimi materiali rokuje 

in raziskuje, jih preoblikuje in kombinira. Pogosto najdejo nov način, na 

katerega odrasli predhodno nismo pomislili; 

 izbira: otrokom moramo nuditi izbiro dejavnosti in materialov glede na 

trenutne interese in cilje; 

 otrokov govor: v otrokovo razmišljanje naj vzgojitelji ne bi preveč posegali z 

lastnimi spoznanji in mnenji. Otrok naj opisuje in razmišlja o svojih dejanjih, 

izkušnjah in nadaljnji uporabi tega; 

 podpora odraslega: odrasli prepoznavamo, spodbujamo in podpiramo otrokovo 

razmišljanje, zanimanje, reševanje problemov in ustvarjalnost. 

 

Devey (v Pevec Semec, 2009, str. 38) pravi, da je treba oblikovati tako spodbudno okolje, ki 

otroku omogoča predstavljivost in oblikovanje podob. Poudarek je dal na otrokovo aktivnost 

in učenje skozi izkušnje. Torej, pomembno je, da otrok aktivno sodeluje, dela in preizkuša. 
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Številne raziskave so pokazale (Bransford, Brown in Coocking, 2000, v Pevec Semec, 2009, 

str. 23), da sta trajnost in uporabnost znanj, pridobljenih na aktiven način in v procesu, večji, 

kot če so znanja le privzeta. Pokazalo se je tudi, da aktiven način pridobivanja znanja 

omogoča znanje na višji ravni. 

Tucker-Drob in Harden (v Bregant, 2012, str. 55) pravita, da lahko vsebinsko in časovno bolj 

intenzivni pogovori z otrokom, branje in ljubeče okolje povečajo otrokove govorne 

zmožnosti. Zato je pomembno, da otrokom organiziramo spodbudno učno okolje, hkrati pa se 

zavedamo dejstva, da je za učenje zelo pomemben vzgled. S spodbudnim učnim okoljem 

vplivamo na aktivnost nevronov, ki spodbujajo učenje, k izogibanju bolečin, okužbi in vnetju. 

S tem lahko sklepamo, da vplivamo tudi na plastičnost možganov (Bregant, 2012, str. 54). 

Avtorja Hohmann in Weikart (2005, str. 5) navajata, da mora vzgojitelj pri zagotavljanju 

spodbudnega učnega okolja poskrbeti, da imajo otroci prostor in čas za uporabo materialov, 

da spremlja otrokove namene, prisluhne razmišljanju otroka in ga spodbuja, da stvari naredi 

sam. 

 

3. PROGRAM NTC 

 

3.1. UTEMELJITELJ PROGRAMA NTC 

 

NTC je okrajšava za »Nikola Tesla Center« (Rajović, 2015, str. 15) oziroma »Nurture of 

Talented Children« oziroma »Network – Teaching – Children« (Juriševič, 2010, str. 11). 

Avtor inovativnega programa »NTC-sistem učenja« je Ranko Rajović, soavtor pa Uroš 

Petrović. Ranko Rajović je rojen leta 1964 v Beogradu in je po osnovni izobrazbi zdravnik 

specialist. V svoji zdravniški praksi se je ukvarjal z endokrinologijo in raziskoval vpliv REM-

faze spanja na imunski sistem. Že nekaj let je predsednik odbora svetovne Mense za nadarjene 

otroke (Rajović, 2016). Soavtor NTC-sistema učenja Uroš Petrović pa je v prvi vrsti pisatelj 

otroške in mladinske literature. Bil je dolgoletni predsednik društva Mensa v Srbiji in eden 

najbolj uspešnih reševalcev inteligenčnih testov na svetu (Matičič, 2016). 

 

3.2. LASTNOSTI NTC-PROGRAMA 

 

NTC-program je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 

možganov. Kot poudarja avtor, je najdragocenejše obdobje za tvorjenje novih nevronskih 



16 
 

povezav od rojstva do sedmega leta starosti, saj sta po sedmem letu hitrost tvorjenja povezav 

in število ustvarjenih povezav med nevroni neprimerno manjša. V možganih se ustvarjajo 

nove povezave med aktivnimi nevroni in novimi nevronskimi potmi. Neaktivni nevroni 

odmirajo, postopno pa ugašajo neaktivne poti med njimi. Uresničitev otrokovega biološkega 

potenciala je odvisna od stimulacije nevronov v zgodnjem otroštvu. Več kot 50 % 

intenzivnega dozorevanja možganov se konča do petega leta, zato moramo otroke v tem 

obdobju čim bolj spodbujati, sicer se nekatere funkcije ne bodo razvile v polnem obsegu. Če 

prepoznavamo otrokove potrebe, lahko otroku pomagamo, da s spodbujanjem določenih 

dejavnosti pripomoremo, da se del možganov, zadolžen za določeno veščino, bolje razvije. Na 

tak način bomo ustvarjali pogoje, da bo otrok lažje izkoriščal osebne zmogljivosti na miselne 

procese tekom življenja (Rajović, 2015, str. 15, 16). 

Vigotski meni, da vpliv odraslega na otrokovo mišljenje ni v poučevanju, saj naj bi otrok do 

ugotovitev prišel sam s preizkušanjem. Vloga odraslega je predvsem v zagotavljanju 

spodbudnega, raznolikega okolja, ki otroku omogoči neprecenljive izkušnje, kar pa je 

poglavitno za miselni razvoj. Pozitiven vpliv na otrokov razvoj imajo tudi vrstniki, ki so na 

višji stopnji mišljenja (Nemec in Krajnc, 2011, str. 84). V razvoju možganov poznamo 

časovna obdobja, ki omogočajo v tistem času najbolj optimalen razvoj določenega področja 

možganov. Pravimo jim tudi občutljiva oziroma kritična obdobja, kar pomeni, da se znanja, ki 

ga pridobimo v tistem času, naučimo hitreje in bolj temeljito kot v kakšnem drugem obdobju. 

Dejstvo pa je, da zamujeno obdobje težje kasneje nadomestimo (Bregant, 2012, str. 55). 

Število povezav (sinaps) se spreminja glede na njihovo uporabo po načelu: kar se uporablja, 

se obdrži, ostalo pa se izgubi. Sinapse nastajajo, se krepijo ali izginjajo celo življenje 

(plastičnost). Ti procesi na sinapsah nam omogočajo obdelavo informacij v otroštvu (razvojna 

plastičnost), učenje in pomnjenje kasneje v starosti (plastičnost učenja in spomina) ter 

nadomestitev izgube funkcije, npr. ob poškodbi (plastičnost, ki jo spodbudi poškodba) 

(Bregant, 2012, str. 54). V predšolskem obdobju sta hitrost tvorjenja povezav in število 

ustvarjenih povezav med nevroni neprimerno večja kot po sedmem letu starosti. Pomembno 

je, da v predšolskem obdobju v vsakodnevno delo vnašamo elemente, ki dokazano stimulirajo 

miselni razvoj otrok, pa tudi specifične vaje, ki razvijajo koordinacijo gibov in motoriko ter 

tako preprečujejo motnje koncentracije in pozornosti pozneje v življenju. Enako pomembno je 

razvijanje hitrosti razmišljanja in sklepanja (funkcionalno znanje). S primerno uporabo NTC-

programa lahko vzgojitelji in starši pripomorejo k ustreznemu razvoju bioloških potencialov 

otroka (Rajović, 2015, str. 16). Pri NTC-programu učenja gre torej za razmišljanje in 
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pridobivanje uporabnega znanja. Učenje po tej metodi ni rezervirano samo za nadarjene, 

ampak za vsakogar. Prvotno je bil program sicer narejen za osnovne šole, kasneje pa je 

Rajović program prilagodil tudi za predšolske otroke (Rajović, 2016). 

 

NTC-program vzgojitelje, učitelje in tudi starše sistematično usmerja k tistim igralnim 

dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih 

povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje 

nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati 

bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih telesno-gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti 

(Juriševič, Rajović in Drgan, 2010, str. 12). Torej, namen NTC-programa ni v tem, da bi 

nadomestil Kurikulum za vrtce, gre le za dopolnjevanje in hkrati ozaveščanje pozitivnih 

učinkov na otrokov razvoj. Program je akreditiran na državni ravni ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in 

Hercegovini, Črni gori in na Češkem. V Sloveniji se izvaja od leta 2010 (Rajović, 2015, 

str. 13). 

 

4. UPORABA NTC-PROGRAMA V VRTCU 

4.1. IZVAJANJE PROGRAMA 

 

Osnova NTC-programa je vključevanje vseh otrok v aktivnosti, ki izhajajo iz njihovega 

okolja, ne glede na njihovo stopnjo metafizičnega razvoja. Dviga se nivo intelektualnih 

sposobnosti vseh otrok. Preprečuje se težave s pozornostjo pri kasnejšem učenju. Razvijajo se 

koordinacija in motorika, hitrost razmišljanja in sklepanja. Povečuje se število nevronskih 

povezav. Od tega pa imajo vsi otroci korist, posebej nadarjeni otroci, pri katerih program 

spodbuja razvoj nadarjenosti (Žmavčič, 2014, str. 6). 

Otrok, ki se je do tretjega leta naučil materni jezik, je že usvojil enega najtežjih umskih 

izzivov, zato ima zagotovo možnosti in sposobnosti, da še napreduje in razvija svoje 

specifične talente. Naloga vzgojiteljev je, da mu pomagamo, da bo pri tem uspešen in da tako 

razvije svoje biološke potenciale. Če tega ne spodbujamo, bomo na ravni posameznika in 

celotne družbe ostali brez nadarjenih ljudi, za katere velja, da so največje bogastvo državi 

(Rajović, 2015, str. 19). 
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Dejstvo je, da osebe, ki preživijo veliko časa v skupnih aktivnostih z otrokom (skupno branje, 

iskanje informacij v knjigah, enciklopedijah, na zemljevidih, pogovor o prebrani vsebini, 

bogatenje otrokovega besednega zaklada, obiskovanje gledališča, pozorno spremljanje okolja 

in narave, športnih dogodkov in pogovor o tem ipd.), pomagajo pri razvoju njegovih 

zanimanj, odgovarjajo na njegova vprašanja ter nudijo toplino in podporo otrokovemu 

intelektualnemu odkrivanju, kar spodbuja otrokovo nadarjenost. Za otroka, ki obiskuje vrtec, 

je pomembno, da se ustvari stimulativno okolje, v katerem se na prvem mestu spodbuja razvoj 

otrokove motivacije, pozitivno naravnanost do izobraževanja in znanja na splošno. Aktivno 

sodelovanje odraslega ne zaobjema samo količine časa, ki ga preživimo z otrokom, temveč 

tudi poseben slog učenja, ki temelji na pobudi in dejavnostih samega otroka (Rajović, 2015, 

str. 20). 

Pomembno vlogo v miselnem razvoju in usmerjanju otroka ima tudi vrtec, kjer otroci 

preživijo veliko časa ravno v obdobju, ko sta hitrost dozorevanja možganov in sposobnost 

učenja na znatno višji ravni. Dober primer, kjer se kaže bistven pomen vzgojiteljev, je razvoj 

dinamičnega vida, ki lahko v primeru nezadostne razvitosti postane eden od razlogov za slabši 

uspeh v šoli zaradi možnosti razvoja disleksije in zmanjšane koncentracije. Dva pomembna 

kazalnika se kažeta v pomembnosti prvih let življenja in njihovega vpliva na razvoj novih 

povezav med nevroni, in sicer povečana poraba energije v možganih in dolžini REM-faze 

spanja, ki je pomembna za dozorevanje živčnih poti (Rajović, 2015, str. 23). 

Raziskava2 o ugotavljanju vpliva NTC-programa telesne vadbe na razvoj motoričnih 

spretnosti predšolskih otrok je pokazala opazen napredek na področju finomotorične 

natančnosti, povezovalne fine motorike in ročnih spretnostih. Rezultati končnega merjenja so 

pokazali bistven napredek sposobnosti dvostranske koordinacije in koordinacije zgornjega 

dela telesa. Dobljeni rezultati pa kažejo na velik potencial NTC-programa za razvoj 

preizkušenih sposobnosti predšolskih otrok (Rajović, Berić, Bratić, Živković in Stojiljković, 

2016). 

Program NTC je razdeljen na tri stopnje, ki sledijo otrokovemu razvoju: 1) dodatna 

stimulacija sinaps, 2) spodbujanje razvoja asociativnega razmišljanja in 3) spodbujanje 

                                                           
2 Testiral je otroke v vrtcu, stare 4–6 let, in sicer naslednje motorične sposobnosti: natančnost fine motorike, 

ročne spretnosti, dvostransko koordinacijo, ravnotežje, okretnost pri hitrem teku, usklajevanje povezovanja fine 

motorike zgornjega dela telesa in moč. Eksperimentalna skupina je izvajala NTC-dejavnosti dvakrat do trikrat na 

teden po 10–15 minut. 

 



19 
 

razvoja funkcionalnega razmišljanja (Rajović, 2015, str. 26). V nadaljevanju bom podrobneje 

opisala vse stopnje programa. 

4.2. DODATNA STIMULACIJA SINAPS 

 

V prvo stopnjo, imenovano dodatna stimulacija razvoja sinaps, so uvrščene motorične 

dejavnosti in vaje za fino motoriko. Motorične sposobnosti so sposobnosti, s katerimi otrok 

operira pri reševanju motoričnih nalog in so hkrati pogoj za uspešno gibanje. Le s pravilnim 

izvajanjem določene vaje omogočamo, da se funkcionalni potencial otroka izrazi v celoti, s 

tem pa dosežemo želeni učinek (Rajović, 2015, str. 27). 

Motorične dejavnosti moramo vnaprej skrbno načrtovati, če želimo pravilno uporabiti vsa 

njihova načela in metode. Metode, za motorične dejavnosti, s katerimi se otroci na racionalen 

način učijo in si na ta način zapomnijo gibe, so: 

 sintetična ali celovita metoda (dejavnost, ki jo obravnavamo, pokažemo v 

celoti od začetka do konca in jo na ta način tudi vadimo); 

 analitična ali razčlenjevalna metoda (dejavnost, ki je zahtevnejša, vadimo po 

delih); 

 kompleksna metoda ali kombinacija sintetične in analitične metode (začnemo s 

sintetično, nadaljujemo z analitično in zaključimo s sintetično metodo). 

 

Slednja naj bi bila najučinkovitejša za usposabljanje. V okviru NTC-programa je 

najpomembnejše, da uporabljamo celovito metodo (Rajović, 2015, str. 27, 28). Pri tej točki 

moramo razlikovati fino in grobo motoriko. O grobi motoriki govorimo takrat, ko gre za gibe 

rok, nog in telesa pod določenim nadzorom. To so na primer razne igre na prostem, igre z 

žogo, ples, plavanje, skakanje ali tek. Fina motorika je, da izvajamo natančne, drobne gibe 

rok, ob tem pa ohranjamo dobro koordinacijo med očmi in prsti. K razvoju teh sposobnosti v 

zgodnjem otroštvu prispevajo že vsakdanje dejavnosti, kot so: držanje žlice, samostojno 

hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, slačenje, oblačenje, obuvanje, sezuvanje, 

prijemanje in držanje predmetov, mešanje testa, plastelina, zapenjanje in odpenjanje gumbov, 

zavezovanje vezalk, sestavljanje kock in sestavljank, rezanje s škarjami itd. (Rajović, 2015, 

str. 68–71). 

 

Horvat in Magajna (1987, str. 87) ugotavljata, da otroška igra še zdaleč ni v celoti raziskana, 

kljub temu da so igro kot psihosocialni vidik razvoja zelo veliko proučevali. Horvat in L. 
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Magajna (1989, str. 98) pravita, da je v drugem letu še vedno prisotna funkcijska igra z 

različnimi oblikami le-te. Dodajata, da je težišče teh iger v aktivnosti tistih funkcij, ki ravno v 

tem času dozorevajo, kot na primer igra s sposobnostjo pokončne hoje, prijemanje s prsti, tako 

da je palec ločen od ostalih prstov.  

 

Singer (1994, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 42) opredeljuje tri razvojne ravni 

igre. Prva raven prevladuje v obdobju od rojstva do drugega leta starosti in vključuje uporabo 

refleksov, ponavljanje zvokov in gibov, začetek simbolne imitacije, senzorno igro (npr. 

okušanje, proizvajanje zvokov), ritualno igro in enostavno pretvarjanje. V prvo stopnjo bi 

lahko implicirali funkcijsko igro, pri kateri otroci neposredno manipulirajo s predmeti in jih 

raziskujejo, preizkušajo svoje zaznavno-gibalne sheme, kar jim daje občutek zadovoljstva 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 43). 

 

4.3. SPODBUJANJE RAZVOJA ASOCIATIVNEGA RAZMIŠLJANJA 

 

V drugo stopnjo, ki jo imenujemo spodbujanje razvoja asociativnega razmišljanja, uvrščamo 

abstrakcije3 in vizualizacije,4 miselne klasifikacije5 in miselne seriacije,6 asociacije7 in 

analogije8 ter glasbo. 

Na začetku otrokom kažemo znane simbole abstraktnih pojmov, to so lahko zastave, simboli, 

razni grbi, znamke avtomobilov in logotipi različnih izdelkov. Te igre so izjemno dobre za 

razvoj funkcionalnega mišljenja (Rajović, 2015, str. 72). Naučene abstraktne pojme 

nadgradimo tako, da npr. otroka sprašujemo, katera zastava je sestavljena iz dveh barv, katera 

ima ptico ipd. (Rajović, 2015, str. 76). Pod točko asociacij in analogij spada igra spomin. Na 

začetku se igramo po pravilih, ki so splošna. Ko otrok to stopnjo usvoji, ga spodbujamo, da si 

ustvarja asociacije. Na primer, v prvi vrsti je dom, v drugi je vrtec in v tretji je igrišče. Kar 

pomeni, da če otrok obrne kartico v prvi vrsti in je na njej medvedek, v drugi vrsti pa copati, 

                                                           
 3 Otroci prepoznavajo simbole abstraktnih pojmov (npr. zastave, znamke avtomobilov, prometnih znakov, 

oznak držav, črke in številke) (Rajović, 2015, str. 105). 
4 Gre za slikovno predstavljanje z notranjim očesom, kjer domišljija odigra pomembno vlogo. Je eden temeljnih 

načinov, kako mišljenje shranjuje informacije (Adamčič Pavlovič, 2000, str. 12). 
5 Razvrščanje že usvojenih abstraktnih pojmov (Rajović, 2015, str. 105). 
6 Razporejanje po vrsti že usvojenih abstraktnih pojmov (Rajović, 2015, str. 105). 
7 Otroci skozi igro pridobivajo nove pojme, ki jih povezujejo z določenimi (že osvojenimi) podatki, in s tem 

iščejo nove asociacije zanje. To je pomembno za povezovanje podatkov in divergentno mišljenje (Rajović, 2015, 

str. 105). 
8 Pri analogiji otroci iščejo skupne značilnost (npr. norveška zastava je v primerjavi s finsko zastavo kot 

italijanska zastava (Rajović, 2015, str. 105). 
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si s tem lahko ustvari asociacijo, da od doma odnese medvedka, v vrtcu pa mu bo ta pomagal 

poiskati copate (Rajović, 2015, str. 78). Povezovanje različnih vsebin s pomočjo glasbe 

pomeni posebno vrsto krepitve otrokove izkušnje pri usvajanju različnih znanj. Dokazano je, 

da si otroci lažje usvajajo določena znanja, če so podana s petjem. Načini stimulacije razvoja 

osnovnih glasbenih sposobnosti so slušni, ritmični, vizualno-motorični in ročni (Rajović, 

2015, str. 80). 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008, str. 73) pojasnjujeta, da malček v igri 

preizkuša nove gibalne, zaznavne in čutne funkcije; rokuje s predmeti in raziskuje njihove 

zaznavne značilnosti in funkcije, ugotavlja, kako se predmeti odzivajo na njegovo 

preizkušanje, pridobiva gibalne spretnosti in začetno usklajenost gibov rok in oči.  

Druga raven po Singerju (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 42) prevladuje v 

obdobju od dveh do petih let in zajema simbolno igro, kot popačenje realnosti, pretvarjanje, 

čisto asimilacijo, vzporedno igro, nadomeščanje in igro, ki implicira reprezentacijo 

manjkajočega objekta. V drugo stopnjo bi lahko implicirali konstrukcijsko igro, kjer otroci 

povezujejo, sestavljajo posamezne prvine igrače ter s tem gradijo in ustvarjajo konstrukcijo, 

za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti kot za igralno gradivo 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 44). 

 

4.4. SPODBUJANJE RAZVOJA FUNKCIONALNEGA RAZMIŠLJANJA 

 

Tretja stopnja zavzema spodbujanje razvoja funkcionalnega razmišljanja, kamor uvrščamo 

ugankarske zgodbe ter ugankarska in problemska vprašanja.  

Logično razmišljanje in hitro reševanje problemov je mogoče uriti. To spodbujajo tudi 

ugankarske zgodbe, ki privedejo udeležence v razmišljajočo situacijo, ob tem pa otroci 

doživljajo radost (Rajović, 2015, str. 85). Uganke ustvarjamo z namenom, da otroke 

spodbujamo k intenzivnemu razmišljanju, povezovanju in sklepanju. Uganke moramo 

zastaviti tako, da lahko nanje pravilno ugotovi tudi otrok, ki ni imel vseh podatkov, vendar je 

pravilno povezal in uporabil znanje, ki ga že ima, s podatki, ki jih je ravnokar slišal (Rajović, 

2015, str. 89). 

Rajović (2015, str. 89–90) je zapisal pravila za uspešna vprašanja: 

1. pravilo: sestavimo vprašanje, na katero obstaja samo en smiseln odgovor; 
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2. pravilo: izogibamo se vprašanjem, ki izzovejo prazno naštevanje in reševanje na 

način ugibanja; 

3. pravilo: sestavimo vprašanje, na katero lahko pravilno odgovori samo tisti, ki ni 

imel vseh podatkov, vendar je pravilno uporabil in povezal preteklo znanje s tem, 

kar je pravkar slišal. 

Tretja raven po Singerju (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 42) je prevladujoča po 

sedmem letu otrokove starosti in zajema igre s pravili, ki vključujejo tekmovalnost in pravila, 

npr. skrivalnice in druge prostorske igre s pravili. V tretjo stopnjo bi lahko implicirali 

dojemalno igro, kjer otroci poimenujejo, kar vidijo (poimenuje predmete zunanje realnosti ali 

glasovno opisuje, kaj počne), sledijo navodilom (izvaja neko dejavnost na pobudo ali zahtevo 

drugega, odgovarja na vprašanja), otroci dajejo navodila (verbalizira svoje pobude ali zahteve, 

zastavlja vprašanja), dojema relacije (razume odnose med prvinami, ki jih spaja ali so spojene 

v igralnem kontekstu) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 46). 

5. VLOGA VZGOJITELJEV IN ODRASLIH PRI VPELJAVI NTC-

PROGRAMA 

5.1. ODRASLI V OTROKOVEM ŽIVLJENJU 

 

NTC-program se izvaja v manjših skupinah (15–25 otrok) pod vodstvom strokovnjakov, 

vzgojiteljev in učiteljev, ki so se izobraževali za NTC-program. Nekaj dejavnosti je že 

prisotnih v delu s predšolskimi otroki, tako da so potrebne samo manjše spremembe.  

Odrasli imamo v obdobju otrokovega učenja odgovorno nalogo, saj otroka pri različnih učnih 

dejavnostih varujemo, spremljamo, spodbujamo in po potrebi usmerjamo. Nadvse pomembno 

je, da smo pozorni na morebitne posebnosti otrokovega učenja (npr. motiviranost pri učenju). 

Za to moramo opazovati in upoštevati vse tisto, kar otroka zanima, pritegne njegovo 

pozornost, pa tudi kar ga odvrača ali ovira od učenja v različnih učnih situacijah (npr. pri 

hranjenju, oblačenju, igri ali ob soočanju z ovirami) (Juriševič idr., 2010, str. 8). Kot poudari 

Buzan (1990, v Dryden in Voss, 1999, str. 219), je treba otrokom od rojstva dalje zagotoviti 

»toliko gibanja, kolikor si ga zaželijo, pri tem naj bodo čim manj oblečeni. Roke naj bodo 

gole, noge bose, naj veliko plezajo in se plazijo. Dovolite jim, da naredijo napake, saj se le 

tako lahko učijo po principu poskus-napaka«. Tudi Bloom je ugotovil, da razvoj v prvih nekaj 

letih dobesedno buhti, potem pa se počasi umirja. Do približno petega leta je že dosežena 

polovica razvoja (Dryden in Vos, 1999, str. 221). Več poudarka bi morali dati na učenje prek 

igre v vrtcu. Za otrokov razvoj, napredek in osmišljanje sveta okrog njega je namreč 
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pomembna tudi interakcija s posamezniki, ki so že bolj razviti v mišljenju. V vrtcu pa to 

vlogo največkrat prevzemamo vzgojitelji, zato nam mora biti to pomembno vodilo. Igra, v 

kateri sodelujemo tudi odrasli, je dvakrat daljša in na razvojno višji stopnji (Nemec in Krajnc, 

2011, str. 185). 

 

Vzgojitelji in odrasli smo lahko otrokom spodbuda za ustvarjalno razmišljanje. Vsak 

dogodek, navidezno nepomembne malenkosti in vsakdanje situacije lahko uporabimo za 

zastavljanje nalog, s čimer otroka spodbujamo k razmišljanju (Rajović, 2015, str. 99). Rajović 

da velik poudarek na usmeritev vzgojiteljev v dejavnosti, pri katerih otroci intenzivneje 

uporabljajo prste, ravnotežje, dinamično prilagajanje očesa, rotacijo, miselno klasifikacijo in 

seriacijo ter asociacije. V igri naj bi povezovali po tri ali štiri aktivnosti (npr. igra s frnikolami 

vključuje fino motoriko, prilagajanje, rotacijo, ravnotežje, miselno klasifikacijo in miselno 

seriacijo) (Rajović, 2015, str. 102). Rajović veliko pozornost nameni tudi funkcionalnemu 

znanju, pri katerem v nasprotju z reproduktivnim usvajanjem znanje ni v končni obliki, s 

čimer lahko oviramo razumevanje pojmov oziroma njihovih vsebin. Z reproduktivnim 

znanjem pridobivamo le golo reprodukcijo brez smiselnega povezovanja dejstev in 

funkcionalnega znanja. NTC-program vzgojitelje in odrasle usmerja k učenju otrok z 

asociacijami, kjer spodbujamo razvoj sposobnosti mišljenja, pomnjenja, sklepanja, 

sintetiziranja, uporabe naučenega v okoliščinah itd. (Rajović, 2015, str. 117). 

 

5.2. INTERAKCIJA OTROK – VZGOJITELJ 

 

Pomembno je, da v delo z otroki vsakodnevno vnašamo elemente, ki dokazano stimulirajo 

miselni razvoj otrok, pa tudi specifične vaje, ki razvijajo koordinacijo gibov in motoriko. Na 

ta način preprečujemo motnje koncentracije in pozornosti pozneje v življenju. Samo s 

primerno uporabo programa lahko vzgojitelji pripomoremo k ustreznemu razvoju bioloških 

potencialov (Rajović, 2015, str. 17).  

Odrasli, ki smo v stiku z otroki, moramo ves čas razmišljati, kaj bi lahko spremenili ali dodali 

v svojem pedagoškem procesu, da bi otroci v čim večji meri razvili kompetence, učinkoviteje 

pomnili vsebine in v največji meri dosegali raven funkcionalnega znanja. Poleg vsega pa je 

pomembna notranja motivacija otroka (Juriševič idr., 2010, str. 12). 

Rajović (2015, str. 17) pravi: »Predanost in doslednost v kombinaciji z ljubeznijo in 

potrpljenjem so nedvomno zelo pomembni za otrokov razvoj, če to upoštevamo, ne moremo 



24 
 

zgrešiti.« NTC-program nas zato sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, 

ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med 

nevroni) v obdobju otrokovega najintenzivnejšega razvoja, tj. od rojstva do desetega leta 

starosti (Juriševič idr., 2010, str. 12). 

 

5.3. INTERAKCIJA VZGOJITELJ – STARŠ 

 

Vzgojiteljeva naloga je med drugimi tudi ta, da starše pravilno usmerja, jim nudi nasvete in 

pomoč pri vzgoji otrok. Staršem (s primeri dobrih dejavnosti, nasveti, opažanji) pomagamo 

pravilno usmerjati otroka v dejavnosti, kjer spodbujamo njegov celostni razvoj. Predšolsko 

obdobje predstavlja osnovo, od katere bo odvisen razvoj intelektualnih sposobnosti otroka. To 

obdobje je še vedno slabo raziskano in starši včasih nehote počnejo napačne stvari oziroma ne 

vedo, kako naj optimalno stimulirajo otrokov razvoj. Avtor namreč opozarja na napake, ki jih 

delajo starši. Pravi, »da imajo otroci težave s prilagajanjem oči (za kar so krivi računalniki, 

televizijski in telefonski zasloni) z velikimi področji v možganih, ki uravnavajo delo prstov, 

govora … Vsaka od teh možganskih regij je izredno pomembna za razvoj kognitivnih 

sposobnosti« (Rajović, 2016). 

Odrasli v otrokovem življenju lahko v vsakdanjem delu spodbujamo ustvarjalno razmišljanje 

otrok. Otrokovo razmišljanje lahko razvijamo in spodbujamo ob vsakem dogodku ali 

navidezno nepomembnih malenkostih, kot so vožnja v avtomobilu, sprehod po mestu, parku, 

gozdu … Program NTC spodbuja starše, vzgojitelje, učitelje, da večkrat na dan izvajajo 

dejavnosti, vendar vedno prek igre. Priporočene so dejavnosti, pri katerih otroci intenzivneje 

uporabljajo prste, dinamično prilagajanje očesa, miselne klasifikacije in seriacije, rotacijo, 

ravnotežje ter asociacije (Rajović, 2015, str. 99 in 102). 

 

5.4. INTERAKCIJA OTROK – STARŠ 

 

Pomembno je, da v vsakodnevno delo s predšolskimi otroki vnašamo elemente, ki dokazano 

stimulirajo miselni razvoj otrok. Dnevno moramo vnašati v otrokov vsakdan tudi vaje, ki 

spodbujajo koordinacijo gibov in motoriko ter tako preprečujejo motnje koncentracije in 

pozornosti kasneje v življenju. Zelo pomembno je tudi funkcionalno znanje, pri čemer 

razvijamo hitrost mišljenja in sklepanja. S primerno uporabo programa lahko vzgojitelji in 

starši pripomoremo k ustreznemu razvoju bioloških potencialov otrok (Rajović, 2015, str. 17). 
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Pri najmlajših otrocih je zelo pomembno, da jim omogočamo čim več plazenja. Z 

omejevanjem plazenja pošiljamo manjše število impulzov v pomembno regijo možganov, 

regijo za prste. Velik del možganov, ki je tudi sicer najbolj dovršen, zavzemajo prsti (Rajović, 

2013). »Kozarec, ki ga predamo otroku, označuje potencial, koliko vode bomo nalili vanj, pa 

je inteligenca. Stimulativno okolje je zelo pomembno in če se tega ne zavedamo, imamo 

veliko težavo« (Rajović, 2016). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6. METODOLOGIJA 

6.1. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 

V strokovni literaturi Rajovića (2013; 2015) lahko zasledimo veliko primerov dejavnosti za 

otroke, stare 3–6 let, nekaj dejavnosti lahko najdemo tudi za otroke 2–3 leta. Vendar pa za 

najmlajše otroke v vrtcu ni zapisanih ali kakorkoli opredeljenih dejavnosti, zato sem se 

odločila, da raziščem dejavnosti, ki bi bile primerne za najmlajše otroke in bi hkrati 

upoštevala elemente NTC-programa z elementi Kurikula za vrtce. Po besedah svetovalne 

delavke E. Behrić naj bi Rajović opozoril, da se vaje lahko uporabi ne glede na kronološko 

starost, temveč v skladu z interesi in miselnimi sposobnostmi posameznega otroka. 

Vzgojiteljica K. France Pavlin še dodaja, da Rajović daje velik poudarek na primeren čas za 

tovrstne izzive in se mu zdi pomembno, da vzgojitelji/starši ne zamudimo primernega 

trenutka za spodbude na posameznih področjih. Kot pravi tudi B. Marentič Požarnik (2003, 

str. 26), je pomembno, da se z učenjem ne prehiteva niti ne zamuja pravega trenutka, ko je 

otrok zrel za določeno vrsto učenja. Prehitevanje nima pravega učinka, zamujanje pa je lahko 

kritično, ker se otrok določene stvari nauči s težavo ali pa sploh ne, če zamudimo kritično 

obdobje. 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, ali je možno načrtovati in izvesti dejavnost tako, da 

so upoštevani vsi elementi NTC-programa9 ter vse razvojne značilnosti otrok v starosti 1–2 

leti.). Po NTC-programu so najboljše dejavnosti tiste, ki vključujejo več področij hkrati.  

Glavni cilj je bil pripraviti dejavnosti, ki bodo temeljile na otrokovem pozitivnem doživljanju. 

Predstaviti želim primer dobre prakse vsem, ki na kakršen koli način preživljajo skupne 

trenutke z otroki, in jih s tem spodbuditi k drugačnemu razmišljanju o otrokovem učenju. 

                                                           
9 Kot npr.: fina motorika, akomodacija očesa, ravnotežje, rotacija, asociacije. Fino motoriko bodo otroci urili pri 

aplikatorju, igri z rižem, premikajočih žogah in senzorni omari. Te dejavnosti od njih zahtevajo, da izvajajo 

natančne gibe rok in s tem dobro koordinacijo med prsti in očmi. Akomodacijo očesa bodo otroci urili pri 

aplikatorju, igri z rižem, premikajočih žogah in poligonu. Te dejavnosti od njih zahtevajo, da z zaznavanjem 

pridobivajo informacije prek senzornega organa (oko). Ravnotežje bodo otroci urili pri igri z rižem, 

premikajočih žogah in poligonu. Te dejavnosti od njih zahtevajo, da ne glede na podlago in okolje vzpostavljajo 

stabilen ravnotežnostni položaj telesa. Rotacijo bodo otroci urili pri premikajočih žogah. Ta dejavnost od njih 

zahteva, da razmišljajo, se orientirajo glede na prostorske predstave in zaznavanja okolja. Asociacije bodo otroci 

urili pri senzorni omari. Ta dejavnost od njih zahteva, da prepoznavajo enake ali podobne občutke zaznav z 

dlanmi in jih med seboj primerjajo. 
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Pri najmlajših je zelo pomembna izbira predmetov in materialov, ki jih ponudimo otrokom, 

saj so otroci pri tej starosti še v oralni fazi. Zaradi tega se bom nevarnim predmetom izognila 

ali pa bom pri dejavnostih še posebno pozorna na njih.  

Z vzgojiteljico bova otrokom ponudili nekaj nestrukturiranih materialov, kot so časopisni 

papir, škrob, smrekove vejice, kinetični pesek, sneg, ledene kocke, brivska pena in polivinil. 

Predvidevam, da bodo otroci vedno z zanimanjem prešli k dejavnosti in pri njej sodelovali kar 

nekaj časa. Ker predvidevam, da so interesi otrok različni, načeloma pa dejavnost v skupini 

glede na starost otrok traja do pol ure, bova z vzgojiteljico pripravili po potrebi nove materiale 

v skladu z njihovim osebnostnim razvojem za igro (in učenje) in tako znova spodbudili njihov 

interes za proces učenja ob igri. Načrtovala bom dejavnosti, ki bi ustrezale otrokom, in pri 

tem vključevala tudi otroke. Čeprav nekateri v skupini še ne govorijo, bom s pomočjo 

vzgojiteljice, ki otroke dobro pozna, ter s pomočjo opazovanj in (tudi neverbalne) 

komunikacije z njimi upoštevala interes otrok ter v skladu s spoznanji pripravila dejavnosti in 

materiale za izvajanje dejavnosti. 

 

Pri raziskavi sem si v povezavi z dejavnostmi zastavila naslednje cilje: 

 otrok po svojih zmožnostih zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1;10 

 otrok zaznava prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost; 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti teles ali predmetov; 

 otrok spoznava, kaj gibanje povzroči, ter na ta način spoznava odnos med vzrokom in 

posledico; 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in se hkrati zavedajo 

lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

Pri načrtovanju dela sem cilje povzemala po Kurikulumu za vrtce11 in področja po NTC-

sistemu, ki sem jih poskušala doseči.  

                                                           
10 Prirejanje 1-1 pomeni, da razvrščamo po pravilu eden z enim (npr. vsakemu otroku eno žogo). 
11 S področja: gibanja in matematike. Cilji, katerim bom sledila: otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1; otrok 

prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah; otrok 

zaznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost; otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov); 

otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov); otrok odkriva in spoznava lastnosti riža; otrok spoznava 

odnos med vzrokom in posledico; otrok spoznava, kaj gibanje povzroči; otrok spoznava gibanje teles po zraku; 
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6.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZA 

 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:  

R 1: Ali otroci lahko zaznavajo prirejanje 1-1 ali celo prirejajo 1-1? 

R 2: Kako lahko otroci zaznavajo prostor in njegove meje? 

R 3: Na kakšen način otroci spoznavajo lastnosti teles in predmetov? 

R 4: Kako otrok spoznava gibanje predmeta ter s tem povezana vzrok in posledico? 

R 5: Ali otroci zaznavajo gibanje lastnega telesa oz. v kolikšni meri? 

Predvidevam, da se dejavnosti, ki vključujejo elemente NTC-programa, lahko izvaja z 

najmlajšimi otroki v vrtcu, vendar morajo biti le-te prilagojene in dobro premišljene glede 

uporabe. Menim, da so najmlajšim otrokom najbolj zanimive dejavnosti v povezavi s 

senzoriko.  

 

6.3. METODE RAZISKOVANJA 

 

V empiričnem delu bom s pomočjo deskriptivne študije primera raziskala primer dobre prakse 

s pomočjo dejavnosti za najmlajše otroke v vrtcu. Načrtovala in izvedla bom pet sklopov12 

spodbudnega učnega okolja. Evalvacijo bom naredila za vsako dejavnost ločeno po približno 

dveh tednih uporabe. Študijo primera bom izvedla v igralnici naše skupine v enoti Zmajčica v 

Vrtcu Zelena jama, eno dejavnost pa v telovadnici. 

                                                                                                                                                                                     
omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v 

gibanju; omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

12 1. sklop: aplikator: pritrjevanje majhnih predmetov in živali na podlago s pomočjo šiviljskega ježka. Cilji: 

otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1; otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, 

različnih glasovnih in besednih igrah. 

2. sklop: senzorna omara: otip različnih podlag in na podlagi tega pridobitev različnih občutij. Cilji: otrok 

zaznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost; otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov). 

3. sklop: riž: spoznavanje lastnosti riža in pridobitev izkušenj v povezavi s tem. Cilji: otrok odkriva in spoznava 

lastnosti teles (predmetov); otrok odkriva in spoznava lastnosti riža. 

4. sklop: premikajoče žoge: nihanje žog, spremljanje premikov in lovljenje. Cilji: otrok spoznava odnos med 

vzrokom in posledico; otrok spoznava, kaj gibanje povzroči; otrok spoznava gibanje teles po zraku. 

5. sklop: poligon: preizkušanje gibalnih sposobnosti in spretnosti skozi gibalni poligon. Cilji: omogočanje 

otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 
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6.4. OPIS VZORCA 

 

V raziskavo bo vključenih 12 otrok v starosti od 12 do 22 mesecev iz Vrtca Zelena jama, 

enota Zmajčica. Poleg mene bo vedno prisotna tudi vzgojiteljica, pri eni dejavnosti pa tudi 

svetovalna delavka. Njuna naloga bo, da se v dejavnosti vključujeta po potrebi, opazujeta 

otroke in moje delo.  

 

6.5. POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Načrtovane dejavnosti sem izvajala od januarja do aprila 2017. Večina dejavnosti je bila 

načrtovanih tako, da so imeli otroci lahko več tednov na razpolago za raziskovanje novih 

predmetov. Vnašala sem jih postopoma z dvotedenskim zamikom. 

Otroke sem na začetku opazovala pri izvajanju dejavnosti in se čez dan ali dva vključila po 

potrebi. Spremljala sem predvsem njihove emocije (presenečenje, veselje, strah, gnus) in 

neverbalno komunikacijo (pozitivno ali negativno, skladno z emocijami). Na podlagi 

opazovanj sem zapisovala potek dela, sproti slikovno dokumentirala, evalvirala njihov interes, 

zanimanja za delo in način doseganja ciljev. Predvidevala sem, da bodo otroci po določenem 

času pokazali svoje interese in zanimanja. 

 

6.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Opazovanje je bilo izvedeno v januarju in februarju 2017. Podatke sem pridobivala s pomočjo 

lastnega opazovanja in opazovanja vzgojiteljice. Pri eni dejavnosti je sodelovala tudi 

svetovalna delavka. Zapisovala sem tudi mnenja in poglede vzgojiteljice in svetovalne 

delavke o izvedenih dejavnostih z otroki, zlasti sem bila pozorna na izjave, ki so se nanašale 

na NTC-program. Podatke sem uredila po opazovalnih sklopih, jih dopolnila s fotografijami 

in raziskovalnimi ugotovitvami. Vse fotografije, ki so v diplomskem delu, sem posnela sama, 

za njihovo objavo pa sem pridobila dovoljenje vseh staršev. 
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7. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

7.1. OPIS DEJAVNOSTI ZA 1. SKLOP: APLIKATOR 

 

 

Slika 1: Aplikator v prostoru 

Cilja, ki sem si ju zastavila v povezavi s to dejavnostjo, sta bila, da otrok po svojih 

zmožnostih zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1 ter da prepoznava, uživa in se zabava v 

nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah. Menim, da so otroci 

dosegli ta cilj, vendar so nekateri potrebovali kar nekaj časa, preden so razumeli, kakšen je 

sistem dejavnosti. Opazovali so druge otroke, kako so prirejali živali na točno določeno 

mesto, in to tudi sami dobro ponavljali. Opazovali so že pritrjene živali in poskušali tudi oni 

pritrditi, kar pa jim ni bilo tako enostavno, saj je možno živali pritrditi le na šiviljski ježek. 

Otroci so bili na začetku začudeni, saj niso vedeli, kako bi pristopili in kaj se od njih sploh 

pričakuje. Najbolj so bili veseli, ko so spustili napeto elastiko in so živali poskakovale. Z 

zanimanjem so prišli poslušati pravljice, pesmice in rime, ki sem jih odigrala s pomočjo 

aplikatorja. Moja opažanja potrjuje tudi Domicelj (2006, str. 128), ki pravi, da se otroci v 

vrtcu učijo prek opazovanja, posnemanja, preizkušanja, spraševanja, poslušanja, pri čemer je 

treba upoštevati, da so dejavnosti za otroke primerno zahtevne in usklajene z njihovimi 

zmožnostmi tako, da od njih zahtevajo določen napor, vendar mu obenem dajejo možnost 

uspeha in lastne sposobnosti.  

Področja po NTC-programu, ki so bila uresničena skozi dejavnost: akomodacija očesa, fina 

motorika. 
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Slika 2: Otroci opazujejo in spoznavajo nove igre z otipom 

 

Otroci imajo radi pravljice, zato sem želela narediti nekaj, kar bo uporabnega tudi s tega 

stališča. Ročne lutke so sicer dobra izbira, vendar sem se odločila za »lutke«, ki so pritrjene 

na podlago, imajo svoje mesto in jih hkrati lahko premikamo. Iz filca sem ukrojila in sešila 

manjše živali in jih napolnila s polnilom za boljši oprijem. Nekaterim predmetom sem dodala 

še šiviljski ježek ali elastiko. Vse skupaj sem poimenovala aplikator. Za tematiko sem se 

odločila sama, predvsem pa sem gledala na uporabnost in zahtevnost. Tako sem se odločila za 

hiško na drevesu z deklico, dečkom in živalmi.  
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Slika 3: Deček opazuje, s prstom kaže na živali in se med tem glasno pogovarja 

Namen te dejavnosti je bil, da otrok razmisli, kateri aplikator ima šiviljski ježek, kam ga bo 

prilepil, kako ga mora prijeti, da se bo pritrdil, in morda razmišljati tudi o ustrezni odločitvi 

glede na položaj (npr. ali je jež v krošnji). Nekateri predmeti nimajo ježka, spet drugi so brez 

elastike ali pa je le-ta prekratka za smiselno postavitev (deklica na gugalnici). 

 

Slika 4: Deček se močno trudi, da bi odstranil ptička iz krošnje 
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Aplikator sem pritrdila med počitkom, tako da so ga otroci odkrili, ko so se zbudili. 

Presenečena sem bila, ker so šli kar nekajkrat mimo in sem dobila občutek, kot da niso 

opazili, da je nekaj novega. Do sedaj so vedno planili na nove igrače in didaktične 

pripomočke, ki sva jih pripravili z vzgojiteljico. Čez nekaj časa pa je deček, od katerega tega 

sicer nisem pričakovala, opazil novo pridobitev in jo začel raziskovati. Kasneje so se mu 

pridružili še ostali otroci in kmalu je bilo premalo prostora za vse. Aplikatorje so vsakega 

posebej odlepili s podlage, jih dobro pogledali z vseh strani, preprijemali in tipali in jih 

kasneje vrnili nazaj. Tako so nekateri otroci vztrajali z vsakim posebej. Pritrjevanje živali na 

podlago je bilo za nekatere otroke zelo težko. Težko jim je bilo odlepiti s podlage, ker je 

ježek, še posebno od začetka, zelo dobro držal. Sprva sem se s tem obremenjevala, vendar 

sem razmišljala, da tudi s tem ni nič narobe. Otroci tako ob tem razvijajo tudi občutek za 

materiale in razumevajo, da se je treba za določene stvari malo bolj potruditi. Opazila sem, da 

otroke veliko bolj pritegnejo aplikatorji, ki so brez elastike, kot tisti, ki jo imajo. Že ko sem 

snovala idejo, sem imela občutek, da bodo otroci nosili aplikatorje po celi sobi, kar pa se je v 

prvem tednu izkazalo za napačno predvidevanje. Malo mi je bilo sicer nenavadno, vendar sem 

sklepala, da so že dojeli bistvo igre. Kaj kmalu sem ugotovila, da v tistem času niso bili 

prisotni otroci, ki jih ta igra še zelo pritegne. In tako smo živali lovili in iskali po celi igralnici. 

Aplikator mi je v veliko pomoč tudi, ko otrokom pripovedujem izmišljene pravljice in rime, 

čeprav imajo nekateri otroci še zelo nizko stopnjo koncentracije in so prisotni le nekaj minut 

ob pripovedi zgodbe. Opazila sem, da jim je najbolj zanimivo predvsem gibanje predmetov po 

prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

7.2. OPIS DEJAVNOSTI ZA 2. SKLOP: SENZORNA OMARA 

 

 

Slika 5: Senzorna omara v prostoru 

 

Cilja, ki sem si ju zastavila v povezavi s to dejavnostjo, sta bila, da otrok zaznava prostor, 

njegove meje, zunanjost, notranjost ter da odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov). 

Menim, da so otroci dosegli načrtovani cilj, saj so omaro raziskali do zadnjega kotička. 

Pogosto sem otroke videla, ko so tipali podlage in hodili od ene do druge in ponovno nazaj. S 

tem sem dobila občutek, kot da jih med seboj primerjajo in razlikujejo materiale. Tudi Devey 

(v Pevec Semec, 2009, str. 38) pravi, da je treba oblikovati tako spodbudno okolje, ki otroku 

omogoča predstavljivost in oblikovanje podob. Največji poudarek je dal na otrokovo 

aktivnost in učenje skozi izkušnje. 

Področja po NTC-programu, ki so bila uresničena skozi dejavnost: fina motorika in 

asociacije. 
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Slika 6: Deklica opazuje dečka pri tipanju slamic 

 

Predvidevala sem, da otroci na začetku ne bodo razumeli, čemu so stvari namenjene, in jim 

bom morala pokazati način uporabe. Pričakovala pa sem, da bodo komponente trgali, kljub 

temu da sem jih dobro pritrdila. 

 

Slika 7: Deklica trga slamice 
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Razmišljala sem o različnih možnostih izvedbe. Želela sem preprost didaktični pripomoček, ki 

bo hkrati tudi zanimiv za otroke. Potrebna je le priprava pripomočkov, ki je zahtevala 

nekoliko več časa, saj sem vse materiale predhodno pritrdila na tršo podlago in šele kasneje 

na omaro. Tako sem omaro, ki je nismo potrebovali, preuredila v senzorni kotiček.  

Namen te dejavnosti je bil, da otrok z dotikom raziskuje različne materiale in predmete ter ob 

tem doživlja različna občutja, prijetna in neprijetna. Med seboj jih primerja in razvija 

asociacije. Omara je zanimiva tudi glede višine, saj mora otrok ne le stati, ampak tudi 

počepniti ali stati na prstih. Predmeti so pritrjeni na različne načine, zgoraj, spodaj in ob 

strani. 

 

Slika 8: Tipanje prijetnega in neprijetnega 
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Slika 9: Deček vleče gumbe, ki so na elastiki 

 

Tako kot aplikator sem tudi senzorno omaro urejala med počitkom, vendar so tokrat senzorno 

omaro opazili takoj in pričeli z raziskovanjem. Otrokom je bila na začetku najbolj všeč polica 

s slamicami, katere so tudi trgali. Kasneje pa so spoznavali še ostale komponente. Pri omari se 

niso zadrževali dolgo časa, največkrat so otipali en predmet in odšli naprej. Zanimiva jim je 

bila tudi polica s kraguljčki in gumbi, ki visijo. Otroke sem morala večkrat spodbuditi in 

motivirati, naj otipajo razne predmete, ker sicer najverjetneje ne bi vsi poskusili. Tukaj ima 

največ težav deklica, ki tudi sicer nima motivacije za raziskovanje novih predmetov, situacij 

ipd. Po mesecu dni uporabe so se otroci pogosteje ustavljali pri omari in tipali predmete. Ob 

tipanju predmetov so imeli začuden obraz, pri nekaterih policah so pokazali celo gnus (npr. 

umetno krzno, ki je zelo mehko in na otip morda res malce nenavadno). Pri ostalih predmetih 

pa so izražali veselje. Kasneje je bil njihov cilj predvsem, da trgajo predmete s polic, kar so 

najverjetneje ponavljali za starejšim dečkom iz sosednje skupine.  
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7.3. OPIS DEJAVNOSTI ZA 3. SKLOP: RIŽ 

 

 

Slika 10: Otroci raziskujejo dejavnost vsak na svoj način13 

 

Cilja, ki sem si ju zastavila v povezavi s to dejavnostjo, sta bila, da otrok odkriva in spoznava 

lastnosti teles (predmetov) ter da odkriva in spoznava lastnosti riža. Menim, da sta bila cilja 

uresničena, saj otroci pred tem niso poznali igre z rižem, po tej izkušnji pa so bili prav vsi 

navdušeni in so z veseljem sodelovali pri igri. Otroci so zajeli pest riža, ga na začetku gledali, 

se ga dotaknili, presipali, pobrisali s tal, opazovali, kako jim pada iz roke ipd. Kot je zapisano 

že v teoretičnem delu, moramo odrasli otrokom priskrbeti različne materiale, ker lahko le na 

ta način otrok izbira ter razpolaga in rokuje z materiali, kar pa je ključni vidik procesa 

aktivnega učenja. Otrokom ponudimo znane in neznane materiale (Hohman in Weikart, 2005, 

str. 29). 

                                                           
13 Tipanje riža z roko, okušanje plastenke, presipavanje, zajemanje v posodico, opazovanje ostalih otrok. 
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Slika 11: Deklica si iz dlani pobira riž 

 

Področja po NTC-programu, ki so bila uresničena skozi dejavnost: fina motorika, 

akomodacija očesa, ravnotežje. 

Predvidevala sem, da bo otroke struktura riža privlačila in da na začetku ne bodo vedeli, kaj 

naj delajo s pripomočki oz. čemu so namenjeni. Pričakovala sem, da bodo otroci na začetku 

riž raziskovali predvsem z okušanjem. Preden sem se odločila za riž, je preteklo kar nekaj 

časa, ker sem vmes razmišljala tudi o drugih materialih, npr. listje, razni naravni plodovi (npr. 

želodi, storži, vejice ...), odpadni materiali (zamaški, pokrovčki, plastične vrečke, škatle, 

blago ...), vendar me nič od tega ni prepričalo. Odločila sem se za riž, kljub temu da je to 

hrana in je marsikdo odločno proti takemu načinu igre. Dva kilograma riža ni draga igrača, 

kljub temu pa ni nevarna, tudi če jo otrok pogoltne. Res je, da sem bila do prvega dne uporabe 

zelo skeptična glede riža in nereda po igralnici, vendar sem sklenila, da temu ne bom 

posvečala pozornosti in se bom usmerila predvsem v otrokovo učenje, ki pride skupaj s 

pospravljanjem igralnice. 

Namen te dejavnosti je bil, da otrok raziskuje, na kakšen način bo riž iz posodice, tulca, 

plastenke ipd. prestavil na želeno mesto, in spoznava občutek materiala na svoji koži. 

Postavitev te dejavnosti se lahko prilagaja glede na potrebe. V otroški bazenček sem postavila 

večjo posodo, v katero sem vsula dva kilograma riža. 
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Slika 12: Deklica zajema riž v posodico 

 

 

Slika 13: Posipanje riža po stopalih 
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Slika 14: Deklica se rada igra v posodi z rižem14 

 

Prvi začetki z rižem so bili bolj zadržani, vsi otroci so riž predvsem zajemali v pest (dlan), jo 

odpirali in opazovali, kako jim riž pada iz rok. Ta postopek so pogosto ponovili. Otrokom je 

bilo zelo zabavno, ko smo jim riž posipali po nogah in rokah, njihovo doživljanje so 

spremljali vriski veselja in ugodja. Ena deklica je ugotovila, da je zelo zabavno, če prijateljem 

riž potrese po glavi. Otroci se ji niso upirali, saj jim je bilo to prijetno. Po tednu dni uporabe 

sem otrokom ponudila še plastične posodice, žlice, vilice in nože iz otroške kuhinje. Hitro so 

ugotovili, da riž lahko zajamejo v lonček ali krožnik in ga kasneje stresejo na želeno mesto, 

največkrat na svoje noge ali na prijatelja. Ko sem ugotovila, da pribora ne uporabljajo, sem riž 

z žlico pretresala v posodice, kar so opazili tudi otroci in to tudi posnemali. Kasneje sem 

dodala še plastenke, nekatere so bile prerezane po sredini, nekaj teh je bilo s pokrovčkom, 

druge ne. Plastenke so otroci hitreje sprejeli kot predhodno kuhinjske pripomočke. Najbolj 

neuporabni so se jim zdeli tulci, saj za njih niso pokazali zanimanja. Kljub »demonstraciji« po 

njih niso posegali. 

                                                           
14 Deklici je prijetno, ker jo riž med izvajanjem dejavnosti prijetno masira. 
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Slika 15: Neugodje ob žgečkanju riža v podplate 

 

Ta dejavnost se mi zdi daleč najboljša izbira. Predvsem za dneve, ko je v skupini čutiti nemir, 

saj se otroci popolnoma umirijo in so skoncentrirani samo na riž in njegove lastnosti. Tudi 

nereda po igralnici praktično ni, na koncu sicer pometemo, vendar govorim o zares 

zanemarljivih količinah. Z rižem se na tak način igramo že tri mesece in opažam, da je 

njihova igra napredovala v tem smislu, da si vsak otrok poišče svoje pripomočke in točno 

vedo, s katerim pripomočkom si morajo pomagati, da dosežejo želeni učinek. Lahko rečem, 

da riž na otroke deluje terapevtsko.  
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7.4. OPIS DEJAVNOSTI ZA 4. SKLOP: PREMIKAJOČE ŽOGE 

 

 

Slika 16: Postavitev premikajočih žog v prostoru 

 

Cilji, ki sem si jih zastavila v povezavi s to dejavnostjo, so bili, da otrok spoznava odnos med 

vzrokom in posledico, spoznava, kaj gibanje povzroči, in spoznava gibanje teles po zraku. 

Menim, da so bili zastavljeni cilji uresničeni v določeni meri. Nisem popolnoma prepričana, 

da so resnično spoznali gibanje teles po zraku. Najverjetneje jim je bilo pri tem najbolj všeč 

to, da se nekaj premika. Vedeli so, kaj morajo narediti, da se žoga zaniha, in kaj se zgodi 

potem, saj so to ponavljali večkrat in jim je bilo to zelo zabavno. Vigotski meni, da je vloga 

odraslega predvsem v zagotavljanju spodbudnega, raznolikega okolja, ki otroku omogoči 

neprecenljive izkušnje, kar pa je poglavitno za miselni razvoj. Pozitiven vpliv na otrokov 

razvoj imajo tudi vrstniki, ki so na višji stopnji mišljenja (Nemec in Krajnc, 2011, str. 84). 

Področja po NTC-programu, ki so bila uresničena skozi dejavnost: akomodacija očesa, 

ravnotežje, rotacija. 

Nisem bila popolnoma prepričana, kako bodo in ali sploh bodo lahko otroci sledili žogi, pa 

vendar sem jih želela spodbuditi k opazovanju.  
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Slika 17: Deček išče oporo na vrvi za vzpostavitev ravnotežja 

 

 

Slika 18: Deček se vrti z žogami 

 

Glede na to, da so bile skoraj vse dejavnosti statične, sem razmišljala o gibanju otrok. 

Izkoristila sem tram na stropu in nanj obesila različno velike žoge s pomočjo elastik in vrvi. 

Težavo sem imela pri pritrjevanju žoge na vrv/elastiko, zato sem vse žoge vstavila v prozorno 

plastično vrečko. Nekatere žoge so imele v notranjosti lučko, druge so bile gladke ali pa so 

imele razne izbokline.  
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Namen te dejavnosti je bil, da otrok z očesom sledi hitro premikajočemu se predmetu in se mu 

izogiba. Predmet je podkrepljen s svetlobno, slušno ali tipno lastnostjo. 

 

Slika 19: Deklica tipa žogo in poskuša prižgati lučko v njej 

 

Tudi pri tej dejavnosti otroci od začetka niso imeli zanimanja. Šele po nekaj tednih uporabe so 

se sprostili in pričeli z igro tako, kot sem tudi pričakovala. Največja napaka je v zapletanju 

vrvi in elastike med seboj, ker ob velikem številu le-teh hitro nastane zaplet vsega skupaj. 

Sicer pa otroci pogosto mečejo žoge in jih spremljajo s pogledom. Večkrat sem že opazila 

otroka, ki je zaradi gibanja in spremljanja izgubil ravnotežje in padel. To sem pričakovala, saj 

sem med drugim pri načrtovanju razmišljala tudi o ravnotežju, ki ga Rajović (2013; 2015) 

pogosto omenja kot pomemben del odraščanja. Zabavno jim je, ko v igralnici naredimo temo 

in prižgemo lučke v žogah. Otroci imajo radi predmete, ki se hitro premikajo, če pa ta premik 

lahko izvedejo sami, pa se mi zdi, da jim je to še toliko bolj zanimivo. Žoge so obešene na 

sredini igralnice, tako da se otroci pogosto ustavijo in se zaigrajo za kratek čas z njimi. 

Največkrat se tam ustavi deček, ki se tako glasno smeji, da privabi k igri še ostale otroke.  
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7.5. OPIS DEJAVNOSTI ZA 5. SKLOP: POLIGON 

 

 

Slika 20: Otroci poskušajo preplezati prepreko 

 

Cilji, ki sem si jih zastavila v povezavi s to dejavnostjo, so bili, da otrokom omogočim, da 

spoznajo svoje gibalne sposobnosti, se zavedajo lastnega telesa in doživljajo ugodje v gibanju 

ter da jim omogočam in jih spodbujam h gibalnim dejavnostim. Menim, da so bili vsi cilji 

doseženi, saj otroci uživajo v gibanju. Skoraj vsi otroci so preizkušali sposobnosti svojega 

telesa in pri tem uživali. Na razpolago so imeli različne oblike gibanja, tako da so lahko vsi 

našli nekaj, kar jim je odgovarjalo. Tudi Bruner (v Pevec Semec, 2009, str. 48) pravi, da je 

otrok aktiven in da si svoje znanje oblikuje najprej ob pomoči učitelja, nato pa samostojno. 

Področja po NTC-programu, ki so bila uresničena skozi dejavnost: akomodacija očesa, 

ravnotežje. 

Predvidevala sem, da bodo otroci prvih 10 minut zainteresirani za dejavnost in mi jih ne bo 

treba spodbujati k temu. Nekaj otrok bo obupalo zelo hitro in bodo plezali za letvenikom. 

Predvidevala sem tudi, da bodo tri deklice sodelovale ves čas, ker jih tudi sicer zanimajo 

podobne stvari. Prav tako sem predvidevala, da bo pri sezuvanju imelo kar nekaj otrok težave, 

vendar jih bom kljub temu spodbujala dlje časa.  
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Slika 21: Faze zanimanja za dejavnost 

 

Pred samimi pripravami na dejavnost sem pretehtala veliko možnosti in idej, ker sem 

upoštevala starost otrok, število otrok, prostor in čas izvedbe, čim več uresničenih kriterijev 

po NTC-programu, primerna sredstva in pripomočke za varno uporabo. Tako sem se odločila 

za gibalno-senzorično dejavnost. Poleg tega hitro razberemo občutenja otrok v gibu. Odločila 

sem se, da bom za izvedbo uporabila preprosta sredstva, kot so polivalentne blazine in 

senzorični krogi. Na začetku sem si naredila načrt, kam bom postavila katere blazine, 

kroge …  

Namen te dejavnosti je bil, da otrok z lastnim gibanjem premaguje ovire. Poligon sem 

pripravila v telovadnici. 



48 
 

 

Slika 22: Deklica premaguje ovire, druga deklica počiva 

 
 

 

Slika 23: Deklica po premagovanju ovire pade zaradi slabega ravnotežja 

 

Otroke smo na začetku spodbudili k sezuvanju copat. Nekateri si že znajo sezuti copate in 

sledijo navodilom (npr. odnesi copate pod mizo), kar nekaj otrok pa kljub velikim spodbudam 

in usmeritvam tem navodilom ni uspelo slediti. Ko so vsi otroci sezuli in pospravili copate, so 

stekli proti poligonu, kjer smo otroke spodbujali, da hodijo v krogu in tako preizkusijo vse 

izzive. Tega sicer ni za pričakovati v njihovi starosti, vendar sem želela, da si pridobijo to 

izkušnjo. Prvih nekaj krogov so otroci z navdušenjem hodili, kasneje pa je brez spodbude 
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vztrajalo le še nekaj otrok. Ker so otroci še mlajši, jih nisem vodila skozi poligon ali jih 

usmerjala. Tako so lahko sami izbirali in menjavali svoje položaje. Z vzgojiteljico sva bili 

prisotni pri točkah, kjer je potreben stalen nadzor odraslega (tobogan), ali tam, kjer sva 

predvideli, da je to potrebno. Sicer pa otroke vedno poskušava navdušiti z najinim 

zanimanjem za določeno zadevo. Glede na opažanja otrok v skupini so bile njihove reakcije 

pričakovane. Ko so otroci izgubili zanimanje, smo skupaj pospravili blazine in postavili 

senzorne kroge. Tukaj so otroci potrebovali roko odraslega, saj jim je šlo tako lažje. Nekaj 

otrok je bilo treba spodbuditi, saj bi sicer plošče nosili naokoli ali pa bi se jim izogibali zaradi 

občutka neugodja. Otroci so svoje občutke izrazili z obrazno mimiko in pogledom. Kar nekaj 

otrok ni želelo hoditi po krogih, najpogosteje so se usedli na tla in opazovali otroke, ki s tem 

niso imeli nikakršnih težav. Največ pozornosti sem posvetila otrokom, ki so se v zelo kratkem 

času naveličali dejavnosti, saj menim, da nimajo močne samozavesti glede gibanja lastnega 

telesa. Zaradi tega sem jih poskušala še bolj motivirati. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

Predšolsko obdobje je zelo pomembno obdobje v življenju vsakega posameznika, ker se v tem 

času posameznik intenzivno razvija, pri tem kritičnem obdobju razvoja in učenja pa odigrajo 

pomembno vlogo starši in strokovni delavci v predšolskih institucijah. Eden od ciljev mojega 

raziskovalnega dela je bil, da predstavim pomen dobro izbranega programa v predšolskem 

obdobju, ki je najbolj kritično za razvoj in učenje. Z izpeljavo dejavnosti po NTC-programu 

sem želela v prvi vrsti spodbuditi vzgojitelje k uporabi le-tega, saj menim, da pozitivno vpliva 

na zgodnje učenje najmlajših otrok v vrtcu. NTC-program je namreč usmerjen v razvoj 

možganov, ki se v prvih letih otrokovega življenja najbolj razvijajo. Zaradi svoje 

nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce (ni 

nadomestilo zanj) ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih telesno-gibalnih 

in miselnih iger ter dejavnosti. Pri doseganju ciljev je pomembno strokovno in odgovorno 

delo tako vzgojiteljev kot tudi staršev. 

Zastavljene cilje sem dosegla, saj sem uspešno načrtovala in izvedla dejavnosti tako, da sem 

upoštevala elemente NTC-programa, hkrati pa tudi razvojne značilnosti otrok, starih 1–2 leti. 

Pravilne odločitve v zvezi s tem sta potrdili tudi vzgojiteljica in svetovalna delavka, s 

katerima sem izvedla tudi intervju. Rezultati mojega raziskovanja so pokazali, da je v 

določeni meri možno prilagajati dejavnosti najmlajšim otrokom, vendar pa vseh področij ni 

možno vključiti. Pogojeno je predvsem glede govornega razvoja otrok, ki v tem starostnem 

obdobju še ni toliko razvit.  

Izvedla sem pet sklopov dejavnosti, in sicer aplikator, senzorna omara, riž, premikajoče žoge 

in poligon. Izvedene dejavnosti so potrdile domneve o primernosti uporabe elementov NTC-

programa ob upoštevanju značilnosti otrok, starih 1–2 leti. Prek dejavnosti, ki so trajale od 

januarja do aprila 2017, in deskriptivne študije primera sem potrdila, da se dejavnosti, ki 

vključujejo elemente NTC-programa, lahko izvaja z najmlajšimi otroki v vrtcu, vendar morajo 

biti le-te prilagojene in dobro premišljene glede uporabe. Za opazovanje sem si izbrala 

predvsem otrokove emocije (presenečenje, veselje, strah, gnus) in neverbalno komunikacijo, 

saj pri opazovani starosti še niso zmožni uporabljati verbalne razlage za opisovanje doživljanj. 

Na podlagi opazovanj sem zapisovala potek dela in se posluževala različnih načinov 

dokumentiranja (fotografije, posnetki otrok) za kasnejšo obravnavo.  
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Cilje, ki sem si jih zastavila v povezavi z dejavnostmi, sem dosegla, saj sem uspešno 

načrtovala in izvedla dejavnosti ob upoštevanju prej naštetih značilnosti otrok. Pravilne 

odločitve v zvezi s tem sta potrdili tudi vzgojiteljica in svetovalna delavka, ki sta sodelovali 

pri izvedbi dejavnosti. Rezultati mojega raziskovanja so pokazali, da je v določeni meri 

možno prilagajati dejavnosti najmlajšim otrokom, vendar pa vseh področij ni možno vključiti. 

Miselne klasifikacije, miselne seriacije in ugankarskih zgodb ni bilo možno uporabiti, saj so 

pogojeni predvsem glede govornega razvoja otrok, ki v tem starostnem obdobju še ni toliko 

razvit.  

Vpeljava programa se mi zdi smiselna, saj nas sistematično usmerja k tistim igralnim 

dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih 

povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja.  

Prek dejavnosti so imeli omogočeno pridobivanje izkušenj in zaznavanje svojih občutij prek 

različnih tekstur in gibanja. Aplikator je v otrocih zbudil zanimanje, veselje in zabavo ob 

raziskovanju pripadajočih predmetov. Ob tem je pri njih spodbudil razmišljanje o postopku 

pritrjevanja predmeta na podlago. Pri senzorni omari so razvijali otip na predmetih, ki jih 

sicer ne bi prijeli zaradi gnusa in podobnih neugodij. Občutki so pri otrocih spodbudili željo 

po raziskovanju in odkrivanju ostalih materialov. Ob uporabi riža pri dejavnosti so bili otroci 

na začetku nekoliko zadržani, ker jim je riž predstavljal nekaj neznanega. Vendar so kmalu 

zbrali dovolj poguma za manipulacijo z njim. Dejavnost je bila izbrana za najboljšo, saj so se 

otroci ob igri sprostili in umirili. Premikajoče žoge sprva niso predstavljale otrokom veliko 

zanimanja, vendar so jim kasneje pomenile način dobre igre in zabave. Poligon je otroke 

spodbudil k razmišljanju in uporabi primernih telesnih gibov za doseganje cilja.  

Prepričana sem, da sem prikazala primer spodbudnega učnega okolja za otroke, stare 1–2 leti, 

v povezavi z NTC-programom. Ugotovila sem, da se lahko načrtuje in izvaja dejavnost tako, 

da so upoštevani posamezni elementi NTC-programa ter vse razvojne značilnosti otrok, starih 

1–2 leti, skladno in v povezavi z veljavnim Kurikulom za vrtce. 

  



52 
 

9. LITERATURA: 
 

Adamčič Pavlovič, D. (2000). Globina samodotika. Ljubljana: Educy. 

Bahovec, E. D. in Kodelja, Z. (1996). Vrtci za današnji čas. Ljubljana: Center za kulturološke 

raziskave pri Pedagoškem inštitutu. 

Batistič Zorec, M. (2002). Učenje v vrtcu. Sodobna pedagogika, 56(3), 24–43. 

Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Inštitut za 

psihologijo osebnosti. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (1995). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport. 

Bregant, T. (2012). Razvoj, rast in zorenje možganov. Psihološka obzorja, 21(2), 51–60. 

Pridobljeno s http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_2/bregant.pdf 

Domicelj, M. (2006). Igra in učenje v vrtcu – temelj vseživljenskega učenja. V Udejanjanje 

načel vseživljenskega učenja (str. 126–130). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

Dryden, G. in Vos, J. (1999). Revolucija učenja. Ljubljana: Educy d. o. o. 

Hohmann, M. in Weikart, D. P. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana: 

Državna založba Slovenije. 

Horvat, L. in Magajna, L. (1987). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

Izhodišča kurikularne prenove: nacionalni kurikularni svet: Slovenija. (1996). Ljubljana: 

Nacionalni kurikularni svet. 

Juriševič, M. (19. 3. 2010). Ozaveščeno postavljanje temeljev. Šolski razgledi, 61(6), 11. 

Juriševič, M., Rajović, R. in Drgan, L. (2010). NTC učenje: spodbujanje razvoja učnih 

potencialov otrok v predšolskem obdobju: gradivo za strokovni seminar. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta. 

Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. (2009). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. 

Marentič Požarnik, B. (2003). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

Marjanovič Umek L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj 

in zgodnje učenje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

Marjanovič Umek, L. (ur.). (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: 

Založba Obzorja. 

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_2/bregant.pdf


53 
 

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.). (2006). Psihologija otroške igre. Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

Matičič, D. (2016). Usmerimo delovanje našega uma. Pridobljeno s 

http://www.adma.si/odnosi-in-komunikacija/usmerimo-delovanje-nasega-uma/ 

Nemec, B. in Krajnc, M. (2011). Razvoj in učenje predšolskega otroka. Ljubljana: 

Grafenauer. 

Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

Pevec Semec, K. (2009). Spodbudno učno okolje v kurikularni prenovi. Ljubljana: Zavod RS 

za šolstvo. 

Rajović, R. (2015). Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Rajović, R. (2016). Vse kar naredite namesto otroka, mu na dolgi rok škodi. Pridobljeno s 

http://siol.net/trendi/odnosi/vse-kar-naredite-namesto-otroka-mu-na-dolgi-rok-skodi-

400770 

Rajović, R., Berić, D., Bratić, M., Živković, M. in Stojiljković, N. (2016). Effects o fan 

»NTC« exercise program on the developmentof motor skills in preschoolchildren. 

Pridobljeno s http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/2535 

Rajović. R. (2013). IQ otroka je skrb staršev! Pridobljeno s 

http://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2493 

Retuznik Bozovičar, A. in Krajnc, M. (2011). V krogu življenja: pedagogika in pedagoški 

pristopi v predšolskem obdobju: učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v 

predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja. Velenje: Modart. 

Zajec, J. in Skubic, D. (2012). 100 jezikov na čutni poti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

Univerze v Ljubljani. 

Zakon o vrtcih. (2008). Uradni list RS, št. 25 (14. 3. 2008). Pridobljeno s 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4977 

Žmavčič, K. (2014). Program NTC učenja. Pridobljeno s http://www.pedenjpednm.si/wp-

content/uploads/2014/02/VrtecPedenjped_NTC_ucenje.pdf 

 

http://www.adma.si/odnosi-in-komunikacija/usmerimo-delovanje-nasega-uma/
http://siol.net/trendi/odnosi/vse-kar-naredite-namesto-otroka-mu-na-dolgi-rok-skodi-400770
http://siol.net/trendi/odnosi/vse-kar-naredite-namesto-otroka-mu-na-dolgi-rok-skodi-400770
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/2535
http://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2493
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4977
http://www.pedenjpednm.si/wp-content/uploads/2014/02/VrtecPedenjped_NTC_ucenje.pdf
http://www.pedenjpednm.si/wp-content/uploads/2014/02/VrtecPedenjped_NTC_ucenje.pdf

