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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi bom obravnavala razstavno dejavnost v vrtcu, katere pomen so kot eni prvih 

začeli prepoznavati v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. Pri snovanju izhodišč sem se oprla 

na razstavno dejavnost pedagoškega koncepta Reggio Emilia. 

 

V svojem delu bom najprej predstavila razstavne aktivnosti koncepta Reggio Emilia in njegove 

značilnosti. Osredinila se bom na likovni vidik, saj likovnost predstavlja enega pomembnejših 

elementov koncepta Reggio Emilia. Dane informacije bom povezala z likovnimi dejavnostmi iz 

kurikuluma za vrtce ter poiskala podrobnosti in razlike. Naše okolje je drugačno od okolja, v 

katerem je koncept Reggio Emilia nastal, zato je pri apliciranju različnih dejavnosti v naš 

predšolski sistem potrebno upoštevati določene modifikacije. V raziskavi bom poiskala tisto, kar 

lahko v okviru razstavnih dejavnosti prenesemo in uporabimo v javnem vrtcu v Sloveniji. 

 

V nadaljevanju bom obravnavala participacijo otrok ter odnosno pedagogiko in pedagogiko 

poslušanja. Predstavila bom pomen participacije ter poslušanja in izražanja v »stotih jezikih« v 

okviru razstavne dejavnosti v vrtcu, njen vpliv na otroke, vzgojitelje in odrasle.  

 

V empiričnem delu bom izvedla raziskovalni projekt z naslovom Naredimo svojo razstavo. 

Otroci bodo prek igre, likovnega ustvarjanja in raziskovanja odkrivali, kaj je razstava, kako se jo 

oblikuje in kakšen je njen namen. Obiskali bomo razstavo v knjižnici in si jo ogledali pod 

vodstvom vodje razstavne dejavnosti ter se z njo pogovorili. Otroci bodo izdelali različne likovne 

izdelke iz naravnega, nestrukturiranega materiala, se preizkusili v fotografiranju, pri katerem bo 

prisotna profesionalna fotografinja, in ustvarjali ob prisotnosti učiteljice likovne vzgoje. Na 

koncu bodo pripravili svojo razstavo in predstavili projekt staršem, vzgojiteljem in otrokom. 

 

Sledili bodo analiza celotnega projekta ter ugotovitve in odgovori na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: likovne dejavnosti, razstavna dejavnost v konceptu Reggio Emilia, 

participacija otrok v vrtcu, razstava 



  

  



  

ABSTRACT 

 

This thesis is about exhibition activity in kindergarten. I relied with the creation of the platforms 

on the exhibiton of the pedagogical concept of Reggio Emilio. 

 

Firstly, I will present the exhibition activities of the concept of Reggio Emilio and its 

characteristics. I will focus on the visual aspect, since the visual design presents one of the most 

important elements of the concept of Reggio Emilio. Moreover, I will connect it with art 

activities from the Curriculum for kindergartens and search for similarities and differences. Our 

environment is different from the environment in which the concept of Reggio Emilia created and 

therefore require certain modifications in the applications of different activities in our preschool 

system. 

In the thesis I will try to explore what can we use in the public kindergarten in Slovenia in the 

context of the exhibition of the activities and its influence on the children. . 

 

Furthermore, I will address the participation of children and related pedagogy and the pedagogy 

of listening. I will present the importance of participation and listening and expressing the 

»hundred languages« in the framework of the exhibition activities in the kindergarten, its impact 

on children, educators and adults. 

In practical part I will perform a research project »Make your own exhibition«. Children will 

discover through games, artistic creation and research what an exhibition it is. We will visit the 

exhibition in the library and have a look under the guidance of the head of the exhibition 

activities. The children will produce a variety of fine products from natural, unstructed material. 

They will participate in photo shooting in the presence of the teachers of artistic education. At the 

end they will prepare their own exhibition and present it to their parents, nursery and to the 

children. 

The analysis will follow by the whole project, also the findings and answers to the posed research 

questions. 

 

KEYWORDS: art activities, exhibition activity of the Reggio Emilio concept, children in 

kindergarten participation, exhibition 
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UVOD 
»Otrok je kompetentno bitje, ki se izraža v stotih jezikih.« 

Loris Mallaguzi 

Otrok je bitje, ki je zmožno pokazati veliko stvari in jih narediti sam. V svoji glavi skriva 

neskončno idej, ki prepogosto ostajajo skrite, saj jim odrasli ne znamo omogočiti, da bi jih izrazil. 

Vendar se med temi idejami neredko skriva motivacija za delo in načrt, kako speljati vzgojno-

izobraževalno dejavnost. Le prisluhniti je potrebno otroku in mu dati možnost, da se izrazi na 

način, ki mu ustreza. 

V konceptu Reggio Emilia v ospredje postavljajo umetnost, ki ob ustrezni spodbudi odraslemu 

odkriva uvid v otrokovo percepcijo, doživljanje in sklepanje. Umetnost je tako široko področje, 

da ima otrok v njej možnost izražanja na vrsto najrazličnejših načinov, skladnih z njegovimi 

izraznimi sposobnostmi, le  izzvati ga moramo z ustrezno izkušnjo in mu priskrbeti prostor in 

potreben material. 

Otrok se uči skozi lastno raziskovanje in odkrivanje sveta okrog sebe. Prek projektnega dela bo 

preizkušal, ustvarjal in uresničeval svojevrstne ideje. Prek vzponov in padcev bo pridobil 

neskončno izkušenj za nadaljnje življenje. Poleg tega bo pri tovrstnem raziskovanju pomembno 

vlogo igralo celostno učenje, ob katerem bo otrok pri iskanju rešitev uporabljal vsa čutila, kar 

doprinese k njegovemu celostnemu razvoju. 

S poslušanjem damo otroku možnost, da je viden in slišan, ob enem pa sebi omogočimo boljši in 

jasnejši uvid v njegovo doživljanje, sklepanje in razumevanje. Otrok se mora ob tem počutiti 

varnega in sprejetega v skupini, ob enem pa prejema dober zgled poslušanja in vzpostavlja dobre 

odnose z odraslimi in sovrstniki, s katerimi se uči dogovarjanja in iskanja konsenzov, kar je 

odlična popotnica za nadaljnje življenje. 

Eno od možnosti pri vzpostavljanju spoznavanja likovne pestrosti in spoštovanja različnosti v 

predšolskem okolju predstavlja soočanje z njenimi rezultati. Tu igra ključno vlogo razstavna 

dejavnost, ki lahko odraslim pokaže izrazne zmožnosti in likovno iskrenost predšolskega otroka. 

V svojem diplomskem delu se osredinjam predvsem na tiste razstavne dejavnosti predšolskega 

koncepta Reggio Emilia, ki bi jih bilo, kljub drugačnim izvedbenim možnostim, možno udejanjati 

tudi v našem predšolskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Otrokom želim dati besedo, 

odraslim pa sprejemanje novega in cenjenje otroške likovne iskrenosti. 
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I TEORETIČNI DEL 
 

1 PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA 

 

Reggio Emilia je sodoben pedagoški koncept, ki je nastal v italijanskem mestu Reggio Emilia. 

(Devjak, Batistič Zorec, Turnšek, Krnel, Hodnik Čadež, Skubic in Hočevar, 2009). Gibanje z 

novim konceptom vzgoje in izobraževanja se je razvilo iz želje po nečem novem in drugačnem za 

bodoče generacije otrok ter je rastlo skupaj z gibanjem za ženske in željo po izboljšanju pogojev 

za otroke (Abbott in Nutbrown, 2001). Iskali so alternativni pristop za otroke v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah in ga poimenovali po kraju, kjer se je prvotna ideja razvila. Začetki 

koncepta segajo v leto 1963, zanimanje zanj pa se je razširilo po letu 1983, ko so v Stockholmu 

preko otroških likovnih del svoj pedagoški koncept prvič predstavili širši javnosti, saj so 

razstavili izdelke otrok in s tem prikazali njihovo kompetentnost. Zaradi zelo odmevne razstave 

se je ideja o konceptu hitro razširila po svetu. Pedagoški koncept Reggio Emilia je bil priznan kot 

najnaprednejša ustanova s predšolsko vzgojo v svetovnem tekmovanju leta 1991, ki je potekalo 

pod okriljem ameriškega tednika Newsweek (Devjak idr. 2009).  

Začetnik koncepta je Loris Malaguzzi. Po njegovi smrti je delo prevzela Carla Rinaldi (Vrbovšek, 

2009). 

Loris Malaguzzi je bil ustanovitelj izobraževalne filozofije vrtcev Reggio Emilia. Skupaj z 

lokalno skupnostjo in lokalnimi upravami je ustanovil mrežo vrtcev Reggio Emilia. Vrtci se 

delijo na dva dela. Prvi se po italijansko imenujejo »nido«, kar pomeni center za otroke, stare od 

3 mesecev do 3 let. Drugi  so »scuola dell`infanzia« ali center za mlade otroke, stare od 3 do 6 

let. Bil je učitelj v osnovni šoli, kasneje tudi psiholog, delal je na ministrstvu za šolstvo, bil je 

direktor revije Zerosei in Bambini. Izredno se je trudil promovirati pedagoški koncept Reggio 

Emilia (Reggio children, 2016). 

Loris Malaguzzi je menil, da so otroci zelo kompetentna bitja, le da jih odrasli pogosto ne 

obravnavamo na takšen način. (Reggio Children, 2016). Prepričan je bil, da so otroci nosilci in 

konstruktorji lastne inteligence. V njihove vsestranske sposobnosti moramo verjeti in to dejstvo 

sami pri sebi sprejeti. Šele nato bomo lahko spremenili odnos do otroka. Podobno velja za 

vzgojno-izobraževalne inštitucije. Najprej mora ustanova sprejeti takšen pogled na otroka, šele 

nato lahko prilagodi delo njegovim potrebam. Otrok se že rodi raziskovalec. Skupaj z njim 
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moramo raziskovati tudi mi, čeprav ne vemo in ne poznamo vseh stvari. Skupno raziskovanje 

izboljšuje tudi odnose med odraslim in otrokom. Med njima se vzpostavi čudovita os. Inteligenca 

pa je gorivo, ki povečuje otrokovo zmogljivost in interakcijo s stvarmi in med stvarmi. 

Posledično otrok več sprašuje, išče, raziskuje. S tem si krepi in razvija procese v možganih, ki mu 

dajejo možnost spraševanja in raziskovanja. Po mnenju Lorisa Malaguzzija je inteligenca 

bistvena sila, ki spodbuja otroke k spoznavanju in raziskovanju sveta (Reggio Children). 

Kot pravi Loris Malaguzzi, je glavna ideja ta, da je otrok kompetentno bitje, ki se izraža v stotih 

jezikih. Poleg tega je pomembna skrb za državljanstvo in zavedanje lastnega državljanstva. Prišel 

je do vprašanja, kaj točno otroci potrebuje za uspešno rast in razvoj, da bodo lahko živeli polno 

življenje kot državljani posamezne države (Reggio Emilia, 2016). 

Carla Rinaldi (2006) poudarja, da je Reggio koncept namenjen tistim, ki si želijo nekaj 

drugačnega in si želijo sprejeti drugačen koncept vzgoje in izobraževanja, ki temelji na odnosih 

do otrok, ki sprejemajo njihovo kompatibilnost in kompetentnost. Obiskovalci vrtca Reggio 

Emilia prihajajo domov s pozitivnimi občutki, da so otroci, starši in vzgojitelji povezani med 

seboj in da se med njimi čuti partnerstvo. Uspelo jim je izoblikovati partnerski odnos in 

spodbuditi interes po sodelovanju.  

Reggio Emiliji je uspelo pridobiti interes in narediti vzgojno-izobraževalne ustanove pomembne 

v očeh odraslih in otrok (Rinaldi, 2006). To jim je uspelo prek temeljev pedagoškega koncepta 

Reggio Emilia, ki predstavljajo izhodišče celotnega konteksta (Devjak idr. 2009): vpetost vrtca v 

kulturno okolje; prostori v vrtcu: dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v 

vrtcu; projektno delo; timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu; kakovostna interakcija 

in komunikacija; prednost učenja pred poučevanjem; spodbujanje in omogočanje različnih oblik 

izražanja; razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu; različnost otrok. 

1.1 VPETOST VRTCA V KULTURO OKOLJA 

Ena glavnih otrokovih pravic je pravica do okolja, ki je za otroka ob enem tudi učna izkušnja 

(Abbott in Nutbrown, 2001). Reggio Emilia je mesto z okrog 150.000 prebivalci v Emilia 

Romagna. Je staro in uspešno mesto, polno zgodovine, ki je del svojega premoženja vložilo v 

nastanek tridesetih občinskih vrtcev (Rinaldi, 2009; Vecchi, 2010). Okolje je bistveni sestavni 

element vsake politične in teoretične raziskave v izobraževanju (Abbott in Nutbrown, 2001). 

Veliko vrednost dajejo vlogi okolja kot motivaciji in animaciji pri ustvarjanju odnosov, 

emocionalnih in kognitivnih situacijah, ki so povod za ustvarjanje dobrega počutja in občutka 
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varnosti. Šele ko se v nekem okolju počutimo varne, se lahko v njem docela sprostimo, 

ustvarjamo in sobivamo z drugimi sovrstniki in odraslimi. Tako pridobimo idealne pogoje za rast 

in razvoj vsakega otroka (Abbott in Nutbrown, 2001). 

Da lahko omogočimo optimalen razvoj otrok, je potrebno upoštevati spremembe v znanosti, 

ekonomiji, umetnosti in človeških navadah v danem okolju in času. Vse to vpliva na otroka, na 

njegovo mišljenje in spoznavanje sveta okrog sebe, spoznavanja problemov in reševanja le-teh. 

Vsak napredek, ki se zgodi, pomeni tudi spremembo v učnem načrtu, zato se je potrebno nenehno 

prilagajati in skozi igro v prostorih in zunaj vrtca ter projekte in raziskovanje otroke popeljati v 

realni svet, da spoznajo lastno zgodovino, kulturo, dediščino in tradicijo. (Devjak, idr. 2009). 

1.2 PROSTORI V VRTCU 

Loris Malaguzzi je mnenja, da mora imeti vrtec možnost do lastnega okolja in arhitekture ter 

konceptualizacije in uporabe prostorov v posameznih vrtcih. (Abbott in Nutbrown, 2001). 

Pomembno je, da so prek okolja izražene ideje, odnosi, etika in kultura ljudi, ki živijo v njem 

(prav tam). V vrtcih RE velik pomen pripisujejo estetski prezentaciji projektov in izdelkov otrok, 

ki jih razstavljajo v svojih prostorih. Pri tem se ne omejujejo le na izdelke, pač pa gledalcu 

ponujajo vpogled v celotno dogajanje – potek posameznega projekta, pestrost rešitev, ki so se iz 

njega razvile ... Pri predstavitvi svojih dosežkov se ne omejujejo zgolj na  projekte otrok, ki 

trenutno bivajo v vrtcu, pač pa ohranjajo tudi tiste iz bivših generacij, ki so vrtec že zapustili, saj 

s tem omogočajo, da ohranijo okolje likovno bogato in inspirativno. Njihovi projekti ostajajo na 

steni in s tem učijo in spodbujajo mlajše generacije (prav tam). 

 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

Slika 1: Prostor v vrtcu Reggio Emilia Slika 2: Prostor v vrtcu Reggio Emilia 
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Vrtec predstavlja mesto v malem. Ima ogromno manjših prostorov, v katerih si otroci lahko 

izberejo, kje se bodo zadrževali, ali bodo tam, kjer je vzgojitelj, ali se bodo igrali sami ali s 

prijatelji. Ima značilen osrednji del, ki ga imenujejo piazza. V njem se srečujejo različno stari 

otroci, se družijo in pogovarjajo. Običajno je v obliki tetraedra, v njegovi notranjosti pa se 

razprostirajo ogledala, ki so namenjena iskanju otrokove osebnosti in doživljanju samega sebe 

(Abbot in Nutbrown, 2001). Tako lahko posameznik vidi sebe iz več zornih kotov in se bolje 

spozna, kar je v skladu z njihovo filozofijo videnja sebe. Nad vhodom v ta prostor visi napis: 

»Nič brez radosti«. Eden od pomembnih prostorov je tudi atelje. Otroci skupaj z ateljeristom, 

strokovnjakom z likovnega področja in članom strokovnega tima, uresničujejo svoje ideje, 

raziskujejo in dokončujejo projekte.  

Stavba je pritlična, kar omogoča prehajanje iz notranjosti v zunanje okolje, saj dajejo velik 

poudarek na kulturo in tradicijo lastnega mesta. Prostori so svetli zaradi oken, ki segajo od tal do 

stropa. Barv sten se sploh ne opazi, saj se vsepovprek razprostira dokumentacija projektov in 

otroškega vsakdana. Otroško delo je razobešeno na vsakem koraku po celem vrtcu. (Abbott in 

Nutbrown, 2001; Devjak idr. 2009) 

Ustvarili so prostore, v katerih se otroci počutijo varne. Vanje radi prihajajo, se družijo in 

pridobivajo znanje in izkušnje (prav tam). 

1.3 DOKUMENTACIJA IN ARHIVIRANJE IZDELKOV TER ŽIVLJNJA IN DELA V 

VRTCU 

Vse, kar se dogaja v okviru vrtca, vsi projekti, izdelki, igra in življenje otrok, se skrbno 

dokumentira. Fotografije, izdelki in zapisi skladb, zgodb itd. se izobesijo na različnih delih vrtca. 

Tako imajo vsi, ne le otroci, temveč tudi starši in delavci možnost analiziranja in pogovora o 

dejavnostih, ki so jih izvajali (Devjak idr. 2009). Dokumentacija predstavlja orodje vzgojiteljici 

za izboljševanje in raziskovanje pedagoške prakse (Vogrinc in Podgornik, 2010). Rinaldi (2009) 

pravi, da je zelo težko opisati pomen dokumentiranja z eno besedo. Še najboljši termin je 

ricognizione, ki pomeni prepoznavanje. Vendar v Reggiu uporabljajo deljeno besedo – ri-

cognizione – kar pomeni, da ima nov smisel ponovno nekaj vedeti ali spoznati/prepoznati (prav 

tam). Z dokumentacijo lahko ponovno analiziramo določeno delo/dejavnost in ob tem na novo 

spoznamo dobre in slabe stvari ter najdemo pomanjkljivosti, ki nas spodbudijo k ustvarjanju 

boljše delovne prakse. S ponovno razpravo o določeni stvari se lahko naučimo veliko novega, 

zato je dokumentiranje in arhiviranje zelo pomemben del vrtcev Reggio Emilia (Borota, 2010; 
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Miškeljin, 2011). Poleg tega je otrok aktivno bitje, ki sam doprinaša k lastnemu razvoju in 

razvoju kulture okrog njega. Prek dokumentiranja njegovih dejavnosti se otrok razvija in aktivno 

pripomore k pedagoškemu procesu. Dokumentacija je osnova za kritičen pogled na preteklo delo, 

s čimer je mogoče določene stvari popraviti in nadgraditi, tudi s pomočjo diskurza in sodelovanja 

s kolegi. Zato v sistemu Reggio Emilia zaposleni temu posvečajo veliko časa (Borota, 2010).  

1.4 PROJEKTNO DELO 

Projektno delo je pristop, ki je značilen za vrtce, ki temeljijo na pedagogiki Reggio Emilia. Otroci 

so kompetentna bitja in so sposobni vključevanja v poglobljene in razširjene raziskovalne 

projekte (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Projektno delo je organizirano tako, da otrok 

zelo poglobljeno raziskuje nek predmet, pojav ali dogodek, ki zadeva njegovo življenje. Pri tem 

sodeluje s sovrstniki in odraslimi. Raziskovalni objekt otroka zanima, ga privlači in vzbuja 

njegovo pozornost. Otrok ima že sam po sebi motivacijo za raziskovanje, zato mu damo možnost, 

da sam odkriva informacije o danem objektu/pojavu. Otrokova angažiranost za raziskovalno delo 

povečuje zaupanje v njegove intelektualne in kognitivne zmožnosti. 

Otrok sam raziskuje tako, da veliko sprašuje, išče ljudi, ki mu lahko karkoli pomagajo in povedo, 

raziskuje po knjigah in na internetu, postavlja hipoteze, preizkuša dane možnosti, sprejema 

napake, sprotno komunicira in preizkuša nove načine, dokler ne pride do zaključka (Turnšek, 

Hodnik Čadež, Krnel, 2009). Skozi projekt se izraža na vrsto različnih načinov in uporablja vsa 

svoja čutila za raziskovanje. Postopne faze raziskovanja dokumentira na različne načine – 

fotografira, snema, riše, slika ... – in analizira s sovrstniki in odraslimi (Turnšek, Hodnik Čadež, 

Krnel, 2009). Pri tem ima veliko vlogo ateljerist – strokovni delavec, ki daje otrokom možnost 

preizkušanja in raziskovanja stvari z različnimi likovnimi sredstvi. Otrok v danem raziskovalnem 

projektu soodloča. S tem je soudeležen v kulturi in življenju vrtca. To imenujemo participacija, 

kar je pomemben del sistema Reggio Emilia. Otrok se počuti pomembnega in slišanega v lastnem 

okolju. Posledično je precej bolj motiviran za delo in pridobivanje novih informacij, znanja in 

izkušenj, ki mu bodo prišle prav tekom lastnega življenja (Devjak idr. 2009; Turnšek, Hodnik 

Čadež in Krnel, 2009; Kroflič, 2011). 
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1.5 TIMSKO DELO VZGOJITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCU 

Timsko delo ne pomeni le timsko izvajanje dela, temveč tudi načrtovanje in evalvacija dejavnosti 

(Devjak idr. 2009; Polak, 2009; Rinaldi, 2009). 

Tim sestavljajo različni strokovni delavci. Od vzgojitelja, pomočnika, do ateljerista, staršev in 

drugih zunanjih sodelavcev. Temelji na pozitivni soodvisnosti z željo po doseganju skupnih 

ciljev. Posameznik vseh ciljev, ki so usmerjeni v otroke, in dejavnosti, pripravljenih zanje, ne 

more doseči sam, lahko pa jih doseže v sodelovanju s kolegi. Pomembno je, da se posameznik v 

timu počuti varnega in sprejetega. Med seboj morajo veljati določena pravila in zaupanje, kar 

sproži motivacijo za sodelovanje. (Polak. 2009). 

Ključni del timskega dela je načrtovanje dejavnosti. Poteka tako, da se sodelavci srečajo in 

določijo metodično, snovno, psihološko in materialno pripravo. Bolj kot je sproščeno vzdušje v 

timu, bolj pride do izraza ustvarjalnost posameznikov. Sledi timsko izvajanje dejavnosti, kar je 

tudi najtežja oblika timskega dela. Lahko se izvaja na različne načine, vendar vsakokrat na način, 

da so delavci med seboj povezani in složni, z zagotavljanjem primernega okolja za učenje otrok. 

Ne poučuješ otrok, otroci se prek izkušenj učijo sami (prav tam). 

Dokumente oziroma izdelke, ki jih tekom dejavnosti izdelajo otroci in vzgojitelji, je potrebno na 

koncu analizirati in preučiti. Temu posvečajo veliko pozornost v vrtcih Reggio Emilia. Loris 

Malaguzzi pravi, da je predvsem pomembno, da evalvacije potekajo skupaj s sodelavci (Rinaldi, 

2009), kar razumemo kot timsko evalviranje. S čimer se strinja tudi Polakova (2009). Poznamo 

dve vrsti evalvacij. Prva je timska evalvacija pedagoškega dela, druga je evalvacija dogajanja v 

timu strokovnih delavcev. Skrbeti je potrebno tudi za profesionalno rast tima, saj lahko le tako na 

čim boljši način ustvarjajo uspešno okolje za učenje in razvoj otrok (prav tam). 

1.6 KAKOVOSTNA INTERAKCIJA IN KOMUNIKACIJA 

Komunikacija je nekaj, kar nas v različnih oblikah spremlja od rojstva do smrti, naj gre za 

verbalno ali neverbalno komunikacijo (Vec, 2010). Oblikuje nas kot osebe in prispeva k 

medsebojnemu razumevanju. Človek je družabno bitje, takšno pa postane šele, ko začne 

komunicirati (Vec, 2010). 

Sama zgradba koncepta Reggio Emilia je narejena na način, da imajo otroci in odrasli možnost 

druženja in medsebojne interakcije. Njena podoba spominja na mesto s trgom, z ogromno 

majhnimi prostorčki in osrednjim prostorom, ki ga imenujejo piazza, kjer imajo otroci možnost 

izvajati dejavnosti in se o njih pogovarjati. Dokumentiranje in razstavljanje izdelkov otrok že 
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samo po sebi vodi v  pogovore in diskusijo o preteklih zadevah. S tem pridobijo mnenja drugih in 

s pomočjo sovrstnikov in odraslih pridejo do končnega cilja. (Devjak idr. 2009, Abbott in 

Nutbrown, 2001). Rinaldijeva (2006) pravi, da ustrezna in uspešna komunikacija ni samoumevna. 

To mora biti cilj, da se jo ohrani in se ji da vrednost. Potrebno je spodbuditi komuniciranje in 

partnerstvo med otroki, osebjem in starši. Odkrivanje skupnih vidikov in pogledov na svet, 

spoznavanje različnih mnenj, spoznavanje, da nekdo o nečem ve več, da je drugi boljši na drugih 

področjih ... Vse to so izkušnje, ki se jih pridobi prek komuniciranja. S tem se sprožijo procesi 

rasti in analiziranja. Z združenjem lokalne skupnosti in ustanove se gradi in utrjuje domača 

kultura. 

1.7 PREDNOST UČENJA PRED POUČEVANJEM 

Učenje je proces grajenja znanja in skladiščenje vedno znova pridobljenih informacij. Eden od 

pristopov učenja je prenos znanja. Vecchijeva (2010) priznava, da to prinaša določene prednosti 

in vidne rezultate. Vendar so v konceptu Reggio Emilia ubrali drugo pot. Otrokovo znanje mora 

temeljiti na razumevanju. Težave in probleme mora otrok reševati sam s pomočjo pogovora, 

testiranja, preizkušanja možnih rešitev. Ni narobe, če otrok naredi napako ali njegov preizkus ne 

prinese pravega rezultata. Pomembno je, da se iz tega nekaj nauči in prek raziskovanja in 

analiziranja s sovrstniki in odraslimi pride do končnega rezultata. Pomembno je, da si otrok sam 

ustvari neke teorije, ki jih deli z drugimi. V ospredju je pedagogika poslušanja, kjer so poudarjeni 

poslušanje, razumevanje, pomembnost odnosov in izogibanje vnaprej določenih rezultatov. 

Otrokove ideje in njegov nov način razmišljanja so zelo cenjeni. To ne velja le za učenje mlajših 

otrok, temveč tudi za šolarje. Vecchijeva (2010) zagovarja pristop, pri katerem pustiš otroku 

svobodo v razmišljanju in pridobivanju novih idej, ga naučiš lastne misli deliti in analizirati s 

sovrstniki ter jih ne vpelješ v tradicionalne, že obstoječe sheme šolske kulture. Z več pozornosti 

na procesu učenja in ne le končnemu rezultatu bo otrok pridobil mnogo več (Vechi, 2010). Zato 

je pomembno, da otrok ne poučujemo o stvareh, ki se jih lahko nauči sam prek raziskovanja in 

lastnega razmišljanja (Devjak idr. 2009). 

1.8 SPODBUJANJE IN OMOGOČANJE RAZLIČNIH OBLIK IZRAŽANJA 

Loris Malaguzzi poudarja, da je ena glavnih filozofij sistema Reggio Emilia pogled na otroka, ki 

že od rojstva stremi k vzpostavljanju odnosa s svetom (Rinaldi, 2009). Otroci, ne glede na 

njihovo različnost, razvijejo kompleksen sistem sposobnosti, strategij učenja in načinov 
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organiziranja odnosov. Otrok, ki je kritičen, kompetenten, aktiven in zmožen raziskovanja, 

odkrivanja in predvsem ustvarjalnosti, se izraža na različne načine, ali kot pravijo v Reggio 

Emilia vrtcu, otrok se izraža v stotih jezikih. Ustvarjalnost moramo dojemati kot pojem, ki pride 

iz vsakodnevnih izkušenj otrok. Če otroku odvzameš različne izkušnje, bosta tudi njegovi 

ustvarjalnost in sposobnost pestrega izražanja bistveno zmanjšani. Od stotih jezikov bo ostal le en 

samcat jezik, z izgubo preostalih devetindevetdeset pa bo izginila tudi otrokova ustvarjalnost. 

(Devjak idr. 2009; Kroflič, 2011). Ravno zato je zavestno spodbujanje različnega otroškega 

izražanja nujno. V vrtcih Reggio Emilia otroku dajo možnost, da se izraža skozi ples, risbo, lutke, 

glasbo, govor, barvo in s tem ohrani svojo ustvarjalnost, saj je le-ta osrednji medij pedagogike 

poslušanja (Devjak idr. 2009, Vrbovšek, 2009).  

1.9 RAZVOJ IN UPORABA VSEH ČUTOV V SPOZNAVNEM PROCESU 

Odrasli navadno ne uporabljajo vseh čutov pri opazovanju in raziskovanju okolja. Redko vonjajo 

ali okušajo. Pogosteje le bežno pogledajo, morda otipajo in hitijo dalje. Tudi poslušanje v 

današnjem svetu nima posebnega pomena. Pedagogika Reggio Emilia pa se osredinja ravno na 

uporabo vseh čutov. Ni dovolj, da rožo le pogledamo, moramo jo potipati in povonjati. Tako 

otrok pridobi celostno informacijo o neki stvari in razvija sposobnost opazovanja in 

komuniciranja s svetom okrog sebe (Devjak idr. 2009; Rinaldi, 2009). 

1.10 RAZLIČNOST OTROK 

Otrok je že v svojem najbolj zgodnjem starostnem obdobju zmožen marsičesa in lahko zelo 

aktivno doprinese k lastnima rasti in razvoju. V pedagogiki Reggio Emilia izrazito postavljajo v 

ospredje otroka kot zelo kompetentno in samozavestno bitje. Je edinstven subjekt, ki želi ves čas 

napredovati, raziskovati, se učiti in komunicirati ter deliti lastne želje in ideje. Želi biti slišan. V 

konceptu so postavili na stran podobo, da je otrok egocentrično bitje, in v ospredje postavili 

družabno komunikativno osebo, ki sprejema znanje s pomočjo lastnega udejstvovanja v 

dejavnostih. Prek lastnega raziskovanja, poskušanja in napak ter s pomočjo deljenja mnenj in 

analiziranja s sovrstniki se otrok razvija in raste skupaj z ostalimi otroki. Vsak otrok je nekaj 

posebnega, zanimajo ga različne stvari in v Reggio Emilia dajo možnost različnim idejam, željam 

in potrebam vsakega izmed otrok. (Batistič Zorec, 2009). 
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2 LIKOVNOST V KONCEPTU REGGIO EMILIA 

 

Pedagoški koncept Reggio Emilia je v predšolsko pedagogiko uvedel številne novosti. Poleg 

podobe otroka kot zelo kompetentnega bitja in aktivna participacija otrok v procesu učenja in 

razvoja ter tako imenovano projektno delo v majhnih skupinah otrok je tu še zelo poglobljeno 

zavedanje umetniškega doživetja in ne le zavedanje umetnosti pač pa tudi raba stotih jezikov 

otrok kot orodje za spodbujanje celovitega otrokovega razvoja (Kroflič, 2011). 

Umetnost ima zelo močno sugestivno moč, zato je tudi ena najmočnejših učnih situacij. Vsak 

odnos – naj bo to otrok z otrokom, otrok z odraslim in obratno ali otrok v odnosu s samim seboj – 

se izraža prek skupnih dejavnostih, kjer odnosi pridejo do izraza. Ravno umetnost je tista vrsta 

dejavnosti, ki vzpostavlja največ komunikacije in spodbuja zgoraj naštete odnose. (Kroflič, 

2010).  

Zakaj je ravno v predšolskem obdobju umetnost tako izrazitega pomena? Gardnerjeva teorija 

raznoterih inteligentnosti našteva različne inteligentnosti. Med njimi se pojavita tudi logično-

matematična in besedna. Ti dve sta pri otroku v predšolskem obdobju dokaj nerazviti. Otrok se 

uči logičnega sklepanja, razmišljanja, povezovanja in abstraktnih stvari. Prav tako je besedišče 

dokaj okrnjeno, sploh pri mlajših otrocih. Umetnost pa je tista, skozi katero se lahko otrok izraža, 

čeprav ne pozna vseh besed, čeprav si na svoj način razlaga in povezuje pojave in dogajanje 

okrog sebe. Umetnost je okno v svet, ki daje otroku možnost, da se izrazi in pove natanko to, kar 

želi (Gardner, 2010). Kot pravi Kroflič (2010), otrok razvija svojo teorijo uma ravno skozi 

umetniške dejavnosti, ko se izraža na svoj način, posluša komentarje in razlage ljudi, ki opazujejo 

njegovo risbico ali umetnino, kot jo opazuje sam. Prek poslušanja samega sebe in drugih si 

ustvarja spoznanja o svetu okrog sebe (prav tam). 

 

Umetnost pomeni, da lahko eno stvar uvidimo na več različnih načinov ali z različnih zornih 

kotov, s čimer se poveča naše mišljenje in izražanje. Prek ustvarjanja se ne spodbuja le grafičnih 

zmožnosti, ampak tudi besedni jezik. Torej se otrok prek umetnosti bogati na različnih področjih. 

Z željo, da si otroci pridobijo čim več pogledov na svet in različnih podob in se ne zadovoljijo z 

eno podobo, so v Reggio Emili dali osrednji pomen ravno umetnosti (prav tam). 
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Umetnost je del vsakega posameznika, na kakšen način posameznik dojema umetnost, pa je zelo 

subjektiven proces. Razumeti je potrebno predvsem to, da je v umetnosti ustvarjalen že sam 

proces. To pa se lahko vidi le, če se jih razume kot zelo kompetentnega in izrazno nesporno 

zmožnega bitja. 

Umetniško ustvarjanje lahko izvaja prav vsak posameznik. Izrazitega pomena je komunikacija, ki 

spremlja to ustvarjanje od začetka pa vse do konca. Loris Malaguzi je v svojem intervjuju podal 

še nekaj mnenj glede ustvarjalnosti. Poudarja, da pride ustvarjalnost iz vsakodnevnih izkušenj, saj 

gre po njegovem mnenju za značilnost nekega načina mišljenja, spoznavanja in izbiranja in ne za 

posebno mentalno zmožnost. Vključuje tudi drzno razkrivanje neznanega, občutek po svobodi in 

podpira osebne potenciale. Ustvarjalnost se podpira in razvija, ko se opazuje in interpretira 

problemske situacije. Pričakovanja odraslih glede ustvarjalnosti otrok lahko zelo zavirajo ali 

spodbujajo otroško ustvarjalnost. Predvsem pa postane vidna, ko odrasli namenijo več pozornosti 

otroškim kognitivnim procesom kot pa končnemu rezultatu oziroma izdelku. Po Malaguzzijevem 

mnenju moramo torej povezati znanje in ekspresijo, saj s tem odpremo vrata stotim otroškim 

jezikom (Reggio Children, 2016; Kroflič, 2010). 

 

Umetnost je zelo povezana s komunikacijo in ni le ustvarjalna, ampak tudi komunikacijska 

izkušnja. Umetnost je nekakšna povezava med umetnikom in odjemalcem umetnine oziroma 

tistim, ki umetnine opazujejo. V okviru umetniške izkušnje poznamo ustvarjalca, poustvarjalca 

ali le nekoga, ki se vživlja v umetniških stvaritev. Umetniško izkušnjo ustvarjata dva procesa: 

ustvarjalni proces in proces podoživljanja (Kroflič, 2010). Ustvarjalni proces je delno ozaveščen 

proces, ki ga tvorita intuicija in ekspresija (prav tam). Intuicija je zmožnost doživljanja sveta, ki 

vključuje tudi umetnikova subjektivna mnenja in doživljanja sveta okrog njega. Ekspresija je 

ustvarjalni proces. Lahko bi rekli, da je neke vrste prevod iz receptivnega v kreativno stanje ali iz 

senzornega v refleksivno in kritično dejanje (prav tam). Proces podoživljanja je vzporeden s 

procesom ustvarjanja, ki ga sestavljata interpretacija (kako neko umetnino predstaviti drugim) in 

estetska izkušnja (izkušnja, ki jo doživijo ljudje, ki podoživljajo umetniško delo) (prav tam). 

 

Pri razumevanju umetnosti lahko omenimo tudi umetniško imaginacijo in metaforo (Kroflič, 

2010). Imaginacija je sredstvo, s katerim dosežemo, da se nekdo drug vživi v tvoj svet, ko 

podoživlja umetnino in podoživlja občutke, ki jih je umetnik dal v umetnino. 
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Metafora pomeni, da lahko dobro vidimo umetnino le prek metafore, zato je občudovanje 

umetnin najlaže dostopna duhovna izkušnja (prav tam). 

 

V Reggio Emili imajo velik poudarek na »pouku s pomočjo uporabe umetniških praks«. Ravno 

zato ne gradijo metodike umetnostne vsebine s pomočjo vprašanja, kako otroku približati 

pomembne vsebine s področja umetnosti, pač pa s pomočjo vprašanja, kako se lahko otrok v čim 

večji meri ekspresivno izraža s pomočjo različnih umetniških sredstev ter pri tem poglablja 

znanje in razvija spretnosti in sposobnosti, ki jih pri določenem projektu potrebuje (Kroflič, 

2010). Da bi otrok doumel smisel umetniškega dela in da ga doživi in občuti, ga mora najprej 

opazovati, o njem razmišljati, primerjati z drugimi deli, spraševati, prejemati dogovore ... Vse to 

je zelo subjektivno pogojeno, zato je potrebno, da odrasli pazijo na otrokove potrebe, razvoj, 

starost in želje ter poskrbijo, da se otrok sreča z umetnostjo, ki bo zanj dovolj problemska, da bo 

spodbujala njegov razvoj (Bračun Sova, 2009). 

 

Pedagoški koncept Reggio Emilia je nasploh velik privrženec kulture. Tu tiči razlog, zakaj so 

umetniška dela deležna tako velike pozornosti. Kot prvi razlog, zakaj vključevati sodobne 

likovne umetnine, Bračun Sova (2009) navaja pridobivanje novih vizualno-prostorskih izkušenj 

ter spodbujanje k likovnemu izražanju, razvijanju občutka za lepo, kritičnosti, estetski 

občutljivosti in občutku za likovni red. Drugi razlog tiči v kulturi. Prek likovne umetnine si otrok 

pridobiva bogatejše izkušnje o življenju, svetu in kulturi. Poleg tega otrok razmišlja o sebi in 

svojem delu ter se povezuje s sovrstniki in odraslimi in posledično s svetom okrog sebe. 

 

Umetniško delo nikoli ne zajema le enega področja. Že sama umetnost je razdeljena na likovno, 

plesno, glasbeno, dramsko in AV-dejavnosti. Znotraj posameznega umetnostnega področja se 

skriva še dodatna raznovrstnost. Motiv za risbo, ples, dramsko igro ... je lahko izbran iz 

kateregakoli področja. Pri likovni umetnosti se pogosto prepletajo tako druga umetniška področja 

kot tudi znanja iz družboslovja, naravoslovja; podobno je tudi pri drugih umetniških področjih, 

npr. jezikovna pri dramski igri, gibalna pri plesu ... Kompleksnejše povezave lahko najdemo 

znotraj posameznega umetniškega dela. Prek umetnosti se spoznava tudi zgodovino, kulturo, 

odnose med ljudmi in naravo ipd. Zato je umetnost izvrstna pokazateljica medpodročne 

povezanosti in s tem učiteljica mnogih področjih in celostne podobe otroka. Otrok se razvija kot 
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oseba, poleg tega pa pridobiva tudi občutek za čas, prostorske, slušne in telesne predstave 

(Bračun Sova, 2009). 

Muzeji, galerije, razstave, spomeniki v domačem okolju ter druge naravne in kulturne 

znamenitosti nas učijo o nas samih in lastni kulturi. Obiskovanje tovrstnih znamenitosti je skoraj 

neizbežno. Pedagoški pristop Reggio Emilia vse to jemlje zelo resno, saj je okolje, tako kulturno 

kot naravno, otrokov tretji vzgojitelj, česar bi se morali vsi zavedati. Ni čudno, da so temu 

posvetili tudi poseben prostor v vrtčevski stavbi (prav tam).  

2.1 ATELJE 

Malaguzzi je bil prvi, ki je v ta koncept želel uvesti svežino. To je naredil z uvedbo ateljeja in 

ateljerista v vrtcu (Podobnik, 2009; Rinaldi, 2009; Vecchi, 2010).  

Za raznoliko izražanje je potreben prostor, kjer je mogoče ustvarjalni proces voditi nemoteno in 

časovno neomejeno. Ta prostor se imenuje atelje. V njem se nahajajo najrazličnejši materiali, 

orodja, pripomočki, sredstva idr. Dejavnost se izvaja pod strokovnim vodstvom ateljerista, ki 

omogoča pestro otroško raziskovanje tudi s pomočjo likovnosti. Malaguzzi (Vecchi, 2010) pravi, 

da je atelje prostor, kjer se dogajajo vse raziskave. Otroci imajo privilegij, da so lahko v prostoru, 

kjer se srečujejo različne igre, pojavi, barve, kompleksni cilji argumentacije in naracije, 

ekspresije in dekodiranje podob in simbolov; vse to da otrokom možnost videti stvari iz različnih 

zornih kotov. Prostor ni namenjen le otrokom, temveč tudi odraslim. Prvotno je atelje namenjen 

otrokom, vendar je, iz drugega zornega kota, namenjen tudi odraslim. Je prostor raziskovanja 

otrokovega razmišljanja, razlik med otroci, njihovega razvoja ... V ateljeju je mirno ozračje, v 

katerem so odrasli priča otrokovem izražanju in imajo posledično možnost učenja preučevanja 

otrokovega mišljenja in celotnega razvoja (Kroflič, 2010; Vecchi, 2010). 

Vzgojitelj lahko preko opazovanja in s poslušanjem razume otrokovo mišljenje in spremlja 

njegov razvoj. Ravno otroške likovne interpretacije služijo kot velik del dokumentacije, ki jo 

odrasli uporabljajo za evalvacijo dejavnosti in analizo lastnega in otrokovega dela (Kroflič, 

2010). 

2.2 RODARI 

Poleg ateljeja pa poteka v nekaterih vzgojno-izobraževalnih centrih tudi bralno-poslušalna 

dejavnost. Imenujejo jo »Reggionarra«, kar pomeni Reggio pripoveduje zgodbe. To se dogaja v 

»Rodari« oziroma »Rivieri«. To je poseben laboratorij, kjer se prebira pravljice in zgodbe, se igra 
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z lutkami in predstavlja gledališke igre. Nekateri centri imajo posebej za to vedno na razpolago 

gledališče, ki je stalen del opreme vrtca (Vecchi, 2010). 

 

Otroci imajo na voljo prostor in strokovnjaka za ustvarjanje. Vseeno pa potrebujejo tudi 

motivacijo za delo. Osnovne spodbude so fotografije in ilustracije v knjigi, zgodbe, tiskane 

reprodukcije umetniških del ... V Reggio Emili se poslužujejo zelo raznovrstnih in nekoliko 

drugačnih spodbud za likovno ustvarjanje, kot so filmi, risanke, virtualne umetniške zbirke, 

didaktične igre in razna umetniška dela, ki jih mora vzgojitelj skrbno izbrati. Ni skrivnost, da 

umetniki ne ustvarjajo posebej za otroke, če izključimo ilustracije otroških knjig, zato se je pri 

tovrstnem uporabi umetniških del potrebno nekoliko bolj poglobiti. Predvsem je potrebno paziti, 

da ne podležemo različnim predsodkom. Odrasli imajo že razvite predsodke, otroci pa gledajo na 

stvari popolnoma drugače, saj predsodki in stereotipi niso v ospredju pri njihovem razmišljanju. 

So dosti bolj odprti in »neobremenjeni«. Ne potrebujejo zahtevnih razlag, zakaj je nekaj takšno, 

kot je, in ali je vse skupaj sploh smiselno, kot se to navadno vprašajo odrasli (Bračun Sova, 

2009). Otrokovo znanje je precej razdrobljeno. Ravno zato otrokovo dojemanje še ni zelo močno 

vpeto v izkustvene sheme, to pa mu omogoča nekoliko nenavadno in zelo subjektivno 

interpretiranje umetniških del, ker se ne opira na določene sheme in na priučene likovne 

informacije. Otrok vidi stvari drugače, popolnoma na novo in opazi marsikatere podrobnosti in 

povezave, ki jih odrasli ne opazijo (Podobnik, 2009). Točno takšen odnos je potrebno pri otrocih 

razvijati in ohranjati čim dlje (Bračun Sova, 2009). Ena od idej sistema Reggio Emilia je ravno to 

– pokazati otrokovo neobremenjeno, svobodno razmišljanje in funkcioniranje (Podobnik, 2009). 

 

Lidija Tavčar se je pri oblikovanju likovne vzgoje v galeriji oprla na italijanski model, ki pravi, 

da je umetniško delo sistem znakov. Torej je to nekaj, kar spada pod komunikacijo. Otrok prek 

komunikacije z likovnim delom razvršča likovne elemente, kar je osnova za usmerjeno igro v 

galeriji, muzeju ali na razstavi (Bračun Sova, 2009). Da bi umetniško delo razumel, potrebuje 

določeno razlago, ki mora biti večplastna in upoštevati različne likovne elemente t. i. linije, 

barve, like ... Poleg tega je pomembno tudi ozadje nastajanja likovnega dela. Vsi elementi 

likovnega dela morajo gledalca angažirati na čustveni, psihomotorični in kognitivni ravni. Pri 

vrednotenju in analiziranju umetniških del, je potrebno uporabiti multidisciplinaren pristop. 

Vključevati mora različne vidike likovnega dela in jih ponazoriti na več načinov: prek dramske 
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igre, likovne igre, sodobnih medijev, glasovne, igralne in dramske ponazoritve (Bračun Sova, 

2009). Vid je najpomembnejši pri zaznavanju umetnin, vendar je potrebno uporabiti tudi druge 

čute, da lahko otrok začuti in razume likovno delo. Poznamo več metod vrednotenja likovnih del 

(Bračun Sova, 2009). 

Pri metodi prikazovanja umetniškega dela je gledalec pripravljen za opazovanje samega 

likovnega dela. Ne gre le za sprejemanje vizualne informacije, temveč tudi za psihološko 

pripravljenost, da gledalec sprejme dana umetnino. Otrok likovne prvine zazna, jih pokaže in 

besedno izrazi ter jih s tem ozavesti. 

Besedne metode so metode opisovanja, primerjanja, izražanja občutkov, kritičnega razmišljanja, 

sklepanja, pripovedovanja ... Otrok se besedno izraža, pove svoja mnenja in čustva, ki jih 

doživlja ob umetninah. Prek pogovarjanja s sovrstniki in odraslimi ob opazovanju likovne 

umetnine otrok pridobiva izkušnje, izve mnenja, kaj je dobro in kaj bi lahko popravil, in se ob 

tem celostno razvija. 

Sledijo še praktične metode, kjer se otrok gibalno izraža z mimiko obraza, gibi, dramatizacijo, 

igro vlog, plesom ...  

Prek kombiniranja različnih metod otrok zaznava umetnine z vsemi čuti in z različnih pogledov, 

kar mu daje celostno podobo o umetniškem delu, hkrati pa poskrbimo za razvoj na vseh 

področjih, in to ravno z umetnostjo. Otrok s tem pridobi možnost izražanja v stotih jezikih, kar 

spodbuja njegovo domišljijo, ustvarjalnost, kognitivni, čustveni gibalni, govorni in senzorni 

razvoj (prav tam). 

 

Lahko bi rekli, da je Reggio Emilia umetniški vrtec, saj se vse vrti okrog ustvarjanja in umetnosti. 

Vendar temu ni tako. Podobnik poudarja, da to ni »umetniški vrtec«. Takšni opredelitvi se 

izogibajo tudi znotraj pedagoškega sistema Reggio Emilia, saj ne želijo pri otrocih spodbujati in 

učiti le umetniški sposobnosti in spretnosti. Res da otroci svoje dosežke v veliki meri 

interpretirajo skozi t. i. likovne medije, a pri tem nikakor ne zapostavljajo drugih umetniških 

področij in celostnega razvoja. 

Otroci dosegajo velike napredke na vseh področjih zaznavanja, kar je povezano z opazovanjem in 

vključevanjem večsenzornega zaznavanja. Seznanjanje torej ni omejeno le na vid, ampak je 

pomemben del tudi na navadno bolj zapostavljena čutila, kot so voh, sluh, tip. Več stika kot ima 
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otrok z različnimi predmeti in okoljem, v katerem so predmeti, več izkušenj si pridobi, boljše je 

zaznavanje, opazovanje in spoznavanje (Podobnik, 2009).  

2.3 VLOGA VZGOJITELJA 

Za dobro funkcioniranje v okolju, kjer lahko otroci opazujejo in spoznavajo svet, predmete in 

pojave, se družijo z drugimi vrstniki, potrebujejo spodbudno okolje, v katerem se bodo počutili 

varne in sprejete. Predvsem pa potrebujejo tudi odrasle – vzgojitelja, ki bo spodbudno okolje 

ustvaril (Podobnik, 2009). Vzgojitelj mora biti pripravljen otroku prisluhniti, ga jemati resno, mu 

zaupati in ga spodbuditi, da svoje ideje uresniči, hkrati pa poskrbeti, da bodo vztrajali, čeprav 

bodo nekatere ideje in odločitve otrok precej tvegane in verjetno tudi napačne. Pomembno je, da 

otrok stvari preizkusi in se sam prepriča v zmotnost neke odločitve, kar ga bo pripeljalo do 

pravilne končne rešitve. Odrasli mora poznati likovni razvoj otroka in zanj poiskati nevsakdanje 

izkušnje, ki bodo le še boljša motivacija otroku. Ne sme biti vsiljiv s svojimi pričakovanji, gojiti 

mora spoštljiv odnos do dela in izdelkov otrok (Štirn Koren, 2010). 

V vrtcu Reggio Emilia se otroci učijo na način, ki jim predstavlja izziv. Vzgojitelj jim nek 

problem predstavi na način, ki jih spodbudi k razmišljanju in jih motivira, da bi o problemu 

razmišljali in iskali informacije. Otroci problem sprejmejo na svoj način in ga dojamejo po svoje. 

Vzgojitelj jim ne pove pravilnih rešitev že na začetku, pač pa poskrbi, da so otroci sami aktivni in 

pridejo do rešitve sami, s pomočjo odraslega. 

Svoje ideje morajo otroci realizirati. Pri tem jim pomagajo odrasli, ne glede na to, ali se jim že v 

naprej zdi ideja neplodna, morajo vseeno pomagati, da otrok sam ugotovi, da je na napačni poti in 

se loti druge ideje. Če se raziskovanje zaustavi in otrok ne ve, kako iti naprej, vzgojitelj vskoči z 

novim izzivom, ki otroka motivira za nadaljnje delo, in ga usmeri v pravo smer. Pri tem mora biti 

nevsiljiv, da so otroci lahko kar se da samostojni pri raziskovanju. 

Na podlagi aktivnega opazovanja otrok, njihovih potreb, idej in želja se vzgojitelj premišljeno loti 

načrtovanja, ki ga med samim potekom raziskovanja prilagaja otrokovim potrebam. Vzgojitelj ni 

vsemogočen in ne ve vsega. Mora imeti aktivno vlogo – biti fleksibilen, biti pripravljen učiti se iz 

dneva v dan, spreminjati svoje načrte in sprejemati tudi teme, ki mu ne ležijo najbolje, in jih 

raziskati skupaj z otroki. Dar čudenja in raziskovanja mora odrasli ohraniti, kar je ena ključnih 

značilnosti ustvarjalnega odraslega. Kot pravi rek: »Ne hodi pred mano, ne hodi za mano, hodi ob 

meni«. Tega se držijo v vrtcih Reggio Emilia. Pri vsem skupaj mu pomaga tudi ateljerist (Štirn 

Koren, 2010). 
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2.4 VLOGA ATELJERISTA 

Ateljerist vodi atelje. Je strokovnjak s področja umetnosti in je del strokovnega tima vrtca. Ravno 

tako timsko sodeluje z vsemi ostalimi pedagoškimi delavci, tako pri načrtovanju kot pri izvedbi 

dejavnosti in končni evalvaciji (Rinaldi, 2009; Podobnik, 2009, Vecchi, 2010). 

Po izobrazbi je lahko likovnik, glasbenik, fotograf, plesalec ... Obvladati mora različne izrazne 

spretnosti in imeti znanje in občutek za značilnosti otroške likovne govorice. Poskrbeti mora, da 

iz otrok izvabi veliko ustvarjalnosti in domišljije. Mora jih znati premišljeno izzvati in jim 

nevsiljivo nuditi ustrezne vire takrat, ko jih potrebujejo. 

Ker se v okviru likovnega izražanja otroci srečujejo z različnimi tehnikami, spoznavajo pojave in 

predmete, različne materiale in orodja za obdelavo le-teh, s katerimi otroci manipulirajo, da 

pridejo do končne rešitve, jih preizkušajo in ob tem razvijajo motorične spretnosti, potrebujemo 

strokovnjaka, ki je vešč na tem področju. 

Ateljerist mora skupaj z vzgojiteljem načrtovati svobodno (likovno) odzivanje otrok. Pri tem 

mora paziti na smisel uporabe nekega orodja in materiala, postopkov in pripomočkov. Čeprav so 

lahko ideje zelo nenavadne in povsem napačne, mora znati pomagati z nevsiljivim oziroma 

nepokroviteljskim izzivom, nasvetom, vprašanjem. Prav tako kot vzgojitelj je tudi aktiven 

opazovalec, ki skupaj z vzgojiteljem in otroki raziskuje, išče ideje in rešitve, da bi prišli otroci 

čim bolj samostojno do končnega cilja (Podobnik, 2009). 

2.5 VLOGA ZUNANJIH SODELAVCEV 

Reggio Emilia ima velik poudarek na kulturi in okolju, tako fizičnem kot socialnem. Del 

slednjega so tudi starši otrok, ki jim posvečajo veliko pozornosti. Z njimi sodelujejo na različnih 

področjih. Odvisno od poteka nekega projekta se vzgojitelj odloči, kdaj in kako bo povabil starše 

k sodelovanju. Starši zelo dobro poznajo svoje otroke, njihove potrebe, čustva, nagnjenja. Lahko 

so izvrstni opazovalci otrok, ki vzgojitelju nudijo pomoč pri opažanjih, kar predstavlja veliko 

pomoč pri načrtovanju dejavnosti. Otroku lahko dajejo tudi veliko podporo in motivacijo za delo, 

saj imajo velik čustveni vpliv na otroke. 

Odvisno od posameznega projekta se vrtci  Reggio Emilia povežejo tudi z drugimi zunanjimi 

sodelavci in strokovnjaki iz posameznih področij. To so lahko starejši ljudje ali ljudje, ki 

opravljajo različne poklice, ki imajo specifična znanja, uporabna glede na dan projekt. Otrokom 

lahko nudijo informacije, predmete in okolje, ki jih zanima in jim bo motivacija oziroma 

izhodišče za nadaljnje raziskovanje (Podobnik, 2009). 
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Drugi odrasli nudijo otrokom zaupanje in jih med raziskovanjem spodbujajo ter pomagajo pri 

razvoju domišljije in ustvarjalnosti.  

 

3 USTVARJALNOST 

 

Glavna točka vseh dejavnosti v vrtcu Reggio Emilia je ustvarjalnost. Prek prepletanja znanja iz 

različnih področji otroci prihajajo do lastnih zamisli. Ključni pogoj učenja sta spodbudno okolje 

in dobro načrtovanje. Tako lahko otroci eksperimentirajo in so v procesu samostojni. Če se 

osredotočimo na likovno področje, je bistven ustvarjalni proces in ne končni rezultat. 

Najpomembnejši vidiki ustvarjalnosti v pedagoškem konceptu Reggio Emilia so: 

- Nestrukturirani viri, spretnosti in praktična manipulacija. Enofunkcionalne igrače, 

pri katerih je možen le en način rokovanja z njimi, skoraj nimajo prostora v vrtcih Reggio 

Emilia. Prostori so opremljeni z uporabnimi materiali, ki otroke spodbujajo k razmišljanju 

in raziskovanju. Predvsem morajo uporabiti domišljijo, kako material uporabiti, pri tem pa 

se seznanijo z lastnostmi materiala. Otroci pridobivajo na fleksibilnosti, saj lahko en 

material uporabijo na različne načine. Načrtno zbiranje različnih, tudi odpadnih materialov, 

daje otrokom pozitiven odnos do uporabe materiala. Material je razporejen zelo slikovito, 

vedno je dostopen otrokom, hkrati pa služi kot dekoracija prostoru. Materiala ne zbirajo le 

strokovni delavci, ampak so v zbiranje vključene tudi družine otrok in cela širša skupnost, 

kar je odvisno od posameznega projekta. Poleg materiala imajo otroci na voljo tudi 

različne pripomočke, ki jim jih ponudijo vzgojitelji in ateljeristi. Pri tem otroci sami 

manipulirajo in se s pripomočki seznanjajo in na samostojen način pridobivajo izkušnje. 

Tovrstni pripomočki so tudi kamere, fotoaparati, računalniki, povečala, osvetlitvena miza, 

zrcala ...  

- Pestrost izkušenj. Otrok potrebuje izkušnje za samostojno manipuliranje s predmeti in 

materialom. V vrtcih Reggio Emilia poskušajo otrokom ponuditi raznovrstne izkušnje, ki 

jih pridobijo na različne načine z vsemi čuti. Ne gre le za čutno zaznavanje, ampak tudi za 

emocionalno. Če otrok v izkušnje vplete čustva, ga dosti bolj prevzamejo, obenem pa se 

mnogo bolje izrazno odziva. Otrok bo o izkušnji razmišljal, če bo ob njej doživel globok 

vtis. Dosti bolj ga bo zanimala, o njej se bo želel pogovarjati, raziskovati in spoznavati 

nove stvari, povezane s to izkušnjo. Likovna interpretacija tako pridobljenih izkušenj bo 
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mnogo bolj izrazita in subjektivna. To se lahko uvidi iz komentarjev, ki jih otroci govorijo 

pred, med in po nastajanju likovnega dela. Otroci so različno občutljivi za določene stvari. 

En predmet lahko sproži različne odzive pri različnih otrocih, prav tako pa bo prihajalo do 

različnih interpretacij izkušnje. S tem pridobimo ogromno raznolikosti med otroki, kar je 

snov za pogovor in nadaljnje razmišljanje, analiziranje in raziskovanje. 

- Čas za razvijanje idej in svoboda pri reševanju problemov. Otrok mora biti pri 

spoznavnem procesu aktivno udeležen, samostojen, ustvarjalen, mora veliko opazovati in 

praktično manipulirati. Stvari mora sprejemati čim bolj celostno, z različnih zornih kotov, 

z vsemi čutili, tudi emocionalno. Za vse to pa potrebuje dovolj časa, brez priganjanja. 

Otroci potrebujejo različno časovno obdobje za raziskovanje. Po dani izkušnji jim moramo 

dati čas, da se s temo ukvarjajo, o njej sprašujejo, o njej govorijo, jo prenesejo v svojo igro 

... Otrok mora imeti čas, da razvije lastne ideje. S tem povečamo njegovo kreativnost in 

količino različnih idej. Za otrokove ideje si mora vzgojitelj vzeti čas, jih poslušati in 

razmisliti o dodatnih smiselnih možnostih praktičnega manipuliranja, saj se tako 

posamezna zamisel razširi in njena vsebina poglobi. Pri vsem skupaj mora biti strokovni 

delavec zelo fleksibilen, dobro načrtovati in se prilagajati otrokom; otrokove ideje ne 

korigira, pač pa jo skuša kakovostno oplemenititi. Po potrebi jim skuša zagotoviti dodatne 

izkušnje, ki bi otroke motivirale k spoznavanju novih stvari. Za učinkovit spoznavni 

proces, veliko mero ustvarjalnosti in občutek varnosti si moramo vzeti čas. Tako bodo 

otroci od raziskovanja odnesli veliko, proces bo kvaliteten in posvečen otrokom, kljub 

temu da so si med seboj zelo različni. (Podobnik, 2009).  

 

4 POMEN RAZSTAVNE DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

Likovna umetnina bogati otrokove predstave o svetu, lastnem življenju in kulturi, ki ga obdaja. 

Ob umetnini, s katero razvije usmerjen dialog, razmišlja o sebi, povezuje se z odraslimi, 

sovrstniki, s skupnostjo in svetom (Bračun Sova, 2009). S tem likovna umetnina ni le likovni, 

temveč tudi kulturni pojav.  

Likovnost je ena pomembnih nosilcev kulturnih vrednosti. Zaznamo jo pri slikanju, kiparjenju, 

arhitekturi itd. S tem postane nosilka medpodročnega povezovanja, kar zaznamo tudi v predšolski 

vzgoji (prav tam). V umetnosti se povezujejo različna umetnostna področja med seboj (avdio-
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video, glasba, ples, drama). Poleg tega se področje umetnosti lahko poveže z vsemi ostalimi 

področji: 

- Narava nudi ustvarjanje in spoznavanje z naravnim materialom. Poleg tega lahko otroci rišejo, 

slikajo ali kiparijo naravne znamenitosti, ustvarjajo v naravi ali enostavno občudujejo lepote v 

naravi. 

- Jezik ponuja možnost dogovarjanja in vzpostavljanja konsenzov o likovnih projektih. Hkrati 

ponuja neskončno možnosti opisovanja poteka dela in končnih izdelkov, analize in refleksije 

likovnih del in spodbujanje, motiviranje in deljenje komentarjev, komplimentov in pohval. 

- Matematika je ravno tako prisotna, saj je razvrščanje, urejanje po barvah ali velikosti, 

poimenovanje različnih oblik itd. del matematike, ki se je redko zavedamo, da jo uporabljamo v 

vsakdanjem življenju in prav tako v umetniških dejavnostih. 

- Ples ali dramska igra je pravzaprav gibanje po ritmu, torej je gibanje že samo po sebi všteto k 

umetnosti. Tudi fina motorika je del gibanja, hkrati pa brez nje ne moremo držati niti svinčnika 

za risanje. 

- Navsezadnje je umetnost lahko zelo vpeta v družbo. Dogovarjanje s sovrstniki in odraslimi, 

deljenje mnenj, postavitev razstave, prikaz del drugim, tako staršem kot širši množici. Vpetost 

umetnosti v vsa področja predšolske vzgoje omogoča otrokom globlje predstave. Na primer 

pridobivanje prostorskih, časovnih, slušnih, vizualnih, telesnih predstav in predpojmovnih 

struktur (prav tam). 

 

Reggio Emilia narekuje, naj bo vrtec vpet v kulturno okolje kraja, naj se otroci seznanijo in bodo 

povezani z lokalno skupnostjo. V to štejemo tudi obiske muzejev, razstav, knjižnic, galerij ter 

urbanih in naravnih okolij. Okolje, tako kulturno kot naravno, je s svojimi lepotami in neštetimi 

možnostmi učenja in občudovanja lepote t. i. tretji vzgojitelj. Skozi projektno delo otroci ne le 

spoznavajo okolje, temveč v njem delujejo, bivajo, ustvarjajo. Tako se lahko srečajo z umetniki, 

ustvarjajo v pravih galerijskih prostorih in umetniških delavnicah, kar daje otroku pristno čutno 

doživetje in je nepogrešljiv del v vzgoji in izobraževanju predšolskega otroka (Bračun Sova, 

2009; Rindaldi, 2007). 

Okolje ponuja otrokom najrazličnejša likovna dela. Z izjemo knjižnih ilustracij umetniška 

likovna dela ne nastajajo z otroci kot ključno publiko. Zato je potrebno otrokom približati 

umetniška dela in izbrati tista, ki so zanje primerna in jih bodo lahko dojeli (Bračun Sova, 2009). 
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Narodna galerija Ljubljana je na podlagi raziskovanja s starejšo starostno skupino predšolskih 

otrok ugotovila, da otroke privlačijo povedni motivi (krščanski, žanr, mitološki ...) in portreti. 

Manj pa tihožitje in krajina. Otrokom lahko približamo tudi abstraktna likovna dela. Ti so v 

mnogih primerih celo dojemljivejši zanje kot odrasli. Odrasli ima namreč že izoblikovano mnenje 

o umetnosti in njenih izvajalcih. Pogosto srečamo odrasle, ki umetnosti ne razumejo, ubadajo se z 

vsebino izdelka, ki je pri abstraktnih delih težje vidna. Otrok teh težav nima. Sporočilo umetnin 

dojema brez predsodkov, zelo odprto in spontano. Takšen odprt pristop, brez odvečnih želja po 

vsebinskih razlagah in osmišljanju umetnine, moramo gojiti pri otroku, saj ga zelo hitro izgubijo 

(prav tam). Otroški likovni zapisi oziroma interpretacije so velikokrat nerazumljive odraslim. 

Razstavljanje tovrstnih likovnih zapisov daje odraslemu možnost sprejemati otroški način 

likovnega izražanja in omogoča vpogled v otrokovo razmišljanje. Kroflič (2011) razlaga, da 

Reggio Emilia pojmuje umetnost v dveh dimenzijah. Estetska dimenzija spodbuja odnose, 

občutljivost, povezave in svobode. Bližina estetskosti z etiko je nekaj naravnega, kar bi pomenilo, 

da nas estetskost oddaljuje od nasilja in podrejanja. S tovrstnimi povezavami ljudje pridejo do 

lepšega in globljega razumevanja sveta. 

Umetniško delo si moramo razlagati večplastno. Tako jo moramo razložiti tudi otrokom in zraven 

upoštevati likovne elemente in različne pomenske mreže (Bračun Sova, 2009). Poleg tega se 

umetnina poveže z opazovalcem na kognitiven, psihomotoričen in emocionalen način (Bračun 

sova, 2011; Kroflič, 2011). 

Opazovanju namenja Reggio Emilia pristop zelo veliko pozornosti, pri čemer gre za večsenzorno 

opazovanje. Res da je vidna zaznava osnovna in nepogrešljiva pri dojemanju likovnih del, saj 

prek njega otrok vzpostavi prvi stik z umetnino, a vsa ostala čutila sodelujejo v nadaljnjem 

raziskovanju. To je prepuščeno vzgojiteljevim metodam in multisenzornim možnostim (Bračun 

Sova, 2011; Podobnik, 2011). Bračun Sova (2011) poudarja, da smiselnost opazovanja likovnega 

dela ni le v opazovanju, temveč tudi v psihološki pripravljenosti, da jo opazovalec sprejme. Prek 

metode prikazovanja likovnega dela otrok umetnino zazna, v nadaljevanju pa jo z besednim 

opisovanjem, razgovorom in izražanjem mnenj in čustev ozavesti. Otroka motiviramo prek 

spodbud in vprašanj, da likovno delo opisuje in razlaga, kaj vse vidi na njem, in posamezne 

motive povezuje med seboj. Hkrati ga spodbudimo k izražanju čustev, doživljanj in spominov ob 

tem delu. Prek govora in poslušanja otrok razvija besednjak in kompetence govora. Otrok lahko 
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razlaga in razmišlja tudi o dogodkih, ki so se zgodili pred nastalim delom ali po njem, o samih 

materialih likovnega izdelka in načinu izdelave. 

Združitev različnih metod in motivacija razmišljanja z več različnih zornih kotov daje otroku 

možnost doživljanja z vsemi čutili, tako bodo izkušnje ostale otroku v nepozabnem spominu in 

mu omogočile neskončno zaznav in izkušenj. Če zraven vključimo otrokova čustva, bodo le-ta v 

povezavi z mišljenjem pospešile miselni razvoj, možganske celice bodo delovale hitreje in se 

hitreje razvijale, kar je za predšolsko dobo izrednega pomena, saj spodbuja celostni razvoj, čemur 

v Reggio Emili posvečajo posebno pozornost (Bračun Sova, 2011; Borota, 2011; Podobnik, 

2011).  

Razstava kot družabni dogodek je povod za komuniciranje s sočlovekom. Komunikacija in 

odnosi med ljudmi, naravnim okoljem in kulturnimi tradicijami vzpostavljajo čut za odgovornost 

in moralne norme. Prek utrjevanja spoštljivih medosebnih odnosov otrok prepozna temelje 

moralnih vrlin. Z umetniškimi dejavnostmi, kot so ustvarjanje lepega zase in za druge okrog 

njega, otrok ustvarja in pripomore k lepšemu svetu. Lepota življenja je ena od vrednot, ki se je 

redko zavedamo, vendar spada med glavne kvalitete našega bivanja, zato se jo splača pri otrocih 

spodbujati in vzdrževati (Kroflič, 2010). »Zaradi vsega naštetega umetniške prakse prispevajo k 

zdravemu razvoju otroka s tem, da žlahtijo njegove duševne in telesne kvalitete« (Kroflič, 

2010;11).  

 

5 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU 

 

Kurikulum (2009) navaja načelo omogočanja izbire in drugačnosti, v katerem predpostavlja 

izbiro različnih programov vrtca. Starši si lahko poljubno izberejo program, ki njim in njihovemu 

otroku najbolj ustreza. Na drugi strani pa to načelo omogoča izbiro otrokom. Vzgojitelj mora 

dejavnosti načrtovati tako, da upošteva želje in interese otrok. Prav tako mora imeti otrok 

možnost izbiranja med različnimi dejavnostmi, a ne med aktivnostjo in neaktivnostjo ali 

usmerjeno aktivnostjo ter prosto igro. (prav tam). Torej kurikulum ima že v osnovi do neke mere 

zastavljeno uveljavljanje participacije tako otrok kot staršev. 

Znano je, da se otrok mnogo več nauči, če v dejavnostih aktivno sodeluje. Takšne trditve 

zasledimo pri Piagetu in Vigotskem. Tudi Maria Montessori poudarja samostojnost otrok, odrasli 

naj mu le pomaga, da bo otrok naredil sam (Batistič Zorec, 2010). Bolj kot otrok aktivno 
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predeluje informacije in jih prilagaja svojemu načinu razmišljanja, bolj si bo novo pridobljeno 

znanje zapomnil. Količina vključevanja otroka v sam vzgojni proces, sprejemanje njegovih želj 

in idej ter omogočanje sodelovanja v reševanju problemov od zastavljanja problema do končne 

evalvacije, je v veliki meri odvisno od same kulture in okolja, v katerem nekdo živi. 

Sistem Reggio Emilia je nastal v Italiji. A. Hočevar, M. Kovač Šebart in D. Štefanc (2009) 

pravijo, da ima mesto bogato zgodovino participacije znotraj lokalne skupnosti. Ljudje so bili 

vajeni biti videni in slišani, med seboj sodelovati in si pomagati. Torej so bili vajeni 

kooperativnega dela. Sam vrtec je nastal na tovrstnem delu, kar pomeni, da so otroci zrastli v 

okolju, kjer je participacija na visokem nivoju. Na ta način je zasnovano tudi delo v vrtcu. 

Malaguzzi navaja, da so otroci tisti, ki sooblikujejo prostor, čas in delo v skupini. Prednost ima 

učenje in ne poučevanje, otroci imajo aktivno vlogo pri slehernem koraku v tem procesu (Batistič 

Zorec, 2010). Tudi v Kurikulumu (2009) je navedeno načelo aktivnega sodelovanja, kjer je 

zapisano, da naj vzgojitelj upošteva otrokove samoiniciativne pobude in razvijanje občutljivosti 

in zavesti o problemih. Ravno za uresničevanje tega imajo v vrtcih RE atelje in ateljerista, ki 

omogočajo otroku, da svoje ideje udejanji, jih preizkusi in pride sam do končne rešitve. Naj bo ta 

pravilna ali napačna, vsaka da znanje in izkušnje. Predvsem zato, ker je otrok sam aktivno 

udeležen v procesu učenja. 

Nedavno je bila participacija in otrokova aktivna udeležba v vzgojnem procesu omejena 

predvsem na alternativne pedagoške pristope, v današnjih časih pa jo zasledimo v mnogih 

kurikularnih načelih po svetu (Batistič Zorec, 2010). 

Po mnenju Malaguzzija je participacija osnova dobrega vzgojnega dela. Za to pa je potrebna 

vključenost otrok, staršev in prav vseh strokovnih delavcev, ne le vzgojitelja (prav tam). 

5.1 PARTICIPACIJA SKOZI PROJEKTNO DELO 

Participacijo v vrtcih RE ponazarjajo skozi projektno delo. Tema projekta je postavljena na 

podlagi želja in interesov otrok, njihovih dejavnosti in idej. Na podlagi tovrstnih informacij se 

vzgojitelji odločijo za določeno temo, ki jo bodo raziskovali. Pri tem morajo še posebej 

upoštevati to, da tema spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, poleg tega pa daje otroku neposredne 

izkušnje (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009; Vecchi, 2010).  

Glavni cilj projekta je razviti strategije, ki bi posamezniku pomagale odkriti lastno identiteto. 

Najboljši način za iskanje identitete pa je ravno v umetnosti (Štirn Koren, 2010).   
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Pristop, usmerjen v umetnost, je izrednega pomena. Čutila nas povezujejo s svetom okrog nas in 

s samim s seboj. Uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu ter prepleten in soodvisen odnos 

zaznav daje otroku možnost grajenja boljših miselnih procesov. Na več načinov kot zaznavamo 

in ozaveščamo znanje in izkušnje, močnejše bodo postajale otrokove miselne predstave. 

Močnejša bo domišljija in kreativnost, boljši bo v razmišljanju in iskanju novih rešitev. Le-te pa 

lahko uporabi na vsakem koraku svojega življenje. Opazimo jih lahko na vseh področjih, tako pri 

likovnih izdelkih, gibalno-plesnem ustvarjanju, reševanju popolnoma vsakdanjih problemih, 

iskanju rešitev, komuniciranju ... (Korošec in Geršak, 2011). Večjo kot ima otrok kreativnost in 

domišljija, laže se znajde v svetu, zato mu je potrebno dati možnost ustvarjanja in raziskovanja z 

vsemi čutili, predvsem pa je potrebno izhajati iz njihovih idej in želja.  

Korošec in Geršak (2011) navajata tri faze, v katerih se odvija ustvarjalni proces v vrtcu RE: 

5.1.1 PRESENEČENJE 

Otrok bo v dejavnosti sodeloval, če bo imel dobro motivacijo, najboljša motivacija pa je 

uresničenje njegove lastne ideje. Še večjo motivacijo dobimo z elementom presenečenja, ki bo 

spodbudil zanimanje in interes. Spodbudimo tudi potrebo po razširitvi znanja o tem, kar so že 

videli, doživeli ali o tem le komunicirali. 

5.1.2 DOŽIVLJANJE 

Ustvarjalnost in uspešen proces učenja potrebujeta veliko pripomočkov, materialov, časa, 

različnih prostorov ... Otroku je potrebno dati čim več izkušenj z različnih področij in uporabnih 

informacij iz različnih virov. Spozna naj se z nenavadnimi in vsakdanjimi pripomočki, ki jih naj 

tudi preizkusi in podoživi z vsemi čutili. Ustvarjalna pot je neskončna, zato naj poskusi vse, kar 

se porodi v njegovih miselnih predstavah, hkrati pa mora biti varno zanj in za otroke okrog njega. 

Pomembna je tudi vpetost kraja v projektno delo. V raziskovanje je potrebno vplesti lokalno 

skupnost z obiski muzejev, šol, galerij, različnih delovnih mest, ki otroke dodatno spodbudijo ter 

jih povežejo z domačim krajem (Korošec in Geršak, 2011). 

5.1.3 IZRAŽANJE 

Vnos informacij v možgane ni dovolj, da bi le-te tam tudi ostale.. Pomembno je, da jih otrok 

preizkusi in obdela na vrsto različnih načinov, ki se mu porodijo v glavi, z njimi eksperimentira 

in ugotavlja, kaj se zgodi, kaj nastane, če nekaj naredi na določen način. Otrok se mora izražati na 

različne načine in s tem širiti lastna obzorja. 
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Pri vseh zadevah znotraj vrtca otrok ne more sodelovati v enaki meri kot odrasel človek. Otrok 

nima enake odgovornosti, zato ne moremo zahtevati otrokove participacije prav na vseh 

področjih. Že samo pogled na pravila, ki so nujen pogoj, da neka demokratična enota sploh 

deluje, je potrebno vzpostaviti tako, da jih bodo upoštevali vsi. Pri pravilih se lahko hitro zgodi, 

da jih nekateri otroci ne upoštevajo ali pa bi sebi v prid postavili boljša (Hočevar, Kovač Šebart 

in Štefanc, 2009). Rinaldi (2009) omenja, da otroci sodelujejo in vzpostavljajo konsenze tudi na 

področju pravil in norm v vrtcu. Vendar A. Hočevar, M. Kovač Šebart in D. Štefanc (2009) to 

postavljajo pod vprašaj. Trdijo namreč, da vrtec ni država v malem, saj čisto pri vseh stvareh 

otroci ne morejo sodelovati. Demokracijo in participacijo lahko vzpostavljamo predvsem s 

svojim zgledom. Na način, kako deluje vzgojitelj, ali bodo otroci slišani, bodo lahko povedali, 

kar si mislijo, kar želijo, izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje, se v okviru lastnega izražanja 

odločali po svoje ... Vzgojitelj mora spodbujati dialog med otroki in iskanje primernega 

konsenza, ki pa vedno ni ugoden za vse otroke. Otroku je potrebno dati možnost, da izkusi, zakaj 

nečesa ne more narediti, a ne smemo ga takoj zatreti. Tako se bo naučil sprejemati in spreminjati 

svoje ideje ter se prilagajati drugim v skupnosti.  

Otrok je res še vedno v podrejenem položaju, vendar je ogromno naredila sprejetost miselnosti, 

da je otrok kompetentno bitje in ne kognitivno nezmožno bitje, amoralno in popolnoma 

egoistično. Zmožen je veliko več, in to je glavna misel, ki jo moramo sprejeti, če želimo delovati 

v demokratičnem vrtcu (Kroflič, 2011). Projektno delo zagotavlja, da se otrok v dialogu s 

sovrstniki in odraslimi sam odloča in izbira, kaj in bi v določenem projektu delal in kako. Takšna 

angažiranost otroka mu daje zaupanje tako v skupino kot v svoje intelektualne zmožnosti, s čimer 

razvija tudi dispozicije za nadaljnje učenje (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel, 2009). 

 

6 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA 

Vzgajati otroka ne pomeni dajati otroku znanje in izkušnje ter ga polniti z informacijami iz 

zunanjega sveta, ki so na videz zanj zelo pomembne, ali ga varovati in ščititi na vsakem koraku 

kot izredno nebogljeno bitje. Vzgoja je pravzaprav odnos, ki ga opazimo prek skupnih dejavnosti 

med otrokom in starši ter se širi naprej na druge pomembne odrasle, kot so vzgojitelji in učitelji 

in tudi vrstniki (Kroflič, 2011). 
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C. Rinaldi je sredi devetdesetih let objavila idejo o pedagogiki poslušanja (prav tam). S tem je še 

dodatno prikazala način vzgoje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. Eden od ciljev Reggio 

Emilia je razumeti otroka kot kompetentno bitje (Rinaldi, 2009). Za to mora vzgojitelj spremeniti 

lasten odnos do otrok. Mora jih razumeti in jim dati možnost, da se izražajo in razvijajo na lasten 

način (Kroflič, 2011). 

Otroka je potrebno slišati. To pomeni, da odrasel posluša otrokovo verbalno in predvsem tudi 

neverbalno izražanje. Z drugimi besedami, pomeni, da odrasel da otroku glas, da izraža lastne 

ideje o nečem ter jih deli z odrasli in vrstniki. 

Pedagogika poslušanja je praktični pristop k vzgoji, ki dopolnjuje in uresničuje spoznanja 

odnosne pedagogike. S poslušanjem sogovornika spoznaš, uvidiš njegov način življenja, odnos 

do dela, razmišljanje, želje, potenciale ... (Kroflič, 2011). Poslušanje omogoča socialne 

izmenjave, krepi občutek lastne identitete otroka in širi komunikacijo na vseh ravne in vseh 

kontekstih. Prek poslušanja lahko vzgojitelj izve želje in potrebe otroka ter spodbudi deljenje idej 

med vrstniki, s čimer otroku olajša soudeležbo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Hkrati 

predstavlja odlično orodje za preseganje egocentričnega doživljanja sveta otroka (prav tam). 

 

Pedagogika poslušanja med drugim služi kot dokaz, da je otrok res svojevrstno, zmožno, 

kompetentno in notranje bogato bitje (Kroflič, 2011). 

Poslušanje se močno povezuje z umetnostjo. Prek izražanja otrok v umetniških izdelkih, 

pogovoru o izdelkih ter razstavljanju le-teh lahko vzgojitelj dobi uvid v otrokovo notranjo logiko, 

o tem, kako razmišlja in na kakšni stopnji je njegov likovni razvoj.   

 

Po smrti Malaguzzija je strokovno vodenje vrtcev RE in izpopolnjenje pedagogike poslušanja 

prevzela Rinaldi (2007), ki je poslušanje razdelila na pet dimenzij. Za lažje razumevanje jih bom 

povezala z razstavno dejavnostjo: 

6.2.1 ONTOLOŠKO 

Vsakdo se rodi z željo po iskanju smisla življenja. Tovrstna potreba je lastnost človeka že od 

zgodnjega otroštva naprej. Poslušanje omogoča ljudem izpolnjevanje potrebe po intelektualnosti, 

estetiki, afektivnosti in komunikaciji z drugimi osebami. Brez komunikacije bi se znašli v 

pomanjkanju ontološke varnosti. Ravno za učinkovito komunikacijo pa je potrebno tako 

govorjenje oziroma oddajanje kot tudi poslušanje oziroma sprejemanje. Dejstvo je, da lahko 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
27 

 

otrok sebe opredeli le prek odnosov z drugimi osebami, ko išče podobnosti in različnosti, torej 

ima poslušanje res veliko vrednost. Lastna umetniška doživljanja, razmišljanja, način izražanja 

prek izdelovanja likovnih izdelkov in razstavljanja le-teh, lahko otrok opredeli, le prek odnosa s 

sovrstniki in odraslimi. Pogovor o razmišljanju, kaj otroci želijo, kako in s čim bi izdelovali 

izdelke in jih predstavili drugim, jim lahko služi kot orodje za izpolnjevanje osnovnih potreb in 

pridobivanju ontološke varnosti.     

6.2.2 EPISTEMOLOŠKO 

Poslušanje navadno razumemo kot slišati govorjenje drugega. Vendar je to metafora za odprtost 

do drugih oseb, ki ni omejena. Ne pomeni le poslušanje z ušesi, temveč sprejemanje z vsemi 

čutili – oko, tip, vonj in orientacija ... Kar otrok sliši, mora sam pri sebi interpretirati. Slišanemu 

sporočilu doda vrednost in pomen, kar ne ustvarja odgovorov, temveč vprašanja. Poleg tega se 

ustvari tudi pripravljenost do sprememb v stališčih, doživljanju in dojemanju določene situacije. 

Nekateri otroci težko z govorjenjem izražajo lastne ideje. Pri takšnih otrocih je potrebno 

opazovati, kaj počnejo, kaj si ogledujejo, kaj jim je všeč, in prek tega »slišati« njihovo 

razmišljanje.  

6.2.3 ETIČNO 

S poslušanjem se otrok uči sprejemanja drugega človeka. Sprejme njegov način razmišljanja, 

hkrati pa se mora zavedati, da bo morda moral ovreči svoje razmišljanje ali ga le spremeniti. Na 

vsakem koraku mora biti pripravljeni na spremembe. Pripravljen mora biti na negotovost, ki jo 

lahko izkusi, ko so njegova lastna mnenja postavljena pod vprašaj novo slišanim idejam. Pri 

skupini ljudi, naj bo to odraslih ali otrok, morajo biti osebe pripravljene sprejemati kompromise, 

včasih zavzeti tuje stališče in spremeniti svoje. Točno to je pri projektih zelo pomembno. Pri 

ustvarjanju celotnega projekta razstavne dejavnosti je ključno, da je vsak posameznik slišan in se 

pri tem zmožen prilagoditi idejam in željam drugih.  

6.2.4 POLITIČNO 

Lahko je biti v tišini, brez govorjenja in brez poslušanja. Tako se mnogi počutijo varno, saj  nihče 

nikogar ne vzame pod drobnogled. Vendar je to navadno težava odraslih, ki jim je mar, kaj si 

mislijo drugi. Otroci pa ne želijo biti anonimni. Želijo biti videni in slišani. Želijo imeti 

pozornost. Ravno poslušanje jih dvigne iz te anonimnosti in jih naredi vidne. Poslušanje drugega 

jim prinese, da jih drugi poslušajo in spoštujejo. Razstava predstavlja prikaz izdelkov in procesa 
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izdelovanja. Pri tem vsak, ki razstavi lasten izdelek, vzame pod drobnogled svoje razmišljanje in 

likovno izražanje. Ogled razstave je povezan s komentiranjem in deljenjem komplimentov na 

izdelke, kar postavi otroka na mesto slišanega. Otrok s tem dobi pozornost, hkrati pa se sooča z 

mnenji drugih, ki so lahko nasprotne njegovemu mišljenju. 

6.2.5 RAZVOJNOPSIHOLOŠKO 

Posamezen otrok se bo prek poslušanja učil poslušati in dati možnost govorjenja drugemu. Hkrati 

se bo naučil izražati tudi lastna mnenja in se bo počutil upravičenega, da predstavi svojo teorijo in 

jo morda včasih tudi ovrže in sprejme teorijo drugega. S tem se uči sklepanja kompromisov in 

iskanja najboljših rešitev. Pri tem so predvsem vrstniki zelo pomembni. S projekti in delom v 

manjših skupinah je otrok dejansko lahko slišan. Pri tem lahko pride tudi do konfliktnih situacij, 

ki nudijo otroku možnost razmišljanja v smeri razrešitve konflikta. Kroflič (2011) pravi, da se 

vednost razvija v kontekstu različnosti in ne v homogenosti, kar pomeni, da otrok med različnimi 

otroci mnogo več pridobi in se nauči, kot v skupini, kjer bi bili vsi enaki. 

 

S poslušanjem ustvarjamo odnos. Umetnost in z njo povezana razstavna dejavnost pa je tista, ki 

vzpostavlja odnos med umetnikom, delom in občinstvom. Atelje omogoča otroku prostor, kjer se 

lahko uči simbolnih jezikov, odraslemu pa daje možnost razumevanja otrokovega procesa učenja 

in razmišljanja (Kroflič, 2009; Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009). 

 

7 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Kurikulum (2009) za vrtce je nacionalen dokument in predstavlja podlago za delo v vrtcu. Nastal 

je na podlagi Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakona o vrtcih in 

šolske zakonodaje. Prek številnih analiz, predlogov in iskanju rešitev je nastal ta dokument, ki 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z različnimi pristopi išče rešitve, dopolnjuje in 

spreminja ter nadgrajuje delo v vrtcih. Ravno zato sedaj uporabljamo pojem Kurikulum za vrtce 

in ne program, saj nudi širše možnosti za delo v vrtcu, hkrati pa se premika od tradicionalnega 

poudarka na vsebino, k poudarku na proces predšolske vzgoje. Ni pomembna le končna razstava, 

ki so jo lahko obiskovalci ogledajo. Pomemben je celoten proces, kako so otroci prišli do 

razstave. Od začetnega izdelovanja izdelkov, do zbiranja informacij, postavljanja razstavnega 

prostora do odprtja razstave. 
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Namenjen je vzgojiteljem predšolskih otrok, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim 

delavcem. Če mu dodamo še strokovno literaturo in priročnike za predšolsko vzgojo, omogoča 

strokovno načrtovanje dejavnosti v vrtcu. Tako lahko strokovni delavci optimalno načrtujejo 

dejavnosti, kot je razstavna dejavnost. 

V Kurikulumu so zapisani globalni cilji in operativni cilji za vseh šest področij. Iz ciljev so 

izpeljana načela – osnovna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju. Cilji so 

razdeljeni na šest področij. Na vsakem področju so zapisani primeri dejavnosti, ki so razdeljeni 

na dve starostni skupini. Eno izmed šestih področij je tudi umetnost, pod katero spada celotna 

razstavna dejavnost. Razstava se povezuje tudi z drugimi področji, ki jih vzgojitelj strokovno 

povezuje med seboj in jih postavi v vsakodnevno življenje otrok. 

Dejavnosti se med seboj prepletajo. Med njimi pa se pletejo tudi medpodročne dejavnosti, prek 

katerih ozaveščamo skrb za zdravje (bivanje v naravi, pomoč drug drugemu in šibkejšim od 

sebe), prometno vzgojo (na poti do galerije, muzeja, kotička v naravi ... se otroci srečujejo s 

prometnimi predpisi in se učijo tudi prometne vzgoje), varnost (na vsakem koraku je potrebno 

poskrbeti za varnost sebe in drugih, tudi pri ustvarjanju razstave) in moralni razvoj (srečevanje z 

moralnimi problemi, reševanje konfliktov in iskanje rešitev v medsebojnem sodelovanju pri 

projektnem delu). 

7.1 IZVEDBENI KURIKULUM 

Kurikulum razdelimo na t.i. izvedbeni in prikriti kurikulum. Izvedbeni kurikulum obsega 

dejavnosti, ki jih dejansko vzgojitelj načrtuje in jih izvede v vrtcu. Pri tem upošteva organizacijo 

življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje in neposredno odzivanje otrok. Na podlagi 

njihovega odzivanja vzgojitelj načrtuje dejavnostmi, prek katerih bodo otroci postavili lastno 

razstavo. Pri tem mora upoštevati tudi značilnosti okolja in način življenja otrok v vrtcu. 

Dejavnosti temeljijo na načelih in ciljih iz Kurikuluma za vrtce, kar pomeni, da morajo biti 

prilagojene optimalnemu razvoju vsakega otroka, tudi otrokom s posebnimi potrebami ali 

otrokom iz drugih kulturnih ali drugih jezičnih območij. V primeru drugojezičnih obiskovalcev bi 

morali biti napisi na razstavi v drugem jeziku ali prilagojenim osebam s posebnimi potrebami 

(npr.: slepi in slabovidni). 

Pri načrtovanju mora vzgojitelj skrbeti za vpetost vseh področij brez poglobljenosti na enem 

samem področju. Razstava je del različnih področij in ne spada le pod področje umetnosti. 

Vzgojitelj mora prav tako omogočiti izbiro dejavnosti otrokom in spoštovati zasebnost in 
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intimnost otrok. Nekateri otroci raje ustvarjajo in raziskujejo sami. V ta namen so postavljeni t. i. 

kotički, kamor se lahko otroci umaknejo in imajo prostor zase.  

Podlaga za strokovno delo je predvsem poznavanje otrokovega razvoja, ki se od teorije do teorije 

nekoliko razlikuje, vendar lahko kljub temu uvidimo določene skupne lastnosti, ki so predpogoj 

za strokovno delo: 

- otrokov razvoj poteka po zaporednih stopnjah, ki so opisane kot kvantitativne in kvalitativne 

spremembe; 

- psihični procesi, kot so emocije, kognicija, socialna kognicija, govor ... se razvijajo v vseh 

razvojnih obdobjih; 

- področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za odvisnost in soodvisnost enega od drugega; 

- med celotnim razvojem so določena obdobja, ki so primernejša za učenje in razvoj določene 

sposobnosti ali spretnosti - imenujemo jih tudi kritična obdobja; 

- znotraj razvojnih norm se otroci med seboj individualno zelo razlikujejo. 

Tako kot Reggio Emilia v ospredje postavlja participacijo otrok, umetnost, vpetost v kulturno 

okolje itd., kurikulum med drugim postavlja v ospredje igro. 

Igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same. Otrok je pri igri notranje motiviran in ne potrebuje 

posebnih zunanjih spodbud. Igra je za otroka prijetna, odprta in svobodna dejavnost. Otrok si ne 

glede na vrsto igre izbere prostor in soigralce ter se znotraj igre uči realnih vsebin iz življenja. 

Razstavna dejavnost je lahko zanj igra, prek katere izvede celotno dejavnost brez prisile in 

pretirane zunanje motivacije. V otrokovi igri se prepletejo vsa področja iz kurikuluma. To je za 

določeno razvojno stopnjo smiselno in strokovno utemeljeno. Igra sama od sebe ne bo pripeljala 

do realizacije zapisanih razstavnih ciljev, temveč jo je potrebno načrtovati na podlagi ciljev, 

načel, različnih metod in oblik. V ozadju pa se gibljejo različne razvojne, psihološke, socialne, 

filozofske, edukacijske ... teorije, ki jih mora vzgojitelj poznati za strokovno načrtovanje 

otrokovih dejavnosti, ki pripeljejo posredno prek igre do celovitega razvoja otroka. 

7.2 PRIKRITI KURIKULUM 

Čeprav so navadno dejavnosti skrbno načrtovane, pa lahko zasledimo tekom dneva v vrtcu stvari, 

ki jih vzgojitelj ne načrtuje, a se jih otroci kljub temu naučijo prek njega. Način, kako vzgojitelj 

vzgaja, pripoveduje, kakšne volje je, kako pozdravlja, način govora, kako opremi prostor ... vse 

to so dejavniki, ki nenačrtno vplivajo na otroka in od katerih se otrok uči. Zgled vzgojitelja je 
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prikriti kurikulum, ki ga načeloma ne načrtuje, a kljub temu v veliki meri vpliva na otrokovo 

spoznavanje in sprejemanje sebe in okolja okrog sebe.  

Način, kako se izvaja počitek v vrtcu, hranjenje ali kako je organiziran prostor, kakšen odnos ima 

vzgojitelj do okolja, umetnosti ali izdelkov otrok, je včasih še bolj pomemben od same 

načrtovane dejavnosti. 

Predvsem prostor je tisti element, ki je nepogrešljiv del kurikuluma. Mora biti varen, zdrav in 

prijeten, da se otroci počutijo sprejete in varne. Hkrati mora nuditi možnost za umik v zaseben 

kotiček. Prostor je razdeljen na kotičke, ki se lahko spreminjajo tudi glede na želje in potrebe 

otrok, da se lahko po potrebi umaknejo in imajo čas zase. 

Ne glede na načrtovanost ali ne je prikriti kurikulum enako pomemben kot izvedbeni 

(Kurikulum, 2009). 

 

8 LIKOVNE DEJAVNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

Znotraj šestih področij dejavnosti, ki jih vključuje slovenski Kurikulum za vrtce (2009), najdemo 

tudi področje umetnosti. Zanj so zapisani cilji, ki predstavljajo okvir za izvajanje dejavnosti z 

različnimi vsebinami. 

Med umetnost spadajo likovne, glasbene, plesne, dramske in avdio-video dejavnosti. 

V Kurikulumu za vrtce zasledimo, da je otrok na vseh področjih ustvarjalen, a je nekaj specifike 

vseeno vezano le na področje umetnosti. Umetnost otroku omogoča uresničitev ustvarjalnih 

potencialov. Opazimo jih lahko v spoznavanju in raziskovanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir 

vsebin in motivacije na vseh področjih umetniške dejavnosti. 

Otrokova dela razumemo kot izvirna, kadar ima otrok pri ustvarjanju svobodo in se od njega 

pričakujejo subjektivnost, kreativnost in drugačnost. To je glavno, kar cenimo pri otroški 

umetnosti in po čemer jo tudi vrednotimo. 

Okus za umetnost je od otroka do otroka popolnoma različen, zato ga moramo vedno opazovati, 

razumeti in presojati glede na njegov specifičen razvoj in okolje, v katerem živi.  

8.1 VLOGA ODRASLEGA 

Glede na otrokove individualne specifike mora vzgojitelj načrtovati tudi dejavnosti s področja 

umetnosti. 
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Odrasli ponudi otrokom idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo, otrok pa sam išče in 

raziskuje ter poskuša poiskati rešitev. Odrasli naj otroka podpre na vsakem koraku. Otrokovega 

dela ne korigira, ocenjuje ali graja. Še posebej ne usmerja otroka v shematične ali pretirano 

običajne oblike. Pomemben je nastanek dela, se pravi proces in ne končen izdelek. 

Ob opazovanju otrokovih reakcij pri lastnih in tujih likovnih izdelkih vzgojitelj načrtuje nadaljnje 

izkušnje. Ves čas mora izhajati iz potreb in izraznih zmožnosti otroka in se odreči vsem vizijam, 

ki bi utegnile podcenjevati ali celo zanemariti otrokove izrazne sposobnosti. 

Na odraslem je, da prostor oblikuje v čim bolj pestro, estetsko okolje, bogato z glasbeno, plesno, 

gledališko in likovno spodbudo. Poleg tega prijazno in estetsko oblikovan prostor spodbuja 

zaupanje in varnost, kar povečuje odprtost otrok in pripravljenost do izražanja. Otrokovo željo po 

ustvarjanju, raziskovanju, radovednosti in širjenju idej mora odrasli spodbujati in prepoznati 

morebitno nadarjenost ter zanj ustrezno skrbeti in predlagati dodatno edukacijo.  

Izdelki, izobešeni po igralnici in hodnikih, morajo kazati ustvarjalni utrip, subjektivnost, 

raznolikost in enkratnost vsakega posameznika. S tem je otroku zagotovljeno cenjenje njega 

samega, staršem pa informacija, da je raznolikost nekaj pomembnega in spoštovanega. V rednih 

časovnih razmikih je mogoče organizirati tudi tematske razstave znotraj vrtca, ki še bolj celostno 

in poglobljeno predstavijo posamezne kompleksnejše oziroma dolgotrajnejše raziskovalne 

projekte, ki so se odvijali znotraj pedagoškega procesa. S tem otroke navaja na različne oblike 

komuniciranja z okoljem tudi prek svojih individualnih in ustvarjalnih del.  

Odrasli je tisti, ki otroku ponudi ustvarjanje z različnimi sredstvi. Le-te naj spozna prek 

kakovostnih dejavnosti. Pri načrtovanju je potrebno poskrbeti tako za preplet med umetniškimi 

dejavnostmi kot tudi za preplet umetnosti z drugimi področji kurikuluma. Umetniške dejavnosti 

so spodbuden del učenja na drugih področjih, zato je povezava vsebin med področij odlična za 

učenje otroka (Devjak idr. 2010; Kurikulum, 2009). 

 

9 REGGIO EMILIA VS. KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Oba koncepta poudarjata pravice otrok. Izhajata iz demokratičnih vrednot in slonita na pravni 

državi (Devjak, 2011). Med njima najdemo nekaj razlik in nekaj podobnih pogledov. 
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9.1 NAČRTOVANJE 

Reggio Emilia v ospredje postavlja mnenje, da je otrok kompetentno bitje, zato je načrtovanje 

rezultat dogovarjanja med otroki in vzgojitelji in ne vnaprej postavljenega načrta na podlagi 

ciljev in načel. Pomembno je, da otroci sami izberejo izdelke, razstavni prostor in način 

razstavljanja, oziroma prek raziskovanja, zbiranja informacij in vrednotenja le-teh pridejo do 

končnega rezultata, ki jim da najboljšo možnost za postavitev njihove razstave. Vzgojitelj je tisti, 

ki opazuje in na podlagi tega načrtujejo samo razstavno dejavnost. V nasprotju s tem se v naših 

vrtcih držimo načela, da vnaprej postavljeni cilji dajo večjo možnost za premišljeno in dobro 

prakso vzgojnega dela v vrtcu.  Vzgojitelj najprej načrtuje, kje in kako bo potekala razstava, šele 

nato otroci izvedejo dejavnost. Na drugi strani pa Reggio Emilia trdi, da je otrok zmožen 

sodelovanja v vrtcu, izbiranja dejavnosti in lastnega razmišljanja, s čimer pridobiva izkušnjo 

participacije. Z upoštevanjem njihovih izdelkov in želje po prikazu le-teh drugim so otroci slišani 

in dobijo občutek participacije v inštituciji. Tudi slovenski kurikulum otroku daje možnost izbire, 

vzgojitelj pa mora pri načrtovanju upoštevati tudi otroške želje in reakcije, vendar gre pri 

kurikulumu še vedno predvsem za v naprej določene priprave za strokovno delo, medtem ko je v 

Reggio Emilii ta načrt bistveno bolj fleksibilen. Velik pomen ima v vrtcih Reggio Emilia 

opazovanje oziroma dokumentiranje, na katerem potem temelji načrtovanje. Strokovni delavci na 

osnovi opazovanja samoiniciativnih dejavnosti otrok načrtujejo določeno vsebino. V primeru, da 

otroci pokažejo željo po ustvarjanju, jo mora vzgojitelj opaziti in jim ponuditi vsebine, materiale 

in prostore, povezane z željami in idejami otrok. Otroci za razstavno dejavnost potrebujejo 

določen prostor, ki jim ga vzgojitelj ponudi glede na njihove ideje. Izdelkov za razstavo vzgojitelj 

ne izbere sam. To naredijo otroci, ko prek ustvarjalnih dejavnosti ustvarijo izdelke, ki jih želijo 

pokazati drugim, vzgojitelj pa jim to omogoči. 

9.2 SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLJEM 

Oba pedagoška koncepta predpostavljata veliko povezanost z lokalnim okoljem in starši. To je 

zapisano tudi v slovenski zakonodaji, vendar dajejo v Reggio Emili na povezovanje s širšo 

skupnostjo tudi v praksi večji poudarek. Reggio Emilia je kulturno zelo bogato mesto, zato imajo 

otroci veliko možnosti odkrivanja kulture v okolju, v katerem živijo. Del kulture so tudi muzeji 

oziroma galerije, v katerih so prisotne številne razstave. V sodelovanju z okoljem lahko otroci 

pridobijo potrebne informacije o postavitvi razstave. Starši in drugi iz otrokovega okolja so lahko 

pomembni obiskovalci njihove razstave. V obeh programih imamo opredeljeno sodelovanje s 
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starši na različne načine. Eden od neformalnih srečanj je lahko tudi razstavna dejavnost, ko otroci 

povabijo svoje starše na ogled razstave, ki so jo postavili sami skupaj s strokovnimi delavci. Bela 

knjiga (2011) poudarja izboljšanje odnosov med ustanovo in družino, kar je ključnega pomena 

pri dobri celostni vzgoji otrok. Pri tem mora vzgojitelj ohranjati svojo strokovnost in 

avtonomnost.  

9.3 PROSTOR 

Prostor v Reggio Emilia je tretji vzgojitelj. Prostor za ustvarjanje izdelkov za razstavo je 

inspirativen že sam po sebi, obenem pa daje občutek varnosti in domačnosti. Zato ni nujno, da je 

vse na ravni otrok, saj tudi v domačem okolju ni vse prilagojeno otroku. Pravila v naši zakonodaji 

predpisujejo opremo in prostore vrtca na nivoju otroka, med katerimi ne zasledimo posebnih 

razstavnih prostorov. V ta namen je potrebno  prilagoditi druge prostore, kot so hodniki ali 

igralnice. Oba programa želita otrokom omogočiti ustrezne prostore, kjer lahko otrok izvaja tudi 

individualne dejavnosti, kjer lahko otrok izdeluje izdelke popolnoma sam, če to želi, a so ti v 

naših vrtcih omejeni na t. i. kotičke. V slovenskih vrtcih ne zasledimo prostora za srečevanje vseh 

otrok v vrtcu, tako kot ima Reggio Emilia omišljen osrednji prostor, kjer ni pomembno, kateri 

otrok je v kateri skupini. Vsi so od vseh in vsi se med seboj povezujejo. Ta prostor je lahko 

namenjen tudi razstavnim dejavnostim, saj omogoča opazovanje izdelkov vsem prisotnim v vrtcu 

(C. Rinaldi, 2009; Hočevar in Kovač Šebart 2010). 

9.4 STROKOVNI DELAVCI IN DOKUMENTIRANJE 

Strokovni delavci vodijo v vrtcih Reggio Emilia sistematsko dokumentiranje. Vzgojitelj dosledno 

spremlja in dokumentira otrokov razvoj. Na podlagi spremljanja otrokovega likovnega razvoja 

lahko vzgojitelj uvidi, kaj vse mu lahko ponudi za ustvarjanje. Sledita evalvacija in ocenjevanje, 

ki sta pogoj za nadaljevanje pedagoškega dela. Prek tega lahko otrokom pomaga pri izdelovanju 

izdelkov, načrtovanju razstave in celotni postavitvi razstavnega prostora. Vzgojitelji opazujejo 

subjektivno in vrednotijo delo otrok ter njihov napredek. Ravno prek likovnih izdelkov otrok 

lahko dodobra uvidijo njihov razvoj, želje in razmišljanje. Podobno zapisuje tudi Kurikulum za 

vrtce, kjer je evalvacija kritična analiza rezultatov strokovnih delavcev. Vzgojitelji lahko vodijo 

otrokov portfolijo, pri čemer lahko uporabljajo različne pripomočke, kot so čekliste, za 

zapisovanje podatkov. Portfolijo pomaga vzgojitelju, da otroka razume in uvidi med drugim tudi 
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njegov likovni razvoj. To mu je lahko v veliko pomoč pri načrtovanju razstavne dejavnosti 

(Hočevar in Kovač Šebart 2011; Vogrinc in Podgornik 2010). 

9.5 LIKOVNOST 

Likovna vzgoja v Kurikulumu za vrtce spada pod področje umetnost, ki je eno od šestih 

najpomembnejših področij v slovenskih javnih vrtcih. Kurikulum narekuje spodbujanje 

kreativnosti, idej in domišljije. Sama postavitev razstave mora biti kreativna, da pritegne 

obiskovalce in jim ponudi pester izbor izdelkov. Kurikulum želi povezanost vseh področij, saj 

lahko tako skrbimo za otrokov celosten razvoj. Razstava ima navadno temo, na podlagi katere so 

izdelani likovni izdelki. Tema je lahko povezana z drugimi kurikularnimi področji, kar upošteva 

načela Kurikuluma za vrtce. Poleg tega pa je že sama razstavna dejavnost del različnih področji 

kurikuluma in ne le umetnosti. 

Likovnost predstavlja eno pomembnejših področij pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Otroku 

dajejo možnost izražanja na najrazličnejše načine, kar mu omogoča že prostorska organiziranost 

vrtca s »piazzo«, prostorsko opremo in ateljejem. Dodatno strokovno likovno pomoč nudi tudi 

ateljerist, ki zna nuditi pestre likovno-raziskovalne dejavnosti, kot je razstavna dejavnost, in 

ustrezno pomoč tudi drugim zaposlenim v vrtcu. Celoten vrtec je zelo estetsko oblikovan in 

opremljen, s čimer nudi otroku možnosti seznanjanja z umetniškimi deli in kulturnim okoljem, ki 

ga obdaja. 

 

10 VPLIV RAZSTAVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTNEGA DELA 

10.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI RAZSTAVNE DEJAVNOSTI 

- izbor teme in del 

Za izbor teme za razstavno dejavnost ni posebnih omejitev. Obstaja pa nekaj splošnih 

pravil. Narodna galerija Ljubljana je opisala nekaj kriterijev za izbor teme v umetnosti za 

predšolskega otroka. Njihova raziskava je ugotovila, da otroke nekoliko bolj nagovarjajo 

povedni motivi, kot so žanr, krščanski in mitološki motivi. Zanima jih tudi portret, tik za 

njim pa se nahajata krajina in tihožitje. Nekatere teme so za otroke še nedojemljive, 

nekateri pa pravijo, da so zanje celo prepovedane. To so krutost, žalost, smrt ali ljubezen 

in golota. S primernim izborom umetniških del je možno tudi te teme otroku predstaviti 

na primeren način. Mlajšim otrokom so zanimiva tudi abstraktna dela. Pri teh delih lahko 
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otroci iščejo in raziskujejo likovne elemente in njihove medsebojne odnose, medtem ko 

lahko pri povednih motivih opazujejo pojave, predmete in ljudi iz sveta okrog sebe 

(Bračun Sova, 2009). Temo moramo izbrati na način, da bo obiskovalca pritegnil. To pa 

predvsem naredimo tako, da upoštevamo motivacijo in resnično zanimanje tistih, ki bodo 

v razstavni dejavnosti najbolj sodelovali. Tema mora biti izbrana glede na izkušnje otrok, 

saj se v njih skriva tudi socialna in čustvena razsežnost (Bračun Sova, Lipec Stopar in 

Vodeb, 2009).  

Prostor, kjer poteka razstava, naj bo to muzej, galerija ali razstava v vrtcu, je prostor, kjer 

človek vzpostavi neposreden stik z umetnino. Umetnine spoznava, doživlja in razumeva 

na en način – z opazovanjem. Razstava je pomemben prostor za estetsko doživljanje in 

občudovanje likovnih umetnin (Bračun Sova, 2016). 

Za uspešno doživljanje likovnega sveta na razstavi mora biti le-ta dostopna vsem. Tako 

odraslim kot otrokom in osebam, ki potrebujejo posebno pomoč (Bračun Sova, Lipec 

Stopar, Vodeb, 2009). Bračun Sova, Lipec Stopar in Vodeb (prav tam) navajajo nekaj 

smernic, ki se jih je priporočljivo držati, da je razstava kar se da dostopna vsakomur: 

 - akustičen prostor 

Priporočljivo je, da je prostor, v katerem se nahaja razstava, akustičen. To ne velja le za 

gluhe in naglušne, ampak tudi za ostale obiskovalce. V hrupnem okolju se težko znajdejo 

tudi slepe in slabovidne osebe, saj se toliko bolj zanašajo na svoj sluh. Zato je potreba po 

akustičnem prostoru zelo pomembna. Na razstavnem prostoru je potrebno prilagoditi in 

primerno pripraviti avdio-vizualne pripomočke in naprave, da ne preglasijo svojega 

namena. Ravno tako so lahko hrupni tudi obiskovalci, zato je potrebno prilagoditi število 

obiskovalcev glede na velikost razstavnega prostora in omogočiti prostor, kamor se lahko 

obiskovalec umakne in se poglobi v razmišljanje, branje ali počivanje. 

- razumljivost sporočil 

Abstraktna, preobsežna in nestrukturirana sporočila niso primerna za razstavni prostor. 

Besedila, ki jih želimo sporočiti obiskovalcem, morajo biti zanje razumljiva. 

Razumljivost besedila dosežemo z naslednjimi kriteriji: preprostost (besedilo ne sme biti 

zapleteno in večpomensko), preglednost (besedilo mora imeti ustrezno zgradbo, biti mora 

povezano in sestavljeno iz zaključenih pomenskih enot), kratkost in jedrnatost (besedilo 
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mora vsebovati vse potrebne podatke, hkrati pa ne smejo presegati ravni potrebnih 

podatkov).  

 

- čitljivost besedila 

Poleg razumljivosti besedila je pomembna tudi čitljivost le-tega. Za lažje branje in 

prejemanje sporočil morajo biti besedila barvno in svetlobno usklajena. Barva črk in 

barva podlage ne smeta imeti podobne barvne svetlobe in barvne nasičenosti, saj je v tem 

primeru berljivost slabša. Najboljši bralni učinek se doseže, če se kombinira različne 

barvne tone, različno svetlobno vrednost in nasičenost barv. Pomembna je tudi velikost 

črk in vrsta pisave. Slednje je potrebno prilagoditi glede na oddaljenost bralca od besedila. 

Poskrbeti je potrebno za čim bolj osnovno, linearno in pokončno pisavo, kot je Ariel. Pri 

besedilu naravnamo levo poravnavo, saj je v tem primeru besedilo laže berljivo zaradi 

primernejšega razmika med besedami. Pomembna je tudi podlaga, na katerem je besedilo 

zapisano, saj mora biti neodbojna. Za učinkovito opazovanje umetnin in branje besedil 

veliko prispeva tudi svetloba. Svetila morajo biti nameščena tako, da ne povzročajo 

bleščanja in da ustvarjajo čim manj senc. Odvisno od postavljenih eksponatov je odvisna 

tudi svetloba. V primeru eksponatov, ki jih lahko svetloba uničuje, je potrebno prilagoditi 

moč svetlobe oziroma omogočiti svetila, ki bodo svetila, le kadar je to potrebno. 

- tipna komunikacija 

Razstavne eksponate ločimo v dve skupini. Prvi predstavljajo predmeti, ki so v razstavni 

zbirki, drugi pa pomagajo pri razumevanju celotne razstavne dejavnosti. Razstavni 

predmeti, ki so krhki in občutljivi na dotik, niso primerni za manipuliranje obiskovalcev. 

Tovrstnim predmetom je potrebno narediti kopijo, ki bo trdnejša in bo obiskovalcem 

omogočila konkretno tipno izkušnjo. Predmeti, ki se jih lahko vsak obiskovalec dotakne, 

so pravzaprav učni pripomočki. Primerni so za vse obiskovalce, še zlasti za osebe s 

posebnimi potrebami, na primer za slepe in slabovidne. S pomočjo tovrstnih izdelkov se 

lahko sporočilnost razstave prilagodi širši množici obiskovalcev in se doseže večjo 

razumljivost razstavljenih eksponatov. 

- besedna komunikacija 

Besedno opisovanje razstavljenih predmetov je primerno tako za slepe in slabovidne, 

osebe s težavami s pozornostjo kot tudi za vse ostale obiskovalce. Primerno je predvsem 
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za predmete, ki se jih obiskovalci ne smejo dotikati. Tako jim vodja razstavne dejavnosti 

omogoči vpogled in seznanitev z informacijami o predmetu, ki jih drugače obiskovalec ne 

bi mogel dobiti. Vodja, ki predaja vsebino obiskovalcem, mora poskrbeti, da bo vsebinsko 

organiziran, podajal objektivne informacije in da bodo le-te celovite. 

- fizična dostopnost  

Razstava, ki je opremljena na nivoju za vse vrste obiskovalcev, žal ne pomeni nič, če 

obiskovalci ne morejo priti do nje. Razstava mora biti razstavljena v prostoru, do katerega 

lahko pridejo vsi obiskovalci, ne glede na njihove fizične zmožnosti. Ljudje z invalidskim 

vozičkom ali starši z vozičkom za dojenčka potrebujejo posebne pogoje za dostop.  

Na prvem mestu je parkirno mesto za obiskovalce. Za invalidne osebe je priporočljivo, da 

lahko parkirajo čim bližje vhodu, poleg tega mora biti dostopnih dovolj parkirnih mest, 

odvisno od predvidenega števila obiskovalcev. Pot do vhoda mora biti dovolj široka in 

varna za mlajše otroke in za starejše osebe ali osebe z invalidnim vozičkom. Za lažjo 

orientacijo je potrebno namestiti tudi oznake, ki vodijo obiskovalce do razstavnega 

prostora. Organizator razstave mora biti pozoren tudi na klančine, manevrski prostor za 

odpiranje vrat in na talne površine, ki naj bodo iz nedrsečega materiala. V primeru, da se 

razstavni prostor nahaja v višjih nadstropjih, je primerno poskrbeti, da bo stavba imela 

dvigalo, saj mnoge osebe ne morejo svoje poti nadaljevati po stopnicah. Poleg vseh 

fizičnih pogojev je potrebno poskrbeti tudi za sanitarije, ki morajo biti dostopne vsem in 

primerno označene. Tako obiskovalci ne bodo imeli fizičnih problemov za ogled razstave. 

- razstavna zbirka 

Razstavni eksponati morajo biti postavljeni na pohištvo, ki je vidno dostopno otrokom, 

starejšim, osebam z invalidskim vozičkom in drugim. Obiskovalcem je potrebno 

omogočiti, da se vsem predmetom lahko približajo in si jih pobliže ogledajo. V primeri 3-

dimenzionalnih predmetov je potrebno poskrbeti, da se jih lahko ogleda iz vseh strani, 

medtem ko so dvodimenzionalni lahko postavljeni ob steni. Pohištvo naj bo razporejeno 

tako, da je dovolj prostora za različne obiskovalce, tudi tiste z vozičkom. Primerno je 

poskrbeti za prostor, kjer se lahko ljudje usedejo in odpočijejo. 

Posamezne razstavne prostore je potrebno označiti, da se lahko obiskovalci lažje 

orientirajo. Druge oznake in pravila obnašanja v prostorih postavimo na primerno višino, 
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da jih lahko vidijo in preberejo vsi obiskovalci brez nepotrebnega napora. S tem bomo 

olajšali in prilagodili razstavni prostor večini osebam, željnim ogleda razstave. 

10.2 VPLIV NA OTROKE  

Prek razstavne dejavnosti otrok pridobiva nove vizualno-prostorske izkušnje, dobi motivacijo za 

likovno izražanje ter razvija čut za estetiko in likovni red. 

Človek je komunikativno bitje in potrebuje dialog z drugimi. Otrok se mora jezika še naučiti, saj 

je njegov verbalni jezik še močno okrnjen. Zato v tem obdobju spontano posega tudi po drugih 

komunikacijskih možnostih in se izraža na druge načine, tudi s pomočjo likovnosti, ki je po 

mnenju mnogih avtorjev eden osrednjih medijev za razvoj identitete in človečnosti (Kroflič, 

2011; Podobnik, 2009; Štirn Koren, 2010). Poleg razvoja identitete umetnost in z njo likovno 

izražanje, razstavne in druge umetniške dejavnosti bogatijo otrokovo predstavo o svetu, kulturi in 

življenju. Tovrstne dejavnosti so odlične za socialni in moralni razvoj, saj se otrok ob 

usmerjenem dialogu z umetnino poglobi vase, razmišlja o sebi in se povezuje z vrstniki in 

odraslimi ljudmi okrog sebe (Bračun Sova, 2009). Ob pogledu na izdelke otrok razvija empatijo 

in se vživi v izražanje drugega. Hkrati lahko ob tem razmišlja tudi o sebi, uri razmišljanje in 

spomin, povezuje izdelek z lastnimi izkušnjami in doživetji (prav tam). Ob  komentiranju in 

evalviranju izdelkov razvija lastno izražanje, poslušanje drugih in sprejemanje tujih mnenj ter 

spreminjanje lastnih (prav tam). Umetnost lahko sprošča in nudi terapevtski učinek tako ob 

ustvarjanju kot ob opazovanju umetniških del. 

Projektno delo nudi otrokom v prvi vrsti izražanje lastnih misli. Otroci pridobijo izkušnje 

dogovarjanja in sprejemanja konsenzov in reševanja konfliktov. Razvijajo mišljenje z iskanjem 

rešitev za realizacijo določenih idej in se učijo sodelovanja v skupini. Obenem pridobijo občutek 

varnosti in sprejetosti od vrstnikov in odraslih, kar so osnovne potrebe, ki jih mora imeti otrok 

zagotovljene, da lahko zagotovi vse nadaljnje potrebe (Korošec, 2009; Turnšek, Hodnik Čadež in 

Krnel 2009). 

10.3 VPLIV NA ODRASLE 

Projektno delo nudi vzgojiteljem obliko fleksibilnega dela. Učijo se poslušati otroke in sprejemati 

njihove ideje in načrtovati na njihovi podlagi. Odrasli dobi priložnost učenja od otrok, kar 

spodbudi vrsto novih znanj in idej za širitev lastnega znanja in organiziranje dejavnosti, ki so 

plod otroškega razmišljanja. Pripravljenost za učenje novega je prednost, ki jo odrasli pridobi ob 
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uveljavitvi participacije otrok (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Strokovni delavci se 

učijo dokumentiranja in spremljanja otrokovega razvoja in načina dela, saj jih to vodi v 

nadaljevanje projektnih dejavnosti (prav tam).  

Kot smo že omenili, je otrokovo verbalno izražanje dokaj šibko v predšolskem obdobju. Otrokov 

razvoj pa lahko vzgojitelji in starši spremljajo na podlagi njegovih likovnih dosežkov in 

spremljanja umetniških del (Podobnik, 2009). Posledično se razvija tudi odnosna pedagogika v 

povezavi otrok – odrasli, odrasli pa se uči poslušati otroka in krepiti pedagogiko poslušanja, s 

čimer da otroku vedeti, da je viden in slišan (Kroflič, 2011). 

Glavni doprinos razstavne dejavnosti na podlagi pedagoškega sistema Reggio Emilia k 

vzgojiteljevemu razmišljanju je to, da je otrok kompetentno bitje, ki je sposobno marsičesa, le 

dati mu je potrebno prostor, čas in ustrezno motivacijo (Kroflič, 2011 in Rinaldi, 2009). 
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II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Temo diplomskega dela sem izbrala zato, ker so mi všeč koncept Reggio Emilia in njihova načela 

in bi jih rada preizkusila v domačem vrtcu, pri tem pa se želim osrediniti na likovne dejavnosti, ki 

predstavljajo enega pomembnejših elementov v vrtcih Reggio Emilia, in pri tem še posebej 

izpostaviti pomen razstavne dejavnosti v vrtcu. 

Koncept Reggio Emilia je nastal v italijanskem mestu Reggio Emilie. Zanj se je začela zanimati 

širša javnost, ko so predstavili številne likovne izdelke otrok na razstavi v Stockholmu. Ravno to 

me je spodbudilo, da sem izvedla projekt, v katerem so otroci naredili svojo razstavo. 

Poudarek koncepta je na participaciji otrok. Otroci so zelo sposobna bitja, ki včasih zmorejo 

veliko več, kot si mislimo. Zakaj jim ne bi dali možnosti, da svoje ideje in misli uresničijo in da 

so dejavni in slišani v svojem okolju. Velikokrat imajo vzgojitelji začrtane cilje, kaj želijo izvesti 

z otroki. Težko spremenijo potek dela samo zato, ker si otroci zaželijo nekaj drugega. Neslišani 

otrok izgubi voljo do sodelovanja in izražanja mnenj in idej, zato je v prvi vrsti pomembno, da 

damo otrokom glas in smo jim v pomoč, da sami rešijo zastavljene probleme. Poslušati pa se 

morajo tudi otroci med seboj. S tem urijo pripravljenost sodelovanja v skupini, izražanje lastnih 

idej in ustvarjanje skupnih znanj, zato je potrebno razvijati pedagogiko poslušanja in izražanja. 

Pristop Reggio Emilia poudarja, da naj otroci uporabljajo vse svoje čute v spoznavnem procesu in 

se izražajo na različne načine. Pri tem je prisotne veliko komunikacije, dogovarjanja in 

demokratičnega odločanja. Med otroki je potrebno upoštevati njihove razlike. Naj pridejo do 

izraza prav vsi, tudi tisti bolj tihi, ki niso vedno v ospredju dogajanja. 

Umetnost ima v RE osrednji pomen. Soočanje z umetnostjo, doživljanje in likovno izražanje 

vpliva na otrokov celostni razvoj. Pomembno vlogo pa ima tudi pri dokumentiranju procesa 

dejavnosti, otrokovih dosežkov in analiziranju otrokovega razvoja, saj skozi likovne dejavnosti in 

izdelke otrok lahko uvidimo, kaj in kako razmišlja otrok – odkrijemo njegovo logiko. Obenem pa 

s tem pridobimo material, ki ima lahko tako informativni kot estetski potencial in služi kot 

kakovostna obogatitev različnih razstav in pojasnitev raziskovalnih projektov otrok v vrtcu. 

Da se otroci lahko izražajo v stotih jezikih (Malaguzzi, 1998), jim je potrebno nuditi različne 

materialne in nematerialne spodbude. Otrok naj se izrazi glede na to, kako nek material izgleda, 
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kakšen je na otip, kako diši … Pozorni moramo biti tudi na prostor, ki prav tako izraža način 

našega razmišljanja, našega življenja in maksimalno podpira likovno prezentacijo. 

V projektu, ki sem ga izvedla z otroki v vrtcu, sem želela, da otroci preizkusijo različne možnosti 

likovnega izražanja, izražajo svoja mnenja, raziskujejo in spoznavajo svet okrog sebe ter 

sooblikujejo prostor v igralnici in razstavni prostor, ki je odseval njihove želje, ideje in v katerem 

so se dobro počutili oni, vzgojitelji in starši. 

Z diplomsko nalogo želim sedanjim in bodočim vzgojiteljem predšolskih otrok ter staršem 

pokazati, da je potrebno otroke poslušati, jim dati možnost soodločanja in jim nuditi bogato 

paleto različnih likovnih izkušenj, tudi sodelovanja pri predstavitvi lastnih likovnih del, oziroma 

pri oblikovanju razstavnega prostora. 

2 CILJI 

Otrokom sem želela omogočiti raznoliko likovno dejavnost in skozi razstavno dejavnost pokazati 

pomen njihovega likovnega izražanja tudi odraslim. V svojem diplomskem delu sem zato: 

− v teoretičnem delu naredila primerjavo med razstavno dejavnostjo v pedagoškem 

konceptu RE in našem predšolskem sistemu; 

− prikazala pomen razstavne dejavnosti otrok v vrtcu, tako za otroke kot tudi odrasle 

(vzgojitelje, starše, priložnostne obiskovalce); 

− v empiričnem delu pripravila raziskovalni projekt Naredimo svojo razstavo, ob katerem 

so otroci sodelovali tekom celega procesa (od ustvarjanja likovnih del, do načrtovanja in 

ureditve razstavnega prostora), pri čemer sem izhajala iz participacije otrok v celotnem 

procesu raziskovalnega projekta in analizirala pridobljene podatke in slikovni material. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskovalnim projektom Naredimo svojo razstavo sem želela odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

V1: Kako bodo zaposleni in starši sprejeli projekt Naredimo svojo razstavo in participacijo otrok 

pri njem? 

V2: Ali bodo otroci izražali lastne ideje, misli in želje ter jih tudi uresničili? 

V3: Ali bodo z novimi, drugačnimi načini likovnih dejavnosti izrazili svojo domišljijo in 

ustvarjalnost? 

V4: Na kakšen način bodo otroci uporabili pridobljene informacije v praksi? 
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V5: Kako bodo otroci sodelovali in se dogovarjali med seboj? Ali se bodo zmogli dogovarjati 

sami ali bo potrebno posredovanje odraslih? 

V6: Kako se bo izrazil odziv staršev na razstavo otrok? Ali si bodo vzeli čas in si jo v miru in z 

zanimanjem ogledali? 

4 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri empiričnem delu sem uporabila deskriptivno metodo, raziskovalni pristop pa je bil 

kvalitativna raziskava. Za pridobitev vseh odgovorov na raziskovalna vprašanja, sem izvedla 

opazovanje  z udeležbo v skupini, kjer sem izvedla projekt reševanja problemov odprtega tipa – 

Naredimo svojo razstavo, ter uporabila delno strukturiran intervju (pogovor z otroki, starši in 

vzgojitelji). 

4.1 VZOREC 

Raziskovalni projekt sem izvedla v vrtcu Kurirček Logatec, v enoti Rovte, v šolskem letu 

2015/2016. Izbrala sem si neslučajnostni vzorec. Uporabila sem skupino otrok, kjer sem izvajala 

praktično usposabljanje. Skupina je štela 23 otrok, od tega 10 deklic in 13 dečkov, starih od 5 do 

6 let. Pri pridobivanju podatkov o odzivu staršev in pedagoških delavcev v vrtcu pa sem 

uporabila slučajnostni vzorec, ki ga bodo predstavljali pedagoški delavci in starši otrok, ki so 

sodelovali pri projektu oziroma si bodo samoiniciativno ogledali razstavo. 

4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Teoretična izhodišča sem preučila s pomočjo različne specializirane literature in literature o 

pedagoškem konceptu Reggio Emilia. V empiričnem delu raziskave sem s skupino otrok izvedla 

tritedenski projekt z naslovom Naredimo svojo razstavo. Preko igre so otroci pod mojim 

vodstvom in ob sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci spoznavali, kaj je razstava, skozi 

likovne dejavnosti so izdelali izdelke in na koncu naredili svojo razstavo. Vsakodnevne 

dejavnosti sem opazovala in pisala dnevniške zapise. Sproti sem si zapisovala, kaj sem predvidela 

in česa ne in kaj bi se dalo spremeniti ali nadgraditi. Dejavnosti sem redno fotografirala, snemala 

in zapisovala izjave otrok in zbirala njihove likovne izdelke; na razstavi sem zbrala vtise 

obiskovalcev naše razstave. Zbrane podatke in slikovni material sem analizirala in pri tem 

uporabila deskriptivno metodo. Na koncu sem opažanja strnila, jih analizirala in odgovorila na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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6 IZVEDBA PROJEKTA RAZSTAVNA DEJAVNOST V VRTCU 

6.1 RAZISKOVANJE BLIŽNJEGA NARAVNEGA OKOLJA 

 

PONEDELJEK, 4. 4. 2016 

Otroke sva z vzgojiteljico odpeljali v bližnji gozd. Našli smo si primerno gozdno jaso, kjer so se 

najprej sami razgledali naokrog. Dogovorili smo se, da lahko gozd raziščejo, vendar grejo samo 

tako daleč, da naju še vidijo in slišijo. 

 

Po uvodnem raziskovanju smo se igrali spoznavne igre z gozdom. 

Prva se imenuje Poišči par. Pripravila sem šest naravnih predmetov iz gozda – želod, kos mahu, 

storž jelke, cvet prelesne vetrnice in cvet žafrana. Vse te predmete lahko najdeš na prostoru, kjer 

smo se nahajali. Od teh je bil želod najtežji za iskanje. Zbrali smo se v krogu in si razdelili 

plastične krožnike. Na sredini kroga sem pogrnila odejo, na katero sem postavila zakrit krožnik z 

naravnimi predmeti. Otroci so najprej zaprli oči, na znak pa so jih odprli in si ogledali predmete. 

Lahko so jih tipali, vonjali, ogledovali z vseh strani ... Nato je vsak odšel na lov za enakimi 

predmeti. Večina otrok je hodila sem in tja in opazovala z vrha, v stoječem položaju. Le nekaj se 

jih je sklonilo in brskalo tudi po tleh. Ko je večina otrok našla vse predmete in so se vrnili nazaj k 

odeji, sem še ostale otroke poklicala, da smo si ogledali, ali jim je uspelo. Ugotovili so, da sta le 

dva našla želod. Ta dva sta povedala, da je potrebno brskati po tleh. Ta nasvet so upoštevali in se 

še enkrat podali na lov. Tokrat je vsem uspelo poiskati vsaj želodovo kapico, če ne celega želoda. 

Nad svojo najdbo so bili zelo ponosni, sploh tisti, ki so se za to morali nekoliko bolj potruditi. 

Pri tej igri so si mnogi med seboj pomagali, spraševali, kaj je kdo to našel in si kazali najdbe. 

Nekateri so potrebovali nekaj spodbude, vendar je kazalo, da jim je igra v gozdu všeč.  

 

Naslednja igra se je imenovala Poiščimo, kar so palčki izgubili. 

Začeli smo se igrati, kot da se v gozdu skrivajo palčki. Pokazala sem jim seznam šestih stvari, ki 

so jih palčki med delom izgubili, in otroke prosila, da bi jim pomagali iskati izgubljene predmete. 

Otroci so bili nad tem navdušeni. Skupaj smo prebrali seznam, ob tem pa so govorili, kaj bi to 

lahko bilo: 
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 - NEKAJ ZELENEGA: začeli so govoriti, da je to mah. Opomnila sem jih, da je lahko 

zeleno še kaj drugega v gozdu. Na koncu so vsi razen enega prinesli mah, en fant pa je prinesel 

travo; 

 - NEKAJ OKROGLEGA: tokrat so otroci našli različne stvari – večina jih je izbrala 

kamen, eden je našel hrastov list, deklica je prinesla majhen okrogel listek. Eden od dečkov je 

našel suho vejo. Otroci so rekli, da to pa že ni okroglo. Deček je prijel vejo in jim s konca 

pokazal, da je veja okrogla, s čimer so se vsi strinjali, sama pa sem ga pohvalila za izvirnost. 

Našli so še želod in »hrastovo šiško«; 

 - NEKAJ BODEČEGA: tokrat so zbrali robidove liste, pri čemer so prosili mene in 

vzgojiteljico za pomoč pri trganju, nekdo pa je našel ježico kostanja; 

 - NEKAJ RAVNEGA: popolnoma vsi so prinesli leseno palico; 

 - NEKAJ MEHKEGA: večina je našla mah,ena od deklic je prinesla pestiče Marjetice, 

eden od dečkov pa je prinesel še eno cvetlico. Nekdo je trdil, da je robidov list mehak. 

Spodbudila sem ga, naj ga še enkrat potipa. Takrat ga je bodica zbodla in je svoje mnenje 

spremenil. 

 - NEKAJ POSEBNEGA: Pri tej nalogi so se med seboj ponavljali. Dobili smo veliko 

listov, zato ker so jim bili všeč, ali ker jih bodo imeli palčki za odejo. Eden je izbral storž, drugi 

cvetlico, ker je lepa, nekdo pa je prinesel ježico kostanja, da bi palčke varovala. 

 

Med igro so se nekateri naslanjali na prejšnjo igro, ko so morali prinesti točno določene stvari. 

Gledali so k drugim otrokom in na svoj krožnik dali točno takšne predmete. Pristopila sem k njim 

in spotoma rekla, da je meni mehka trava, drugemu pa mah. Začeli so razmišljati, da lahko 

prinesejo različne stvari. 

Eden od dečkov je pozabil na svoj krožnik. Ko je prišel nazaj, krožnika ni bilo več tam, saj mu ga 

je vzela ena od deklic in še zanj nabrala stvari. Najprej ga je oštela, da onesnažuje naravo, nato pa 

mu dala krožnik. Imel je obratno nalogo kot ostali. Predmete je moral razvrstiti glede na zgoraj 

naštete kriterije. Tudi drugi otroci so si med seboj pomagali. Če je nekdo odtrgal dve stvari, je 

eno stvar podaril drugemu itd. 

Ko so končali, so nekateri sami od sebe prišli k odeji in med seboj začeli razpravljati, kaj so 

nabrali. Ko so vsi zaključili, smo si najdene predmete pokazali. Otroci niso le gledali z očmi, 

temveč sem jih spodbudila, naj potipajo, povonjajo, poslušajo, če se kaj premika ... Na koncu so 
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nekateri želeli predmete odnesti domov, drugi so jih hoteli uporabiti za igro. Odhod iz gozda ni 

zanimal nikogar, zato sem jim predlagala še eno igro. 

 

Sledila je igra Gradnja palčkovih hišic. 

Otroke sem povabila, da si ogledajo hišo, ki sem jo zgradila sama. Vsi so se nagnetli okrog in 

želeli videti, kaj se dogaja. Z zanimanjem so opazovali in komentirali hišo. Vmes so si podajali 

ideje, kako bi sami naredili drugače. Takoj sem jim dala možnost za uresničitev lastnih idej. 

Razvrstili so se v skupine glede na željo otrok, da bi med seboj bolje sodelovali. Na koncu so 

ostale tri deklice in bile videti užaljene, ker jih ni nihče izbral. Vzgojiteljica jih je spodbudila, naj 

vseeno poskusijo nekaj narediti, saj bodo skupaj ravno pravšnja ekipa. Skupaj z njimi je začela 

delati hišo, a so se kmalu premislile. Odločile so se, da jim ta hiša ni všeč, in so poiskale drugo in 

bile zelo motivirane za delo. 

Deklica 1 je bila v skupini s samimi dečki. Z zanimanjem sem jih opazovala, kako bodo 

sodelovali. Bili so odlični. Celo Deklica 1 je postala vodja in ostale tri fante vodila, kaj naj 

naredijo in kako. Zanimiva je bila tudi skupina štirih dečkov. Od tega so bili trije tesni prijatelji, 

ki se ves čas igrajo skupaj, in Deček 1, ki navadno ni v njihovi družbi. Tudi tokrat se z njimi ni 

igral, ampak se je igral ob skupini. Sestavil je svojo hišo, tik ob njihovi. Ko je razlagal, kaj je 

naredil, je razložil, da je to vseeno del prvotne hiše. Deček 2 je zelo samosvoj, kar se je odražalo 

tudi na gradnji. Drugih ni poslušal in je delal po svoje, a pri tem ni oviral drugih otrok. Ko se mu 

je zalomilo in ni vedel, kako naj nekaj sam naredi (npr.: premakne veliko skalo), je odšel po 

pomoč k ostalim dečkom iz skupine. 

Slika 3: Spoznavne igre z gozdom: Poiščimo, kar so palčki 

izgubili 
Slika 4: Spoznavne igre z gozdom: Poiščimo, kar so palčki 

izgubili 
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Dečki so zgradili velike, bolj robustne hiše, deklice pa so se spustile  podrobnosti. 

- Skupina 1 je naredila odprto hišo brez strehe, s toboganom in mostom do stranišča. Imela je tudi 

kopalnico iz kamenčkov (ogledalo, umivalnik). Na drugem koncu so bile postavljene veje v 

vzporednem položaju. To so bili noži, vilice in žlice. 

- Skupina 2 je zgradila hišo s tremi tobogani. Nasad rož je predstavljal mehko preprogo, h kateri 

so dodale še televizijo. 

- Skupina 3 je našla hrastovo šiško. Izredno okrogla oblika jih je asociirala na nogometno žogo. 

Naredili so nogometno igrišče in iz vej zgradili gol. Poleg tega so naredili še taborniški ogenj. 

Listi so predstavljali meso. Želeli so, da bi vprašali kuharice, če nam dajo pravo meso. Povedala 

sem, da bom vprašala vodstvo, če imamo lahko piknik in bomo skupaj zakurili taborniški ogenj 

ter spekli meso, tokrat pa naj poišče kaj podobnega mesu ali ga izoblikuje iz zemlje/blata ... 

K svoji hiši so dodali še delček stekla, ki je predstavljalo ogledalo, in sod za pijačo, da ne bodo 

palčki žejni, ko bodo igrali nogomet. 

- Skupina 4 je veliko časa iskala želodove kapice, vendar jih ni našla. Spodbudila sem jih, naj 

malo brskajo po tleh med listi in zemljo. Takrat so jih hitro našle. Želele so pripraviti hišo, kjer 

bodo imeli vsi palčki zabavo.  

 

Vse hiše smo si ogledali in poslušali opis vsake posebej. Ker nas je čas priganjal h kosilu, smo 

morali oditi. Otroci so želeli še ostati, zato sem jih obljubila, da pridemo naslednji dan spet. Z 

domišljijo smo zaklenili vse hiše, razen ene, ki je imela pripravljeno past za vlomilca, in se 

odpravili proti vrtcu 

Slika 6: Gradnja palčkovih hišic. Slika 5: Gradnja palčkovih hišic. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
48 

 

EVALVACIJA: 

Otroci so bili nad igro v gozdu navdušeni, saj kar niso želeli oditi. 

Na začetku me je skrbelo, kako daleč bodo šli v gozdu, saj se tam niso velikokrat prosto igrali. 

Izkazalo se je, da tudi sami potrebujejo občutek varnosti, zato niso šli predaleč in so se vedno 

znova vračali nazaj. 

Nekateri otroci so med igrami kar tavali in niso vedeli, kaj naj počnejo v gozdu ali kje naj najdejo 

kakšno stvar. Tudi s poskušanjem novih stvari so imeli težave. Niso želeli prijeti neznanega v 

roko, raje so od daleč opazovali. Nisem jih silila in sem jim dala prostor in čas, da opazujejo od 

daleč in ko bi bili pripravljeni, bi poskusili priti bliže. Nekaterim je bilo že dovolj, da sem jim 

demonstrirala, kje lahko kaj najdeš, na primer v tleh. Velikokrat si je potrebno umazati roke, se 

skloniti, brskati ... da najdeš kaj posebnega. 

Videlo se je, da nekateri niso velikokrat v gozdu. Ko smo iskali predmete, so bili videti 

izgubljeni. Raziskovali so okolico in niso sodelovali v igri. Ob klicu, naj se vrnejo k odeji, pa so 

hitro začeli nabirati stvari, da ne bi bili edini brez vsega. 

Pokazalo se je tudi, da je večina dečkov bolj tehničnih tipov kot deklice. Deklice so večkrat 

prihajale po pomoč, medtem ko so dečki vse postorili sami. Med seboj pa so si na splošno veliko 

pomagali. Ne le prijatelji med seboj ali znotraj skupine, temveč tudi tisti, ki se navadno ne igrajo 

skupaj. 

 

TOREK, 5. 4. 2016 

Takoj ob prihodu v vrtec so me otroci napadli in izrazili željo, da bi spet odšli v gozd. Deček 1 mi 

je pokazal, da sta z očetom doma naredila ograjo za nogometno igrišče in pripravila drva za 

taborni ogenj za palčke. Nekateri so si želeli iti ogledat palčkove hišice, nekateri pa so le izrazili 

željo po igri v gozdu. 

Po zajtrku smo se odpravili ponovno v gozd, kjer nas je čakalo grenko presenečenje. Otroke so 

pričakale podrte hišice. Ne vemo natanko zakaj. Morda zaradi vetra in dežja, ki je padal ponoči, 

morda jih je podrla kakšna žival ali starejši otroci, ki se ravno tako velikokrat pridejo igrat v ta 

predel gozda. Otroke podrte hiše niso ganile. Začeli so jih ponovno graditi, iskati nov material, 

raziskovati gozd ... Skupine so po svoje spremenili in postavili nove hiše. Tokrat je skupina 

dečkov postavila hišo svoje velikosti, kjer so se lahko sami igrali. Tja so nanosili različne veje, 

skale, si naredili nekakšno gugalnico in tobogan, podrto drevo pa uporabili za plezanje. 
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Nekateri so še vedno potrebovali malo spodbude pri iskanju različnih predmetov. Drugi so se 

popolnoma vživeli v igro in uživali v vsaki minuti. 

 

Med prosto igro sem jim pripravila Pot ob vrvi. 

Med drevesi in grmovjem sem napela vrv na različnih nivojih (čisto pri tleh in vse do tja, kamor 

seže najmanjši otrok). Otroci so me prišli z zanimanjem opazovat. Poklicala sem jih k sebi in jim 

zavezala oči. Pripeljala sem jih do začetka vrvi, da se je vsak prijel z eno roko za vrv. Naročila 

sem jim, naj se v tišini sprehodijo ob vrvi in ob tem poslušajo, tipajo, vonjajo in se prepustijo 

vsem čutom in naravi okrog sebe. Vsak, ki je prispel do konca vrvi, si je odvezal prevezo za oči 

in vzel risalni list. S svinčnikom je narisal, kar je pred kratkim občutil s svojimi čutili, kaj je 

doživel, kako se je počutil ... ko se je sprehajal ob vrvi.  

 

Risbe otrok so se med seboj razlikovale. 

Veliko komentarjev je bilo, da tega ne znajo narisati ali pa so narisali nekaj drugega. Tako smo 

dobili dve princeski in en viličar. 

Na risbah otrok so bili predmeti, ki so jih slišali: cerkveni zvon, ptice, letalo. 

Veliko jih je narisalo, kar so občutili: vrv in drevesa, zavito vrv (pot, kako so prišli do konca), 

kakšna so bila tla, veter. 

Razen dveh otrok so bile risbe zelo simbolne. Dva otroka sta narisala izredno abstraktno risbo: 

Deklica 1 je cel risalni list pobarvala s svinčnikom. Risala je zelo na trdo, kar izraža močne 

občutke ob dejavnosti, morda celo strah. Lahko pa bi pomenilo, da ni ničesar videla. Če 

primerjamo z njeno hojo ob vrvi, se bolj nagibam k prvi ugotovitvi, saj je deklica hodila zelo 

počasi v primerjavi z ostalimi otroki, med hojo se je dvakrat spustila in zašla, enkrat pa se je 

zagozdila v grm. 

Deček 1 je v pikah in črticah uprizoril, kakšna je bila pot, po kateri je stopal. 

 

EVALVACIJA 

Nekaj otrok je ves čas želelo pomagati, drugi so le s težavo razumeli, da je pri tej dejavnosti 

potrebna tišina. Šele ko so šli sami ob vrvi, so razumeli, zakaj je dobro, da ne govorimo v bližini, 

da lahko slišiš čim več naravnih zvokov. 
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Dva od otrok nista želela iti ob vrvi. Deček 1 najprej ni želel iti. Z malo motivacije je vseeno šel, 

nato pa želel dejavnost celo ponoviti. Navadno niso deležni tovrstnih dejavnosti, kar se je 

izražalo tudi pri risanju. Večkrat sem jih morala usmeriti, naj rišejo, kar so občutili, kar so 

doživeli med potjo. Nekateri so me vseeno le gledali in govorili, da ne znajo. Veliko spodbude 

sem namenila temu, da je pravilno vse, kar narišejo, da bo vsaka risba nekaj posebnega. Tudi 

lastna mnenja in čustva zelo težko izražajo. Pri vprašanjih, kaj so doživeli, občutili, kako so se 

počutili ... jih nekaj sploh ni znalo odgovoriti, kljub temu da so šli ob vrvi večkrat in so vidno 

uživali v dejavnosti. 

Nekateri so pri tem popolnoma umirili in sprostili, drugi so bili zelo napeti in so se ustrašili vsake 

nenadne spremembe. Zanimiv je bil Deček 2, saj je med potjo ves čas govoril. Ko je prišel do 

konca, ni vedel ničesar, kar je doživel. Šel je še enkrat, tokrat pa je bil čisto tiho. Njegovi 

odgovori so bili mnogo polnejši kot na začetku. V začetku dneva smo dobili opozorilo od staršev 

Deklice 2, naj ne hodimo v gozd, ker lahko Deklica 2 dobi klopa. Z vzgojiteljico sva ji razložili, 

kakšen projekt imamo, in ji zagotovili, da bomo skrbeli za varnost. Po vrnitvi iz gozda se bomo 

pregledali, pregledujejo pa naj se tudi doma. Mamico je s težavo popustila in dovolila obiske v 

gozdu. Zanimivo pa je, da je Deklica 2 neizmerno uživala v gozdu, sodelovala pri vseh 

dejavnostih, plezala, se plazila, brskala po tleh, skratka uživala v naravi. 

V igri ob vrvi so se otroci zelo zabavali. Kasneje so si sami pomagali in nameščali preveze za oči, 

dokler nas ni čas prehitel in smo se morali vrniti v vrtec na kosilo. 

 

6.2 ZBIRANJE IDEJ, VREDNOTENJE IN REALIZACIJA LE-TEH 

 

SREDA, 6. 4. 2016 

V jutranjem krogu smo se z otroki pogovarjali o dokumentiranju. Zastavila sem jim vprašanja: 

kaj bi naredili, da bi lahko palčkove hišice in druge stvari v naravi pokazali tudi drugim otrokom 

in odraslim, ki nimajo časa ali ne morejo iti v gozd. Njihove ideje smo zapisali na risalni list in 

jih poskušali vrednotiti, ali je res možno, da dane ideje realiziramo. Kar je možno, smo tudi 

poskusili in prišli do najboljše rešitve. 
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Ideje otrok: Vrednotenje in/ali realizacija idej 

»Peljimo jih tja.«  Odšli smo v sosednjo igralnico in jih vprašali, ali 

grejo z nami v gozd pogledat hiške. Odgovorili so 

nam, da trenutno ne morejo, ker ravno nekaj 

počnejo, lahko pa kdaj drugič. 

Deček 1 se je spomnil, da bodo drugič hiške že 

podrte. Zato smo šli vprašat še eno skupino otrok 

(ti so bili najmlajši). Njihov odgovor je bil, da so 

premajhni za tako dolg sprehod v gozd. 

»Pojdimo peš.« Žal smo že ugotovili, da ne moremo iti, ker so 

nekateri otroci premajhni. 

»Pojdimo z avtobusom.« Odšli smo vprašat vodjo enote, ali nam lahko 

naroči avtobus. Odgovorila je, da to za ta izlet žal 

ne bo šlo. 

»Peljimo jih s štirikolesnikom, ker ga imam 

doma.« 

Štirikolesnik je doma, mi pa smo v vrtcu. Ali ga 

gremo lahko iskat? Deček 2 je rekel, da ima ati 

zaklenjeno garažo, torej to ne bo šlo. 

»Dojenčki ne morejo iti tako daleč peš, zato jih 

bomo nesli.« 

Šli smo k dojenčkom in jih poskušali nesti. Tudi ta 

ideja ni bila izvedljiva, saj jih niso mogli nesti niti 

do vrat. 

»Naredimo razstavo in jih odpeljimo v gozd.« Eden od otrok se je spomnil, da so hiške v gozdu 

ponoči podrli, zato tam ne moremo narediti 

razstave. Ugotovili smo, da lahko razstavo 

naredimo v vrtcu.  

»Naredimo razstavo v telovadnici.« V športni igralnici pogosto telovadimo, zato bi to 

težko izvedli. Razen če bi bili nekaj časa brez 

športnih iger. S tem se ni strinjal nihče. 

»V rjavi igralnici ni nikogar.« Odšli smo pogledat rjavo igralnico, v kateri 

trenutno ni nobene skupine otrok. Vprašali smo 

vodjo enote, ali bi lahko tam pripravili razstavo. 

Takoj se je strinjala z idejo. 

»Hiške narišemo in jim pokažemo risbe.« 

»Hiške gledamo in rišemo.« 

Kasneje smo odšli v gozd in se preizkusili v tem. 

Otroci so ugotovili, da je preprosteje, če jih 
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fotografiramo. 

»Naredimo še ene hiške v vrtcu.« To bi lahko naredili, vendar potrebujemo material. 

Kasneje smo ga nabrali v gozdu. 

»Slikajmo jih s fotoaparatom.« Odlična ideja, vendar za to potrebujemo nekoga, ki 

obvlada fotografiranje. V vrtec smo povabili 

fotografinjo, da nam je povedala kaj več o tem. 

Preglednica 1: Zbiranje idej otrok, vrednotenje in/ali realizacija le-teh. 

Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo prišli do optimalne rešitve. Pri fotografiranju so bili vsi 

mnenja, da vse vedo in znajo. Po nekaj vprašanjih (kdo je že fotografiral, kako se fotografira, 

kako nastanejo fotografije, ali lahko to naredim sami v vrtcu ...) so ugotovili, da ne vedo ravno 

veliko in bi to vprašali fotografinjo. 

6.3 IZDELOVANJE IZDELKOV ZA RAZSTAVO 

 

Fotografinja Jerneja je za otroke pripravila predstavitev s pomočjo prosojnic. Na kratko jim je 

pokazala, kako so fotografirali včasih in kako so izdelovali fotografije. Pokazala je tudi, kako se 

to počne danes, in jim prinesla pokazat nekaj različnih fotoaparatov.  

Izvedeli so nekaj osnovnih pravil fotografiranja. Vedno morajo imeti pas okrog vratu, da se 

aparat ne poškoduje, če ti pade iz rok. Držiš ga z obema rokama. Ko fotografiraš, moraš biti pri 

miru, da fotografije niso meglene. Kar želiš fotografirati, pogledaš skozi okence in pritisneš na 

gumb.  

Odšli smo v gozd, kjer so se lahko otroci preizkusili v fotografiranju z digitalnim fotoaparatom in 

z velikim profesionalnim fotoaparatom. 

 

Med obiskom v gozdu smo nabirali material za izdelavo hišic v igralnici in se še naprej igrali s 

palčkovimi hišicami. 

Sami so pred tem predlagali, kaj vse bi nabrali (kamenje, veje, mah, storže, liste ...) in to tudi 

storili. V poljubnih skupinah so s košarami nabrali material in ga kasneje odnesli v vrtec. 

Pogovorili smo se, kam bi material odložili, kje bi ga imeli pospravljenega in kako bi se ta 

kotiček imenoval. 

Našli smo kartonaste predale. Otroci so material razvrstili v predale – vsak material v svoj 

prostor. Vprašali so, ali bodo uporabili samo material ali lahko tudi lepilo. Pustila sem jim prosto 
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pot, zato so predlagali še lepilo Mekol in lepilni trak. Prinesla sem jim ga, da so ga pospravili v 

»Naravni kotiček«. 

 

EVALVACIJA: 

Otroci so Jernejo z zanimanjem poslušali. Veliko jih je poznalo polaroidni fotoaparat, kjer pridejo 

iz aparata že narejene fotografije. Nekaj otrok najprej ni želelo niti prijeti v roke velikega 

fotoaparata. Z digitalnim so se nekoliko bolj poznali in jim je bil bolj pri srcu. Tudi lažji je, zato 

so bile fotografije lepše, ker so ga lažje držali pri miru. Nekateri so naredili prave umetnine, drugi 

so predolgo držali gumb, zato niso bile izostrene. Radi so fotografirali prijatelje in tisto, kar so 

naredili sami – palčkove hiške. Nekaj otrok je res iskalo nekaj posebnega, nekaj lepega in to tudi 

fotografiralo. Bili so navdušeni nad tem in prav vsak je skrbel za varnost fotoaparata. 

 

ČETRTEK, 7. 4. 2016 

Za začetek smo si ogledali fotografije. 

Zbrali smo se v prosti igralnici, kjer je Jerneja pripravila projektor in platno. Na platnu smo si 

ogledali fotografije, ki so jih otroci posneli prejšnji dan. Otrokom so bile njihove fotografije zelo 

všeč. Najbolj so se smejali tistim, na katerih so oni sami v različnih – največkrat smešnih – 

pozah. Manj so bili navdušeni nad fotografijami narave. Na svoje fotografije so bili vidno 

ponosni. Spomnili so se, kaj je kdo slikal, pri čemer smo si pomagali z načinom fotografiranja. 

Najprej smo fotografirali otroka, ki bo nadaljeval s fotografiranjem, nato je fotografiral sam, 

sledil je spet portret otroka in njegove fotografije itd. Želeli so si še fotografiranja, zato sem jim 

obljubila, da se kasneje odpravimo ponovno gozd. 

Slika 8: Fotografija, ki jo je posnel otrok. Slika 7: Fotografija, ki jo je posnel otrok. 
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Po ogledu smo se pogovorili še o nastanku oziroma o izdelavi fotografij. 

V pogovoru o nastanku fotografij so povedali, da bi jih natisnili na tiskalniku. Nekdo je 

predlagal, da ima njegov oče boljši tiskalnik, zato bi nam lahko on natisnil fotografije. Za 

natančnejše informacije smo vprašali Jernejo, kako to poteka. Še enkrat je na kratko povedala, 

kako so to počeli včasih in kako to poteka danes – ogled in izbor fotografij na računalniku, 

manjši popravki, izbor velikosti fotografije  in tisk na fotografski papir s posebnim tiskalnikom. 

Otroci so ugotovili, da tega ne moremo narediti sami, zato smo za pomoč pri razstavi prosili 

Jernejo, s čimerr se je z veseljem strinjala. 

 

Odšli smo v drug predel gozda kot običajno, da bi se še enkrat preizkusili v fotografiranju. 

Vsi otroci so se zagrebli za fotoaparat, zato smo določili vrstni red. Tako kot prejšnji dan so 

skrbeli za varnost fotoaparata. Tistemu, ki tega ni znal, so pomagali kar otroci. 

Tokrat ni bilo nikogar, ki ne bi želel fotografirati ali bi se tega bal. Nastale so še boljše in 

drznejše fotografije. Največ je bilo otroških obrazov, sledila je narava in ne nazadnje še kakšna 

posebnost – mimoidoči traktor, oblaki ... Tokrat ni bilo skoraj nobene meglene fotografije, 

fotografirali pa so vseeno raje z digitalnim fotoaparatom. 

Med sprehodom po gozdu smo še enkrat vzeli s seboj košare in nabirali material za čutno pot. 

Pogovarjali smo se, ali hodijo palčki bosi ali imajo obute čevlje. Večina otrok je bila mnenja, da 

so bosi, zato nas je zanimalo, kakšen je občutek, če hodiš bos po gozdu. Zaradi mrzlega ozračja 

smo material iz gozdnih tal raje nabrali in jih odnesli v vrtec ter tam pripravili čutno pot. 

 

Slika 10: Fotografija, ki jo je posnel otrok. Slika 9: Fotografija, ki jo je posnel otrok. 
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Otroci so sami izbrali material in ga tudi nabrali. Izbrali so mah, ker je mehak in bi jim bila hoja 

po njem verjetno všeč, sledili so še listje in storži, ker jih je v gozdu zelo veliko. Hoteli so tudi 

veje, vendar jih kasneje niso nabrali. Pri podrtem drevesu smo našli tudi žagovino. Ponosni so 

bili, če jim je uspelo nabrati polno košaro ali odtrgati velik kos mahu. Ena od deklic je želela 

nabrati kostanjevo ježico, vendar se je ob dotiku z roko premislila. Vse skupaj smo odnesli v 

vrtec. 

 

Na terasi vrtca smo pripravili čutno pot. 

Najprej smo pripravili slano testo. Otroci so gnetli in izbrali barvo, da smo testo še obarvali. 

Tokrat je nastalo modro slano testo.  

Na terasi pred vrtcem so razporedili naravni material v pot, po kateri so se sprehodili bosi. Nato 

so v igralnici na slanem testu uprizorili svoje občutke in čustva, kako so se počutili, kaj so 

občutili/doživeli ob hoji po čutni poti. Pri ustvarjanju so uporabili tudi nekaj naravnega materiala. 

 

EVALVACIJA: 

Bili so navdušeni nad postavljanjem čutne poti. Natančno so opredelili prostor, kjer bo ležal 

kakšen material. Najprej so na tla položili storže, sledil je mah, nato listje in na koncu žaganje. V 

začetku so bili zelo previdni pri bosi hoji. Večina jih ni bila navdušena nad storži, kar so pokazali 

z obrazno mimiko. Če je bilo res hudo, so jih kar preskočili. Ko so se znova in znova vračali po 

poti, jih storži niso več motili in so bili vedno bolj pogumni. Na koncu so si ustvarili pravo 

Slika 11: Priprava čutne poti. Slika 12: Čutna pot. 
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tekmovanje. Kdor je prehodil čutno pot, je bil zmagovalec in so sami sebi zapeli še slovensko 

himno. Deklica 1 je rekla, da je to »super, genialno«, in se znova vrnila na pot. 

Izdelovanje jim je šlo nekoliko teže od rok. Ponovno se je pokazalo, da takšnega načina 

ustvarjanja ne srečajo pogosto. S težavo so opredelili, kaj so čutili in doživeli. 

- Deček 1 je naredil odtise, ki so predstavljali stopinje, zraven pa je zapičil kos trdega papirja, ki 

je predstavljal bodeče predmete. 

- Deklica 1 je naredila polža in palačinko in se ni zmenila za poustvarjanje po čutni poti. 

- Deklica 2 je naredila koščke slanega testa, kar so bili storži, sledile so še zanimive skulpture, pri 

katerih je dodatno uporabila naravni material. 

- Deček 1 je oblikoval gladko kepo testa, saj je bila čutno pot po njegovem mnenju gladka. 

Ostali so izdelali še različne abstraktne skulpture najbolj pogosto pa so uprizorili, da jih je bodlo 

ali žgečkalo v podplate. 

 

Po počitku so se otroci sami od sebe lotili 

ustvarjanja palčkovih hišic. 

Najprej so samo opazovali material, ki so ga 

nabrali. Spodbudila sem jih, naj ustvarijo 

kakšno hišo. Ponudila sem jim ostanke slanega 

testa kot vezivno sredstvo. Izdelali so 

zanimive stvari.  

 

 

 

- Deklica 1 je iz žaganja naredila plažo, testo je bil potok, mah je bil trava, palica z mahom pa je 

bila drevo. 

- Deklica 2 je ustvarila plažo in drevo. 

- Deklica 3 je uporabila majhno košarico iz kotička dom. Iz mahu je naredila dve preprogi za 

velike in majhne otroke. 

- Deček 1 je zgradil most z ograjo ter hišo in jo okrasil, za podlago pa je uporabil mah. 

Otroci so želeli izdelke pospraviti, da jih ne bi kdo uničil. Odnesli so jih v rjavo igralnico, kjer 

lahko počakajo do razstave. 

Slika 13: Izdelki iz slanega testa. 
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PETEK, 8. 4. 2016 

Pogovarjali smo se, kaj bi še lahko ustvarili, da bo na razstavi veliko naših izdelkov. Želeli so si 

slikanja s tempera barvami. Otroke sem vprašala, ali imamo še kakšne druge barve kot tempera in 

s čim slikajo palčki. Otroci so bili mnenja, da palčki nimajo tempera barv, kot jih imamo mi, ker 

jih moraš kupiti v trgovini ali vzeti iz vrtčevske omare. 

Želeli smo iti ven, kjer bi iskali barve v naravi, vendar smo zaradi slabega vremena to idejo 

prestavili na ponedeljek. Sledil je pogovor, kako bi palčki vseeno naredili določene barve. 

Otroci so imeli različne ideje: 

Slika 14: Ustvarjanje skulptur iz naravnega materiala. 

Slika 15: Izdelek iz naravnega materiala. Slika 16: Izdelek iz naravnega materiala. 
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- »Oranžno bi lahko naredili iz pomaranče in korenja, tako da bi jih naribali in zmešali z vodo.« 

- »Zelena pride iz trave.« 

- »Verjetno bi palčki uporabili pero in črnilo.« 

- »Črnilo bi nastalo iz blata.« 

- »Blato dobiš, ko daš rože stran in zgnijejo ali ko nastane luža.« 

- »Luža ne sme biti na cesti, drugače ne bo blata.« 

- »Blato nastane če imaš lužo in zemljo, ali pesek.« 

- »To bo zagotovo črne barve.« 

Vzgojiteljica je prinesla olupke rdeče čebule in vprašala otroke, katera barva bi nastalo iz tega. 

- »Mogoče rdeča ali rjava.« 

- »Belo bi dobili iz marjetic, ker so bele barve.« 

- »Rumeno pa iz regrata, ampak ga ni na travniku, ker je še prezgodaj. So pa trobentice rumene.« 

- »Vijolična pa bi nastala iz vijoličnih rož. Lahko je to žafran.« 

- »Modra pa iz tistih modrih v gozdu.« 

Na srečo se je vreme zjasnilo, zato smo vzeli vedra in odšli na lov za materialom. 

Otroci so želeli natrgati cvetlice z vrta, vendar jim tega nisem dovolila. Trgali so lahko tiste, ki 

jih najdemo na travniku ali v gozdu, izven domačih vrtov. Nabrali so zemljo dveh različnih barv, 

trave, različne rože in liste. 

  

Slika 18: Nabiranje materiala za izdelovanje naravnih 

barv. 
Slika 17: Nabiranje materiala za izdelovanje naravnih 

barv. 
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Vrnili smo se v igralnico in izdelali naravne barve. 

Najprej smo si ogledali, kaj vse imamo. Sledilo je načrtovanje izdelave. Omislili so si, da 

moramo najprej zmečkati in iztisniti vodo iz materiala. Lahko tudi namočimo z vodo in ga 

zmeljemo z mešalnikom. 

Nekatere stvari smo namakali v vodo. Vendar se voda ni obarvala. Zato smo začeli material 

mečkati in mešati. Šele nato je voda dobila barvo. Zanimiva je bila trava, saj se je voda obarvala 

rjavo. Ko smo poskušali travo zmleti, pa je voda dobila temno zeleno barvo. 

Naribali smo tudi korenje in ga zmešali z vodo, ki je takoj dobila živo oranžno barvo. 

Zemlji smo ločili na dve barvi in jima dodali vodo. Takoj smo dobili dva odtenka rjave barve. 

Žafran nam je dal temno modro barvo in ne vijolične, trobentica pa je pustila nekakšno mešanico 

med rumeno in rjavo. Čebulni olupki so dali rdečerjavo barvo. 

Vsi otroci so pomagali, nekateri so mešali, drugi mečkali. Pri mletju z mešalnikom je eden držal 

mešalnik, drugi posodo, tretji pa je z rokami zastiral, da ne bi škropilo izven posode. Vsako barvo 

posebej so precedili v steklene lončke in jih po barvi razporedili na polico. Na koncu so 

pospravili tudi igralnico, ki je bila po ustvarjanju barv videti res mavrična. 

Deček 1 se je spomnil, da lahko tudi to fotografiramo. Med procesom sem mu dala fotoaparat, da 

je lahko dokumentiral ustvarjanje naravnih barv. Najprej je fotografiral otroke, ki so bili umazani 

do komolcev. Potem je fotografiral še material in sam postopek izdelave ter končne izdelke.  

  

Slika 19: Material za naravne barve. 
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Slika 24: Priprava naravnih barv z uporabo mešalnika. Slika 23: Priprava naravnih barv z uporabo mešalnika. 

Slika 22: Priprava naravnih barv z uporabo različnih 

tehnik. 
Slika 21: Uporaba naravnih barv z uporabo različnih 

tehnik. 

Slika 20: Končni izdelek – naravne barve. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
61 

 

Nekaj otrok je že poiskalo čopiče, da bi poskusili slikati z narejenimi barvami, vendar smo zaradi 

stiske s časom tudi to prestavili na ponedeljek. 

Ta dan je pred zajtrkom in v času počitka nastalo še nekaj zanimivih skulptur iz naravnega 

materiala. 

Sami od sebe so se zbrali v skupine po dva ali trije in ustvarjali iz vsega, kar so imeli. Slanega 

testa je zmanjkalo, zato so dobili še plastelin, ki so ga uporabili kot vezivo. Za to so uporabili še 

tekoče lepilo. Izdelovali so na pladnje. Ko jih je zmanjkalo, so uporabili kose kartona, na katere 

smo prilepili ograjo iz kartona, da ne bi material padal po tleh. Dobili smo naslednje izdelke: 

- Top, na njem polža, čezenj pa streho, če bo padal dež. 

- Hiša, pred njo klop in taborni ogenj. 

- Voda z mostom. 

- Preproga, vrata s predpražnikom in taborni ogenj, nad katerim se kuha obara. 

Bili so izredno ponosni, ko so svoj izdelek lahko odnesli v rjavo igralnico. Zavedajo se, da bodo 

ti izdelki, ki čakajo v igralnici, postavljeni na razstavi, zato so jih hoteli izdelati čim več in čim 

lepše. 

 

PONEDELJEK, 11. 4. 2016 

Zjutraj so otroci nadaljevali z izdelovanjem iz naravnega materiala. Nabranega materiala je 

začelo počasi zmanjkovati, saj je nastalo že res veliko izdelkov. Z otroki smo se dogovorili, da 

bomo počasi s tem zaključili in izdelali še kaj drugega za razstavo. Svoje izdelke, ki so jih začeli, 

so dokončali in jih shranili v sobi z izdelki.  

 

Petkovo ustvarjanje nam je dalo možnost slikanja z naravnimi barvami. 

V jutranjem krogu smo razgrnili preprogo in nanjo postavili barve, ki smo jih naredili v petek. 

Zraven sem položila še material, iz katerega so barve nastale. Material smo razvrstili glede na to, 

h kateri barvi sodi, in povzeli ugotovitve, ali smo prav razmišljali, katera barva bo nastala iz 

posameznega materiala. Barve so stale dva dni in medtem spremenile svojo prvotno barvo. Težko 

smo razvrstili, kam sodi določen material zaradi sprememb v odtenkih. Iz temno modre je nastala 

temna zelena. Tako smo dobili tri odtenke zelene.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
62 

 

Otroci so imeli možnost slikati s čopiči na risalni list ali na belo tkanino. Naslikali so, kar jim je 

bilo prejšnji teden najbolj všeč – čutna pot, fotografiranje, palčkove hišice, pot ob vrvi ... in slike 

odnesli sušit na stojalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA 

Na materialu, ki smo ga pustili čez vikend na hodniku, se je nabrala plesen. Otroci so povedali, 

da je to podobno hrani, ki je ne daš v hladilnik. Na hodniku je bilo toplo, zato se je na stvareh 

nabrala plast plesni. Vse skupaj smo odnesli kuharicam in jih prosili, da vržejo v koš za biološke 

odpadke. 

Otroci so se raje odločili za tkanino. Morda zato, ker to ni običajno in jo to za njih nekaj novega. 

Morda pa zato, ker so se barve na tkanini bolje poznale kot na risalnem listu. Nekaterim otrokom 

barve niso bile všeč, ker niso pustile tako dobre sledi kot tempera barve. Ostali so naredili 

zanimive izdelke, nekateri tudi več. Ustvarili so hišice, palčke, stopinje iz čutne poti, gozd ...  

Sami so predlagali, da jih damo sušit na hodnik, saj jih bodo lahko starši videli še pred razstavo. 

  

Slika 25: Slikanje z naravnimi barvami. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
63 

 

Med slikanjem smo se pogovarjali o izdelavi okvirjev. 

V drugem kotičku smo si ogledali, kaj so otroci narisali, ko so v gozdu hodili ob vrvi. Pogovorili 

smo se, ali bi razstavili tudi te risbe. Ena od deklic je prišla na idejo, da imajo slike okvirje, zato 

smo se odločili izdelati okvir. Zopet so otroci predlagali material, ki bi ga uporabili pri izdelavi. 

Na misel so jim prišli slama, storži, luske od storžev, posušeni listi, sveži listi, žagovina in palice. 

Otroci so začeli iz storžev trgati luske, sama pa sem jim obljubila, da bodo naslednji dan dobili še 

slamo in žagovino. 

 

Lepo vreme nas je pregnalo v gozd, kjer smo se igrali igro poišči barve. 

Barve smo želeli poiskati še pred izdelovanjem naravnih barv, a nam vreme ni bilo naklonjeno. 

Danes smo izkoristili dan, da raziščemo, kakšne barve se skrivajo v gozdu. 

Pet otrok je s seboj neslo palete, na katerih so naslikane različne barve in dvostranski lepilni trak. 

Vsak otrok s paleto je izbral še tri prijatelje. Skupine so odšle na lov za barvami. Na lepilni trak 

so prilepili predmet določene barve (rumena trobentica na rumeno, vijoličen žafran na vijolično). 

Dogovorili smo se, da lahko na črno barvo prilepijo tudi rjave stvari. Na koncu smo se zbrali v 

krogu, da bi vsaka skupina predstavila, kaj vse je našla. 

Oranžne barve ni našel nihče, rdečo pa le ena skupina. To je bil majhen rdeč kamen. Skupina ena 

je našla moder papir od bombona in ga prilepila na modro barvo. Nekateri so lepili različne stvari 

(npr.: tri zelene stvari: trava, list leske in iglica jelke), drugi pa tri enake (npr.: tri liste leske). 

 Rumena in vijolična jim nista predstavljali težav, saj je tam rastlo veliko trobentic in žafranov. 

Tudi belo so v večini našli.Palete smo odnesli v vrtec. Še med potjo smo našli nekaj uporabnih 

rastlin in jih prilepili na palete. Razstavili smo jih na hodniku, da bi naše dejavnosti videli tudi 

drugi, predvsem starši otrok.  
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EVALVACIJA: 

Otrokom se zelo mudi pri posameznih dejavnostih in kar tečejo, hitijo ter se sploh ne ustavijo in 

ne opazujejo. Nekajkrat sem jih morala opozoriti, naj se sprehajajo počasi in dobro opazujejo, kje 

bodo našli, kar iščejo. Takšni niso vsi. Nekateri so zelo poglobili v iskanje in opazovanje, drugi 

pa so le hiteli, da bodo čim prej našli vse, kar potrebujejo. 

Mudi se tudi mnogim staršem. Zelo redki so sploh opazili palete na hodniku in vprašali otroke, 

kaj so počeli dopoldne. Le hitro obujejo čevlje in hitijo naprej. Upam, da si bodo za razstavo 

vzeli več časa in si ogledali izdelke svojih otrok. 

 

TOREK, 12. 4. 2016 

Risbam, ki so jih narisali pri igri pot ob vrvi, smo izdelali okvirje. 

Med idejami otrok so bile tudi rože oziroma cvetovi rož. Odšli smo na sprehod ter s seboj nesli 

vedra v katere so otroci nabrali željen material. Spomnili so se še na iglice jelke in smreke ter na 

različne travniške cvetlice. Po prihodu v vrtec so cvetlice razvrstili med časopisni papir in jih 

obložili s težkimi knjigami, da bi se posušile in bi jih lahko uporabili za okvirje. S tekočim 

lepilom in materialom, ki jim je že bil na voljo, je nekaj otrok začelo izdelovati okvir. Lepilo so 

nanesli na rob risalnega lista ter nanj polagali izbrani material. Izdelke so odložili na stojalo, kjer 

so se dokončno posušili. 

Slika 27: Igra v gozdu – Poišči barve. 

 

Slika 26: Igra v gozdu – Poišči barve. 
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Po počitku so imeli otroci možnost izbiranje fotografij za razstavo. Otroci so individualno hodili 

z mano v pisarno, kjer sem jim na računalniku pokazala fotografije, ki so jih naredili sami. Vsak 

otrok je izbral dve do tri fotografije, ki so mu bile všeč. Lahko je tudi komentiral, zakaj mu je bila 

všeč in kako veliko fotografijo bi dal narediti. 

 

SREDA, 13. 4. 2016 

Vrtec ima v letnem delovnem načrtu zastavljene štiri pohode po okoliških hribih. 

Spomladanskega še niso izvedli, zato smo ga izvedli ta dan. Razstavno dejavnost smo odložili na 

naslednji dan. 

  

Slika 29: Izdelovanje okvirjev  iz naravnega materiala za 

risbe. 

Slika 28: Izdelovanje okvirjev iz 

naravnega materiala za risbe. 
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6.4 INTERVJU IN OGLED RAZSTAVE 

 

ČETRTEK, 14. 4. 2016 

Pogovarjali smo se, kaj sploh je to razstava. Pri tem je nekaj otrok zamenjalo pomen besed 

razstava in predstava. 

- »To je, ko ljudje pridejo nekaj gledati.« 

- »Tam se usedejo in gledajo.« 

- »Za to potrebuješ stole.« 

- »To je, ko pokažeš drugim izdelke.« 

- »Ko razstaviš svoje izdelke.« 

- »To je nekaj za gledati.« 

Njihove ideje smo zapisali na risalni list. Vprašala sem jih, kje bi lahko natančno izvedeli vse, kar 

nas zanima o razstavi, da jo lahko potem sami pripravimo. Predlagali so, da vprašajmo voditeljico 

enote, ona mora vse vedeti. Sledil je izbor najljubših vzgojiteljic. Ko so ugotovili, da nobena ne 

vodi razstav, so razmišljali, kje sploh imamo kakšno razstavo. Deklica 1 se je spomnila, da je 

njen oče v knjižnici naredil razstavo fotografij, ki jih je posnel med pohodništvom. Ker je bila to 

v tistem času edina razstava v našem kraju, smo se odločili, da si jo bomo ogledali in voditeljico 

razstavne dejavnosti vprašali vse, kar nas zanima. 

Otroci so vzeli risalne liste in nanje narisali ali napisali (kdor to že zna) vse, kar jih je zanimalo v 

zvezi z razstavo. Z vzgojiteljico sva se jim pridružile in na njihove liste napisale, kar so želeli, da 

ne bi česa pozabili. 

 

Slika 30: Pripomoček za intervju. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risalne liste smo vzeli s seboj in odšli na pogovor z vodjo razstavne dejavnosti v knjižnico. 

Vprašanja otrok Odgovori voditeljice razstavne dejavnosti 

»Kje lahko naredimo razstavo?« »Razstava je lahko kjerkoli. Primeren bi bil estetski 

prostor, vendar tega nimajo vsi, na primer galerije. 

Najlažje jo boste pripravili v prostoru, ki ga nihče 

ne uporablja. Tako ne boste motili drugih ljudi. 

Izdelki bodo na varnem in ljudje jo bodo lahko 

prišli pogledat kadarkoli.« 

»Ali ste vi že kdaj delali razstavo?« »Sem. Velikokrat jo pripravimo v knjižnici v 

Rovtah in Logatcu.« 

»Koga povabimo na razstavo?« »Kogar želite. Lahko tiste, ki jih imate radi, svoje 

domače, svoje prijatelje. Lahko tudi tiste, ki so vam 

pomagali pri tem projektu. Na primer 

vzgojiteljico.« 

»Ali je v knjižnici tudi razstava?« »Seveda je. Pridite, vam jo pokažem. 

Vodja je ugasnila luči in prižgale razstavne luči, ki 

svetijo direktno na fotografije, obešene na steni. 

Ogledali so si fotografije, jih komentirali in ugibali, 

kakšen naslov ima ta razstava – Biseri gora.« 

»Kako se obnaša na razstavi?« »Razstava je kulturni dogodek, na katerem želi 

nekdo predstaviti nekaj, kar je sam naredil. Te 

Slika 31: Pripomoček za intervju. 
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stvari je potrebno spoštovati, zato se jih ne 

dotikamo. Opazujemo jih samo z očmi, da jih ne bi 

uničili. Primerno je, da na razstavi ugasnemo 

mobitele. Tam tudi ne kričimo in ne tečemo ali se 

igramo. Sprehodimo se med izdelki in si ogledamo, 

kar je razstavljeno.« 

»Katere stvari imate za na razstavo?« »Zelo različne stvari. Lahko so to kiparski izdelki – 

te moraš razstaviti tako, da jih lahko pogledaš iz 

vseh strani, lahko so fotografije ali risbe. Na 

razstavi so lahko tudi različni predmeti. Na koncu 

razstave imamo tudi knjigo, v katero lahko gosti 

napišejo, kakšna se jim je zdela razstava ali kaj bi 

lahko popravili." 

»Kako naredimo otvoritev razstave?« »Na otvoritev razstave morate nekoga povabiti. Pri 

vas so lahko to otroci iz vrtca in vzgojiteljice ali 

drugi delavci vrtca. Lahko tudi starši, babice in 

dedki. Na otvoritvi predstavite, kaj ste počeli in 

kako ste postavili razstavo. Nekateri pripravijo tudi 

kaj za jesti ali piti. Potem jih odpeljete na ogled 

razstave in jim razkažete lastne izdelke.« 

»Kako naj mi naredimo razstavo?« »Najprej se dogovorite, kje boste imeli razstavo. 

Potem potrebujete izdelke. Estetsko jih razstavite, 

da bo lepo. Napišite vabila in pripravite otvoritev 

razstave. Označite tudi, kje je ta razstava, da si jo 

lahko ogledajo tudi drugi.« 

»Kako naredimo vabila za na razstavo?« »Čisto po želji. Lahko jih napišete sami, lahko na 

računalnik. Lahko jih tudi okrasite in odnesete 

tistemu, za katerega želite, da pride na razstavo.« 

»Kdo dela izdelke za razstavo?« »Vsak, kdor želi svoje stvari razstaviti. To ste 

trenutno vi – otroci.« 

»Kakšen naslov ima razstava?« »Odvisno od razstave. Naslov si izberete sami 

glede na to, kakšne izdelke ste naredili.« 

»Ali lahko povabim očka in mamico?« »Seveda lahko. To je skoraj nujno.« 

Preglednica 2: Intervju z vodjo razstavne dejavnosti. 
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Otroci so bili zelo pogumni. Sami so spraševali, voditeljica razstave pa si je pri tem pomagala z 

napisanim na risalnih listih. Poskušala jim je odgovoriti na vsa vprašanja tako, da so odgovore 

tudi razumeli. 

Pri ogledu razstave so se navduševali predvsem nad fotografijami, na katerih so bile živali. 

Spomnili so se na fotografiranje v naravi. Prišli so na idejo, da lahko te fotografije postavijo na 

svoji razstavi. 

Voditeljici smo se zahvalili za prijaznost in ji obljubili, da jo bomo povabili na razstavo. V vrtcu 

smo se o vsem skupaj še enkrat pogovorili in si zapisali informacije. Otroci so začeli bolj 

poglobljeno razmišljati o lastnih izdelkih, koga bi povabili na razstavo in kako bi jo izvedli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5ČASOVNI TRAK IN NAČRTOVANJE RAZSTAVE 

PETEK, 15. 4. 2016 

Otroci so obnovili informacije iz prejšnjega dne. Ustvarili so časovni trak dogajanja za pripravo 

razstave.  

Za boljši pregled nad raziskovanjem in postavljanjem razstave so otroci s flomastri narisali 

časovni trak. Predtem smo se pogovorili, kateri dogodki so pomembni za nastanek razstave. 

Otroci so vedeli, da moramo narediti izdelke, povabiti druge, postaviti razstavo in imeti otvoritev 

razstave. Deček 1 se je spomnil, da je potrebno izdelkom dati ime. Deklica 1 ga je dopolnila, da 

moramo dati tudi razstavi ime. Te dogodke so narisali in napisali na dolg trak tkanine. Razdelili 

smo ga na več delov. Eden ali dva otroka sta skupaj narisala en del. Kdor je znal, je z 

vzgojiteljičino pomoč napisal, kaj je narisano. Ustvarili so dva časovna traka, da bi pri tem lahko 

sodelovalo čim več otrok. Končani trak smo izobesili na hodniku. 

Slika 32: Obisk razstave v knjižnici in intervju. 
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Slika 37: Časovna traka, razstavljena na hodniku. 

Slika 36: Prvi del časovnega traku: izdelovanje palčkovih 

hišic. 
Slika 35: Drugi del časovnega traku: načrtovanje 

razstave. 

Slika 33: Tretji del časovnega traku: vabila. Slika 34: Četrti del časovnega traku: razstava. 
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Medtem so otroci načrtovali razstavo z lego kockami. 

Manjše skupine otrok – po trije ali štirje otroci skupaj – so s pomočjo lego kock naredili načrt 

razstave. Vsaka skupina je dobila podlogo za postavitev kock. Med seboj so se dogovorili, kje bo 

vhod na razstavo. Povedali smo, da ta podlaga predstavlja rjavo igralnico, kjer bo glede na že 

postavljen dogovor potekala razstava. 

Skupina deklet je še vedno napačno razumela pomen razstave. Na načrt so postavile stole, na njih 

pa figure ljudi, ki sedijo in gledajo predstavo. Ponovno smo se pogovorili o pomenu besed. 

Ugotovile so, da so v knjižnici hodile ob fotografijah in jih opazovale. Niso se usedle in gledale 

predstave. Svoj načrt so preuredile, nekaj stolov pa pustile za primer, če kdo ne bo mogel stati ali 

hoditi. Druga skupina je naredila izviren načrt. Vključili so vse izdelke, ki so jih izdelali tekom 

projekta, in razložili, kam bi kaj postavili. Niso spustili niti knjige pohval in pritožb. Postavili so 

jo na konec razstave, da lahko gosti zapišejo kaj lepega. 

Tretja skupina je na sredino postavila razstavni pano. Nanj bi nekaj prilepili, da bi ljudje lahko 

hodili okrog njega. Ob krajih so postavili še tri mize, na katere bi postavili druge izdelke. Tudi ti 

so pripravili nekaj stolov in klopi za obiskovalce, če se bodo utrudili. 

 

Vsaka skupina je predstavila svoj načrt ostalim otrokom. Nad prvim so izrazili nestrinjanje, saj je 

to razstava in ne predstava ali kino, zato ta načrt ni primeren za njih. Drugi in tretji sta jim bila 

všeč. Povedali so, da imata oba veliko polic in miz, na katere lahko kaj postaviš. Dobra ideja se 

jim je zdela tudi pano na sredini, okrog katerega lahko obiskovalci hodijo. Prav vsi so se strinjali, 

da mora biti knjiga pohval in pritožb na koncu. Deček 1 je rekel, da moramo v knjigo napisati, 

naj noter pišejo samo lepe stvari, ker smo se zelo potrudili. Odločili smo se, da bomo odšli v 

rjavo igralnico in poskusili združiti drugi in tretji načrt. Odvisno koliko miz, panojev in drugih 

razstavnih površin bomo imeli na voljo. Načrte smo shranili do odprtja razstave. 
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6.6 USTVARJANJE Z UČITLEJICO LIKOVNEGA POUKA 

 

PONEDELJEK, 18. 4. 2016 

Na sredino igralnice smo prinesli po en primerek vsake vrste izdelanih izdelkov. Zanimalo me je, 

kakšne vrste izdelke sploh imamo in kakšne vrste razstavo bomo imeli.  

 

Ideje otrok Vrednotenje idej 

»Matematični izdelki.« »Niso, ker nismo pisali številk in nismo računali.« 

»Slovnični izdelki.« »Jaz nisem veliko pisal. Sploh ne znamo pisati. 

Niso bili slovnični.« 

»Naravni, naravoslovni izdelki.« »Veliko smo delali v naravi. Tudi material je bil 

naraven. Slikali smo iz naravnih barv.« 

»Likovni izdelki.« »Risali smo in slikali. Veliko smo ustvarjali. To je 

likovna. Torej imamo likovne izdelke.« 

Preglednica 3: Razmišljanje otrok o različnih likovnih izdelkih. 

Slika 38: Načrt razstave, izdelan iz lego kock. 
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Z zadnjo trditvijo smo se vsi strinjali in po kratkem razmišljanju prišli do ugotovitve, da imamo 

likovne izdelke in likovno razstavo. Sama nisem strokovnjak za likovno vzgojo, zato sem otroke 

spodbudila k razmišljanju, h komu bi šli, da bi nam še več povedal o likovnih izdelkih. 

 

Otroci so predlagali vzgojiteljico Uršo, mamico in očija ter vzgojiteljico Špelo iz Logatca. Vsi ti 

imajo po njihovem mnenju veliko znanja o likovnih izdelkih. Na koncu je Deklica 1 rekla, da 

pojdimo k učiteljici Metki in Petri v šolo, ker onidve vse vesta. Vprašala sem jih, ali obstaja 

učiteljica, ki posebej uči samo likovni predmet in ne vseh predmetov. Deček 1 je predlagal, da jih 

gremo vprašat, saj je šola čisto blizu vrtca.  

 

Odpravili smo se v šolo, kjer nas je čakala učiteljica likovnega pouka Marija. 

Povabila nas je v likovni atelje. To je likovna učilnica, v kateri imajo šolarji pouk likovne vzgoje 

in tehnike. Prostor je drugačen, kot so ga navajeni otroci. Mize so večje, drugačne. Zelo zanimivi 

so bili vrtljivi stoli in mnogi izdelki, razstavljeni na policah in omarah. Učiteljici smo povedali, 

da pripravljamo likovno razstavo, zato bi radi izvedeli več o likovnih izdelkih. Kakšne poznamo, 

kako jih razstaviti itd. 

Razkazala jim je različne likovne tehnike. Najprej jim je pokazala nekaj risb. Med drugim tudi 

portret, pri katerem so se ustavili za nekoliko več časa. Ogledali so si tudi kiparske izdelke otrok. 

Ti so bili narejeni iz gline in iz časopisnega papirja. Videli smo tudi slike, naslikane z vodenimi 

in tempera barvami. Sledil je tisk in odtiskovanje na papir. Otroci so učiteljici povedali, kaj vse 

so oni naredili. Prišli smo do ugotovitve, da smo risali, slikali in kiparili. Nismo pa ničesar tiskali 

oziroma odtiskovali. Pokazala jim je že pripravljene štampiljke iz naravnega materiala, 

krompirja. Pripravila jim je tempera barve in risalne liste, na katerih so bile narisane majice. 

Spomnili smo se, da smo raziskovali gozd oziroma domovanje palčkov. Naredili smo jim tudi 

hiše in se preizkusili v bosi hoji, tako kot to počnejo palčki. Naredili smo tudi naravno barvo, saj 

pravih tempera barv nimamo v gozdu. Tokrat pa lahko z naravnimi štampiljkami naredijo majice 

za palčke. Učiteljica jim je dala nekaj napotkov, kako lahko ustvarjajo s štampiljkami. Sledilo je 

prosto ustvarjanje otrok. Nekateri so na majicah ustvarili zanimive vzorce, drugi so prosto 

odtiskovali in se niso ozirali na zaporedje oblik in barv. Eden od dečkov je dobil asociacijo na 

vzorec, ko je opazil izdelke na omari, saj so bili postavljeni v barvnem zaporedju. 
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Izdelke smo pustili v šoli, saj so bili še mokri od barve. Naslednji dan sem jih prišla iskat, da bi 

jih v vrtcu izrezali in dokončali, komur to ni uspelo v šolskem likovnem ateljeju. 

 

  

Slika 39: Ogled različnih likovnih tehnik. 

Slika 40: Ustvarjanje z učiteljico likovnega pouka. 
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6.7 IZDELAVA VABIL NA RAZSTAVO 

 

TOREK, 19. 4. 2016 

Otroci so dokončali majice in jih izrezali. Pri striženju ima nekaj otrok še težave, vendar so z 

malo pomoči in spodbude vsi izrezali majice ter jih odnesli v bodoči razstavni prostor – v rjavo 

igralnico. 

 

Dogovorili smo se, kako bi izdelali vabila in koga bi povabili na odprtje razstave. 

Najprej smo izbrali naslov razstave. Med nekaj predlogi smo hitro izbrali predlog: PALČKOVA 

RAZSTAVA. Predlog je podprla večina otrok, ker smo vse izdelke delali z mislijo na palčke, 

njihovo domovanje, boso hojo, majice, barve .... 

Otroci so želeli povabiti vse ostale otroke iz vrtca, starše, brate in sestre. Nekateri so želeli tudi 

prijatelje. Niso pozabili niti na ljudi, ki so nam pomagali. Deklica 1 je želela povabiti tudi 

kuharice. Deček 1 je dodal še hišnika. Deček 1 se je spomnil na vodjo razstavne dejavnosti Majo 

in fotografinjo Jernejo. Sledilo je še povabilo učiteljice likovnega pouka Marije. Prešteli smo, 

koliko vabil potrebujemo, in povedali, kaj vse mora pisati na vabilu. Odločili smo se za tri vrste 

vabil: 

- vabilo, ki so ga otroci napisali in narisali na roke; 

Skupina otrok je na risalne liste s flomastri napisala vabilo za vsako igralnico v vrtcu posebej. 

Potrebovali smo štiri takšna vabila. Vzgojiteljica jim je na papir napisala, kaj vse mora pisati. 

Otroci pa so to prepisali na vabilo. Polepšali so ga z risbami ter s tekočim lepilom in žagovino 

ustvarili palčka na dnu papirja. 

- letak, narejen s pomočjo računalnika;  

Nekaj otrok je šlo z mano v pisarno, kjer smo vabilo napisali na računalnik. Sami so pritiskali na 

tipke in iskali prave črke. Izbrali so barvo, velikost in fond pisave. Letake smo natisnili in 

izrezali, otroci pa so jih odnesli domov vsem tistim, ki jih želijo povabiti na razstavo. 

- plakat iz naravnih materialov. 

Na večji plakat so otroci s flomastri prepisali vabilo. Polepšali so ga z lepljenjem naravnih 

materialov  in lastnimi risbami, ki jih asociirajo na celotni projekt. 

 

Vabila smo shranili ter počakali na naslednji dan, da jih izobesimo in povabimo otroke. 
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SREDA, 20. 4. 2016 

Vsa skupina otrok se je odpravila po vrtcu od igralnice do igralnice. V vsaki skupini so otroci 

izročili otrokom vabilo in jih še ustno povabili na razstavo. Odšli smo tudi v kuhinjo h kuharicam 

ter k hišniku in čistilkam. Prav vsi so bili vabila veseli in so potrdili udeležbo na odprtju razstave. 

Kasneje smo odšli na sprehod in spotoma odnesli vabilo v knjižnico in  šolo. Fotografinjo Jernejo 

smo povabili po telefonu, saj ne živi blizu vrtca.  

Veliki plakat smo izobesili na oglasno desko vrtca, male letake pa so otroci odnesli domov. 

 

6.8 POSTAVITEV RAZSTAVE 

Zbrali smo se v rjavi igralnici ter pričeli s postavitvijo razstave. 

S seboj smo prinesli načrt razstave iz lego kock in si ogledali celotni prostor. Na voljo smo imeli 

police in omare, mize, stole in kup ležalnikov. Na prvi pogled ne izgleda kot razstavni prostor, 

vendar smo ga poskušali z otroki preurediti. Predlagali so, kam vse bi lahko postavili izdelke. 

Nekdo je rekel, da lahko na ležalnike prilepimo slike. Spomnila sem se, kako so v načrtu naredili 

na sredini pano, okrog katerega se lahko hodi. Skupaj smo potegnili ležalnike na sredino. Police 

Slika 41: Vabilo na odprtje razstave. 
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smo razvrstili ob steno, otroci pa so izbrali, kateri izdelki bi bili kje postavljeni. Našli so tudi 

prostor za knjigo pohval in pritožb. 

Nekaj otrok je ostalo z mano na razstavnem prostoru, ostali pa so odšli v igralnico. Dogovorili 

smo se, kaj bo kdo počel. Med seboj se bomo menjavali, da se bodo lahko vsi preizkusili v 

razstavljanju izdelkov. 

Najprej smo očistili vse površine. Otroci so začeli z razporejanjem izdelkov. Kiparske izdelke iz 

slanega testa so razporedili na omare ob steni. Skupaj smo obesili majice na vrv, ki nam jo je 

pritrdil hišnik. Fotografije, ki so jih pred dnevi izbrali na računalniku, sem razvila v foto studiu. 

Otroci so jih nalepili na ležalnike, ki smo jih prej oblepili s folijo. Vprašali so me, ali morajo biti 

fotografije prilepljene naravnost. Rekla sem, da jih lahko prilepijo, kakor želijo, tako da se bo 

njim zdelo estetsko in jim bo všeč. 

Čas je hitro minil, zato smo nekaj stvari pustili za naslednji dan. 

 

Skupina otrok v igralnici je izdelala filmski trak iz fotografij za razstavo. 

Na valovito lepenko so prilepili fotografije, ki prikazujejo celoten proces raziskovanja in 

ustvarjanja lastne razstave. Ob robu lepenke so z luknjačem naredili luknjice, s katerim so 

naredili videz filmskega traku, ki so ga včasih uporabljali pri fotoaparatih, kot nam je pokazala 

fotografinja Jerneja. 

Ustvarili so tudi knjigo pohval in pritožb. 

Dva kartona so zvezali skupaj in naredili platnice knjige. Vanjo so vstavili raznobarvne liste, na 

katere lahko obiskovalci napišejo komentarje in komplimente. Prvo stran knjige sta dve deklici 

porisali in nanjo napisali naslov. Dodali so še svinčnik in ga privezali ob knjigo. 

 
Slika 42: Priprav filmskega traku. Slika 43: Filmski trak na razstavi. 
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ČETRTEK, 21. 4. 2016 

Takoj zjutraj smo nadaljevali s postavitvijo izdelkov in pripravljanjem razstave. Otroci so se med 

seboj menjavali. Prav vsi so želeli biti prisotni v razstavnem prostoru. Na stene smo prilepili 

filmske trakove ter opise in imena izdelkov. Nismo pozabili niti na imena avtorjev izdelkov. Za 

lažje razumevanje nastajanja izdelkov smo razstavili tudi material, ki smo ga uporabili, in 

pripravili čutno pot. Deček 1 je rekel, da bodo lahko po poti hodili, zato jo moramo umakniti, ker 

drugače bo material po celi igralnici. V ta namen smo postavili ograjo iz vrvi in telovadnih 

pripomočkov. 

Po končanem urejanju smo se vsi zbrali na razstavi in si prostor še enkrat ogledali. Otroci so bili 

vidno ponosni na svoj izdelek. Dečki so rekli, da moramo drugim povedati, da se ne smejo 

ničesar dotakniti. Deklica 1 jih je dopolnila, da morajo biti tukaj tudi tiho, brez kričanja. Da ne bi 

bilo treba tega vsakemu posebej povedati, smo napisali in narisali pravila obnašanja na razstavi in 

jih izobesili pred vhodom v razstavni prostor. 

Pravila, ki so jih napisali: 

Ne kriči, ugasni telefon, po tiho se pogovarjaj, izdelke samo opazuj, ne dotikaj se izdelkov, na 

razstavi ne tečemo, na razstavi ne jemo, na razstavi nimamo psov, na razstavi se imamo lepo. 

Na glas smo jih prebrali in se dogovorili, da jih bomo pred vstopom prebrali tudi drugim na 

jutrišnjem odprtju. 

 

Slika 44: Knjiga pohval in pritožb. 
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6.9 ODPRTJE RAZSTAVE 

 

PETEK, 22. 4. 2016 

Jutro smo posvetili načrtovanju odprtja razstave. Predlagala sem otrokom, da povemo gostom, 

kako smo izdelovali izdelke in priredili razstavo. Ob tem lahko tudi kaj zapojemo ali zaigramo. 

Predlagali so, da zapojemo Kekčevo pesem, ker so se jo nedolgo nazaj učili. Večina jih je želela 

govoriti o nastanku izdelkov, zato smo se dogovorili, da bodo za vsako skupino drugi otroci 

predstavljali naš projekt. Deklica 1 me je prosila, če jim bom lahko vmes malo pomagala, s čimer 

sem se takoj strinjala. 

V športni igralnici smo pripravili prostor za goste. Na blazine se bodo usedli gosti, na klopi pa 

organizatorji. V pisarni vodje enote je mikrofon, po katerem te sliši cel vrtec. Štirje otroci so odšli 

k mikrofonu in povabili vsako skupino posebej na odprtje. Da ne bi prišlo do gneče, smo jih 

razporedili na pol ure. 

Vsaka skupina otrok (rdeča, modra, zelena in oranžna) je prišla ob dogovorjenem času v športno 

igralnico. Za začetek so jim otroci z malo moje pomoči predstavili, kaj vse so naredili in kam vse 

smo odšli po informacije, da smo lahko razstavo uspešno priredili. Ker želimo s projektom širiti 

veselje in srečo ob ustvarjanju in ogledovanju izdelkov, smo jim zapeli tudi izbrano pesem – 

Kekčeva pesem.  

Sledil je ogled razstave. Vsak otrok je prijel enega gosta za roko ter ga odpeljal pred vhod v 

razstavni prostor. Tam so otroci povedali pravila obnašanja in odpeljali goste na ogled. Na koncu 

so jih sami spomnili, naj zapišejo pohvalo oziroma pritožbo. 

 

Otroci so neizmerno uživali v vodenju. Počutili so se pomembne in ponosne, ko so drugim 

pokazali lastne izdelke. Ob njih so komentirali, kako so jih naredili, kaj so pri tem uporabili in kaj 

so hoteli z njimi predstaviti. Velikokrat sem slišala, kako so mlajšim od sebe govorili, naj se ne 

dotikajo, naj samo opazujejo in ne tečejo po prostoru. Spomnili so se vsega, kar so v tem mesecu 

počeli. Za svojo razstavo so bili zelo skrbni. Na koncu so se tudi vsem zahvalili za ogled in 

mlajše otroke pospremili nazaj v njihove igralnice. 

 

Za osvežitev smo se po odprtju razstave odpravili na sprehod do šole. Obiskali smo prvošolčke in 

jih povabili na razstavo. Obljubili so, da jo pridejo pogledat v ponedeljek dopoldne. 
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PONEDELJEK, 25. 4. 2016 

Dobili smo obisk prvošolčkov. 

Tudi za njih smo pripravili odprtje razstave in jih peljali na ogled, tako kot ostale otroke. 

Učiteljica jih je pohvalila in jim povedala, da so res že pripravljeni za vstop v šolo. 

 

 

Slika 45: Razstavljene risbe z okvirjem iz naravnega materiala in knjiga pohval in pritožb. 

 

Slika 46: Razstavljene slike iz naravnih barv na risalnem listu. 
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Slika 47: Razstavljeni izdelki, nastali v likovni učilnici, in slike iz naravnih barv na tkanino. 

 

Slika 48: Razstavljen prikaz čutne poti. 

 

Slika 49: Razstavljeni izdelki iz slanega testa. 
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Slika 50: Razstavljene skulpture iz naravnega materiala. 

 

Slika 51: Razstavljene naravne barve. 

 

Slika 52: Razstavljene fotografije na razstavnem panoju. 
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7 EVALVACIJA PROJEKTA 

7.1 EVALVACIJA PROJEKTA Z OTROKI 

V ponedeljek je sledila evalvacija projekta skupaj z otroki. 

Usedli smo se v krog. Prinesla sem jim knjigo pohval in pritožb ter jim prebrala vse, kar je pisalo 

v njej. Njihovi obrazi so kar žareli, še posebej takrat, ko smo prebrali pohvalo, ki so jo napisali 

starši. Otroci so povedali svoje mnenje o celotnem projektu, kaj bi spremenili, nadgradili, 

izboljšali: 

»Super je bilo. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se igrali v gozdu.« 

»Rada sem fotografirala. In to s ta velikim fotoaparatom.« 

»Učiteljica ima hudo učilnico za ustvarjati.« 

»Jaz bi šel še večkrat v gozd.« 

»Na odprtje razstave bi moral priti tudi očka.« 

»Ali se lahko gremo še enkrat tisto igrico, ko smo si zavezali oči v gozdu.« 

»Na razstavo bom pripeljal dedka in babico, ker je tako lepa.« 

»Najboljše je bilo, ko sem bratca peljala po razstavi.« 

»Ves čas bi morala biti razstava tam gor. Ne smemo je podreti.« 

Na splošno so bili zadovoljni s projektom. Najbolj sta jim ostala v spominu igra  gozdu in odprtje 

razstave. Na svoje izdelke so bili ponosni ne glede na to, kakšno so bili.  

7.2 MNENJA STARŠEV O PROJEKTU 

Starši, ki so si razstavo ogledali, so svoja mnenja zapisali v knjigo pohval in pritožb. Prav vsi so 

bili pozitivno navdušeni nad projektom. V prvi vrsti so pohvalili ustvarjalnost otrok. Nad izdelki 

svojih otrok so bili enostavno navdušeni. 

Sledile so tudi pohvale bivanja v naravi, za katero sem predvsem presenečena, saj je to pohvalila 

mamica, ki v začetku ni želela, da hodimo v gozd. 

Pohvalili so tudi celoten projekt od zamisli do izvedbe vzgojiteljic. 

Razstavo so si prišli ogledat tudi v popoldanskem času, ko so otroke pripeljali na določene 

popoldanske aktivnosti. Predvsem pa so jo ogledovali zjutraj ali popoldne, ko so svoje otroke 

pripeljali ali jih odpeljali iz vrtca. 
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7.3 MNENJA VZGOJITELJIC IN POMOČNIKIC VZGOJITELJIC O PROJEKTU 

Vse vzgojiteljice in pomočniki/ce so bili nad projektom navdušeni. Svoja mnenja v imenu celotne 

skupine otrok, ki je prišla na odprtje razstave, so zapisale najprej v knjigo pohval in pritožb. 

Slednje sem prebrala tudi otrokom, da bi se zavedali, da so nad njimi navdušene tudi druge 

vzgojiteljice. 

Svoja mnenja o projektu so zapisale še dodatno na evalvacijski vprašalnik, ki sem jim ga oddala 

kasneje. 

Vse so projekt pohvalile. Strinjajo se, da so prek takšnega načina dela vsebine zelo pestre, 

razgibane in vsebinsko bogate. Otroci so prek dejavnosti imeli veliko možnosti lastne aktivnosti 

in učenja. Pri tem so izživeli sebe in pridobili izkušnje, ki so jih lahko nadgrajevali in med seboj 

primerjali. Poudarili so tudi veččutno zaznavanje, ki je v pedagoškem sistemu Reggio Emilia na 

pomembnem mestu. So mnenja, da se otrok mnogo več nauči in doživi, če stvari sprejema skozi 

vsa čutila. 

Ena od vzgojiteljic je zapisala, da si že dalj časa želi delati s takim ali podobnim projektom in ga 

bo zagotovo v prihodnosti izvedla. Ena izmed njih je zapisala, da je bila pred leti vključena v ta 

projekt in je sama načrtno že izvajala dejavnosti na način koncepta Reggio Emilia. Še zdaj vnaša 

ta način dela z otroki ob vseh priložnostih. Pri projektu Razstavna dejavnost je sodelovala tudi 

sama kot vzgojiteljica otrokom, ki so projekt skupaj z mano izvajali. Na lastni koži je občutila, 

kako bogate izkušnje so pridobili otroci in tudi odrasli, ki so bili del tega projekta. 

7.4 LASTNA EVALVACIJA PROJEKTA 

Projekt sem izvedla v skupini zelo delavnih otrok. Otroci so bili pripravljeni sodelovati na 

vsakem koraku. Najbolj me je skrbela igra v gozdu, vendar se je izkazala, da je moja skrb odveč. 

Otroci so šli tako daleč, kot smo se dogovorili, in ni bilo pri tem nobenega problema. V bližnji 

naravi so neizmerno uživali. Tudi tisti, ki v gozdu ne preživijo veliko časa, so kljub začetnim 

težavam gozd vzeli za kraj, kjer je igra zabavna, kjer je prostor uživanja in sprostitve ter 

neizmerno veliko možnosti za učenje in raziskovanje. 

Celoten projekt sem si približno zamislila, kako bi potekal. Vendar sem pravi načrt kmalu 

opustila, saj so prek lastnih idej in mnenj projekt vodili otroci. Jaz sem jih le usmerjala, da je bilo 

učenje in raziskovanje varno in smo pridobivali informacije na način, ki je bil nam dosegljiv. 
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Zelo rada bi peljala otroke v večjo galerijo, vendar to žal ni bilo v naših zmožnostih, zato smo 

takšne zadeve prilagodili na domači kraj in ljudi, ki jih sama poznam in so nam priskočili na 

pomoč, da bi otroci čim več stvari doživeli in izkusili na lastni koži. Skrbela sem, da so do 

informacij prihajali z lastnim razmišljanjem, da so med seboj v čim večji meri sodelovali in bili 

ustvarjalni na vsakem koraku. Nekaj časa je trajalo, preden so začeli izražati lastna mnenja in 

ideje. Nekateri jih tudi po celomesečnem projektu še vedno zadržijo zase ali jih ne znajo 

oblikovati in povedati drugim. Vendar je napredek očiten pri večini otrok. Predvsem se mi zdi 

pomembno, da nam je kar se da v veliki meri uspelo izpolniti ideje otrok, da so jih poskušali sami 

vrednotiti in pri tem niso postali slabe volje, če njihova ideja zaradi nezmožnosti realizacije ni 

bila uresničena. Z novimi in nekoliko drugačnimi likovnimi dejavnosti otrok sem v manjši meri 

spodbudila ustvarjanje otrok, vendar bi jih bilo potrebno vnesti še več, da bi se poznal očiten 

napredek. 

Informacije, ki so jih otroci pridobili pri voditeljici razstavne dejavnosti, profesionalni 

fotografinji in učiteljici likovnega pouka, so uporabili pri vseh fazah projekta. Tako pri izdelavi 

izdelkov (kako naj držijo fotoaparat, kaj naj fotografirajo), načrtovanju (kam naj postavijo knjigo 

pohval in pritožb, kam dati kiparske izdelke in kam fotografije in slike, kam sploh postaviti 

razstavo), postavitvi razstavnega prostora in bontonu na sami prireditvi, ustvarjanju vabil (kaj vse 

mora vsebovati, koga povabiti) kot tudi pri sami izvedbi odprtja razstave (kako poteka, kaj 

povedati gostom, razlaga celotne dejavnosti in posameznih izdelkov). 

Med seboj so zelo dobro sodelovali. Že pred izvedbo projekta so bili tega sposobni, zato med 

projektom ni bilo potrebno veliko poseganja v dogovarjanje, če izvzamemo pomoč pri 

vrednotenju in razmišljanju o posameznih idejah. Zelo dobro so sodelovali, še posebej, če so bili 

v skupini otroci, med katerimi se vežejo prijateljske vezi. 

Z razstavno dejavnostjo nisem spodbudila le otrok k podajanju idej, kreativnosti in lastnemu 

razmišljanju, temveč so si za izdelke otrok vzeli čas tudi starši. Projekt so sprejeli z odprtimi 

rokami in bili nad njim navdušeni. Še večjo potrditev mi dajejo vzgojiteljice, saj so bile prav vse 

nad projektom navdušene, nekaj pa bi jih tak način dela tudi izvajalo. 

Na splošno sem z izvedbo projekta zadovoljna. Bi pa bila zelo vesela, če bi imela na razpolago še 

več časa. S tem bi projekt raztegnili na daljše časovno obdobje. Pri določenih stvareh ne bi bilo 

potrebno hitenje, otroci pa bi lahko še več stvari zares sami v praksi preizkusili in s tem pridobili 

še več izkušenj in doživetij za nadaljnje življenje. 
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SKLEP 
Pedagoški koncept Reggio Emilia je svojevrsten koncept in dandanes velja za enega najboljših in 

najbolj dodelanih konceptov vzgoje in izobraževanja. Tudi Kurikulum za vrtce je zelo 

izpopolnjen program in ima v mnogih pogledih veliko skupnega s konceptom Reggio Emila, 

vendar lahko nekatere podrobnosti vseeno še izboljšamo. 

Zaradi zelo bogatega kulturnega okolja in participativne miselnosti med ljudmi, kjer je Reggio 

Emilia nastal, je tovrsten koncept možno vnesti v javni vrtec pod okriljem Kurikuluma za vrtce, 

le da z določenimi modifikacijami.  

Okolje je potrebno sprejeti takšno, kot je in se prilagoditi ljudem ter posebnostim, v katerem 

določen vrtec deluje. Otroci so zmožni marsičesa, le odrasli, strokovni delavci in starši morajo 

razmišljati v smislu, da je otrok kompetentno bitje. S tem je otroku omogočena bistveno večja 

vloga. Posledično se bo otrok videl slišanega in sprejetega – varnega. Upal si bo razmišljati na 

glas in podati lastne ideje drugim, sprejeti tuja mnenja ter se s sovrstniki in odraslimi dogovarjati 

in sprejemati konsenze. 

V naš sistem lahko vnesemo tudi veččutno zaznavanje in omogočimo otrokom spoznavanje in 

raziskovanje sveta z vsemi čutili. To mu daje neizmerno veliko možnosti za aktivno učenje, kar v 

veliki meri podpira tudi Kurikulum za vrtce. Projektno delo je sicer prisotno v javnih vrtcih v 

Sloveniji, vendar je način, ki ga izvajajo v vrtcih Reggio Emila, nekoliko drugačen. Zahteva še 

večjo fleksibilnost strokovnih delavcev in načrtovanje na podlagi idej in zamisli otrok. 

Iz vidika problematike, ki smo jo obravnavali v pričujoči diplomski nalogi, tj. razstavne 

dejavnosti, se vrtec kot stavba v našem okolju močno razlikuje od tistega v Reggio Emilii.  

 

Z nekaj volje in truda ga je možno vsaj do določene mere prilagoditi, vendar vseeno ne bo enak. 

Nekoliko drugačna je tudi sestava strokovnih delavcev, zato je otroku težko ponuditi 

vsakodnevno konkretno raziskovanje v ateljeju z ustreznimi likovno-raziskovalnimi izzivi. 

Prek projekta Razstavna dejavnost v vrtcu sem prišla do pomembnih ugotovitev, o tem, kako  

 

v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. Posebej pomembno se zdi ozaveščanje ter širjenje in 

poglabljanje znanja strokovnih delavcev, da delujejo v smeri, večje participacije otrok in 

poslušanja njihovih interesov in idej. Otrok kot kompetentno bitje bo vzajemno odpiral nove 

vsebine in s tem poskrbel, da dejavnosti nikoli ne postanejo rutinske. 
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PRILOGE 

PROJEKTNA PRIPRAVA NA PODLAGI KURIKULUMA ZA VRTCE 

 

TEMA: NAREDIMO SVOJO RAZSTAVO 

IZHODIŠČE: V okviru praktičnega usposabljanja v tretjem letniku pedagoške fakultete, smer 

predšolska vzgoja, sem se odločila, da v skupini v vrtcu izvedem projekt z naslovom Naredimo 

svojo razstavo. Projekt bo povezal izvedbeni Kurikulum za vrtce z načeli koncepta Reggio 

Emilia.  

ČAS: april 

SKUPINA: vijolična igralnica, starost otrok: 4–6 let 

IZVAJALKE: Zofija Sivec, Tjaša Trpin in Vesna Trček 

PODROČJE DEJAVNOSTI: umetnost v povezavi z naravo, družbo, jezikom in matematiko. 

GLOBALNI CILJI:  

- Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških lastnosti; 

- Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti; 

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 

CILJI DEJAVNOSTI 

UMETNOST 

- Spodbujanje radovednosti in veselja 

do umetniških dejavnosti, umetnosti 

in različnosti 

- Spodbujanje doživljanja, izražanja in 

veselja do lepote. 

- Doživljanje umetnosti kot del 

družabnega in kulturnega življenja. 

- Razvijanje umetniške predstavljivosti 

in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem. 

- Razvijanje prostorskih, časovnih, 

- Z umetniškimi sredstvi izraža svoje 

občutke, čustva in misli na sebi lasten 

način in v jeziku, ki mu ustreza. 

- Sodeluje v različnih stopnjah 

ustvarjalnih procesov: pri 

načrtovanju, oblikovanju zamisli in 

izvedbe, posredovanju in sprejemanju 

dela ter pri pogovoru o delu, procesu 

in izkušnjah. 

- Preoblikuje del ali cel predmet, 

prostor. 
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vizualnih predstav ter predstav o 

umetnosti, komunikaciji, sebi. 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje 

čutnega doživljanja z usmerjanjem 

povečane pozornosti v občutenje 

telesa, tipanje, opazovanje in 

poslušanja sebe ter izbranih virov iz 

okolja. 

- Razvijanje sposobnosti umetniškega 

izražanja, čutnega, čustvenega, 

miselnega, estetskega in vrednostnega 

doživljanja. 

- Uporaba in razvijanje spretnosti, 

spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi 

sredstvi (telesom, materiali, predmeti, 

tehnikami in tehnologijami) in 

njihovimi izraznimi lastnostmi. 

- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri 

pripravi, organizaciji in uporabi 

sredstev in prostora. 

- Išče, odkriva, izmišlja vsebino, 

namen in delovanje znanim in 

nepoznanim stvarem, dogodkom in 

umetniškim delom. 

- Sodeluje, obišče razstavo v vrtcih in 

avtentičnih okoljih. 

- Spozna ustvarjalca, izvajalca, fazo 

nastajanja umetniškega dela v vrtcu 

ali avtentičnih okoljih. 

- Sreča se z umetniškimi deli v vrtcu, 

knjižnici in šoli. 

- Se igra, zamišlja, oblikuje, ustvarja, 

se izraža, komunicira z risbo, grafiko, 

sliko, lepljenko, plastiko, 

konstrukcijo, predmetom in 

prostorom. 

- Pri mnogih in različnih bitjih, 

naravnih, ustvarjalnih in umetniških 

predmetih, objektih, delih, dogodkih, 

procesih opazuje vizualne značilnosti: 

oblike, barve, svetlosti, smeri, 

prostorske in velikostne odnose. 

- Tipa, boža, gnete, mečka površine, 

materiale in oblike. 

- Riše, modelira, reže, sestavlja, 

oblikuje tudi drobnejše oblike, 

detajle, vzorce ipd. 

- Uporablja različne tehnike za 

risanje, slikanje, tiskanje, lepljenje, 

konstruiranje, modeliranje, 

oblikovanje ter mnoge in različne 
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umetniške, naravne in umetne 

materiale. 

- Iste teme in motive upodablja v 

risbi, sliki, z glino, z različnimi 

materiali. 

- Oblikuje okrasne in uporabne stvari. 

- Fotografira in snema prijatelje in 

dogajanje v vrtcu med opravljanjem 

dnevne rutine in ob posebnih 

priložnostih. 

- Opazuje različne fotografije, slike iz 

knjig, plakate in snema in fotografira 

s fotoaparatom. 

- Opazuje, prepoznava, komentira, 

fotografijo in detajle. 

- Primerja fotografijo z različnimi 

osebami, stvarmi in kraji. 

NARAVA 

- Otrok spoznava, da imata urejanje 

prostora in lega predmetov določen 

namen. 

- Otrok doživlja predstavo o tem, kdaj 

se je kaj zgodilo in o zaporedju 

dogodkov. 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti 

teles (predmetov). 

- Otrok odkriva in spoznava, kako se 

snovi mešajo in kako se pri tem 

spreminjajo lastnosti. 

- Otrok se uri v različnih tehničnih 

opravilih in razvija tehnično 

- Zbira materiale, snovi in predmete ter 

jih primerja in razvršča, sestavlja 

zbirke itd. 

- Sodeluje pri oblikovanju in urejanju 

prostora (urejanje palčkovih hišic, 

razstavnega prostora, kotička ...) 

- Odkriva, kako se spreminjajo 

materiali in njihove lastnosti. 

- Spoznava različne materiale in jih 

primerja med seboj. 

- Oblikuje iz testa, gline. 

- Opisuje in sodeluje v pogovorih, išče 

informacije v različnih virih. 
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ustvarjalnost. 

- Otrok spoznava delovni proces in 

razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti. 

- Otrok spoznava različne načine 

zbiranja, shranjevanja in prenosa 

informacij. 

- Biva v naravi in jo doživlja v 

različnih okoljih, dnevih, vremenskih 

razmerah. 

- Doživlja naravo in se pogovarja o 

svojih zaznavah. 

- Igra se z različnimi predmeti 

živalskega, rastlinskega in neživega 

izvora ter z različnimi snovmi in 

pojavi. 

DRUŽBA 

- Otrok spoznava, da si morajo vsi 

ljudje v določeni družbi pomagati in 

sodelovati, da bi lahko ta delovala ter 

omogočila preživetje, dobro počutje 

in udobje. 

- Otrok ima možnost za rahljanje 

stereotipov, povezanih z razliko med 

spoloma. 

- Otrok spoznava, da vsi, odrasli in 

otroci, pripadajo družbi in so 

pomembni. 

- Otrok se seznanja z varnim vedenjem 

in se nauči živeti varno v različnih 

okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v 

prostem času, pri igri, obiskih v 

galeriji, družabnih srečanjih. 

- Otrok sodeluje pri oblikovanju in 

sprejemanju odločitev ter 

odgovornosti za skupno sprejete 

odločitve. 

- Otrok spoznava skupinske igre, ki 

- Se seznani s knjižnico, galerijo, šolo. 

- Sodeluje pri oblikovanju in 

sprejemanju odločitev ter 

odgovornosti za skupno sprejete 

odločitve. 

- Ima možnost pridobivati vse bolj 

kompleksne socialne veščine 

(vzpostavljati stika z drugimi, 

upoštevanje njihovih potreb, 

prepričanj, vednosti; razumevanje 

čustev drugih v različnih kontekstih). 

- Ima možnost obujati določene 

dogodke in se spominjati, načrtovati 

in predvidevati prihodnost. 

- Ima možnost predvidevati različne 

možne zaplete določenega dogodka 

ob spremenjenem kontekstu. 

- Spoznava skupinske igre, ki temeljijo 

na določenih pravilih. 

- Ima možnost pridobivati konkretne 

izkušnje z menjavanjem vlog, 
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temeljijo na določenih pravilih. 

- Otrok ima možnost obujati določene 

dogodke in se spominjati, načrtovati 

in predvidevati prihodnost. 

- Otrok ima možnost predvidevati 

različne možne razplete določenega 

dogodka ob spremenjenem kontekstu. 

povezanih z razliko med spoloma 

(menjavanje vlog v spolno specifičnih 

igrah in dejavnostih, ki vključujejo 

domače delo, negovanje otrok, 

različne poklice ...). 

JEZIK 

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v 

različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih ter v 

različnih socialnih situacijah. 

- Otrok razvija zmožnosti odzivati se 

na neverbalno izražanje želja drugih. 

- Otrok doživlja in spoznava verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave 

in reševanja problemov. 

- Otrok spoznava besedo, in knjigo kot 

vir informacij. 

- Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

- Sodeluje v komunikaciji v manjših 

skupinah ali v parih ter v 

komunikaciji z odraslimi in otroki. 

- Spoznava pisni jezik in njegovo 

vlogo. 

- Spoznava, da je mogoče izgovorjene 

besede zapisati in jih nato znova 

prebrati. 

- Sodeluje v različnih govornih 

položajih, začenja pogovor, vpeljuje 

nove teme; se igra in zabava z 

besedami in strukturami, sprašuje, se 

pogaja. 

- Vsebine doživlja prek različnih 

medijev (npr.: video), obišče 

knjižnico. 

MATEMATIKA 

- Otrok rabi imena za števila. 

- Otrok spoznava odnos med vzrokom 

in posledico. 

- Otrok išče, zaznava in uporablja 

različne možnosti rešitve problema. 

- Sam deli skupine predmetov in snovi 

in sestavlja snovi in predmete (slano 

testo, skulpture iz naravnega 

materiala, naravne barve). 

- Se pogovarja z vrstniki o svojih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Vesna Trček;Diplomsko delo – Razstavna dejavnost v vrtcu 

 
95 

 

- Otrok preverja smiselnost dobljene 

rešitve. 

- Otrok klasificira in razvršča. 

zbirkah o tem, koliko predmetov že 

imajo, koliko več ali manj jih ima 

vrstnik. 

- Se pogovarja in pojasnjuje, kaj se je 

zgodilo najprej kot vzrok in kaj je 

nastalo kot posledica. 

- Napoveduje rezultate. 

- Načrtuje želeno aktivnost (razstava), 

premisli zaporedje dogodkov, jo 

izpelje in premisli o tem, kaj vse je 

napravil. 

- Razloži drugim svoj načrt, potek dela, 

rezultat. 

- Razmišlja o smiselnosti rezultatov in 

se navadi premisliti vnaprej, kateri 

rezultat naj pričakuje. 

- Opazuje in izkusi zaporedje 

dogodkov, se pogovarja o njihovi 

medsebojni povezanosti in uporablja 

izraze za pojme najprej, potem, pred, 

preden, za, zatem, nazadnje. 

- Riše načrte po svoji zamisli, po 

predlogah in po spominu, izdeluje 

makete razstave. 

- Razporeja predmete v malo in veliko 

skupin glede na različne lastnosti (po 

barvi, materialu, načinu izdelave ...). 

- Ima priložnost opaziti, da je včasih 

več možnih rešitev za isti problem. 

Opazi, da lahko na več načinov pride 

okoli ovir do cilja Opazi, da lahko v 
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različnih zaporedjih majhnih 

opravkov opravi celotno nalogo. 

- Iz posameznih delov sestavi celoto. 

Preglednica 4: Projektna priprava Kurikuluma za vrtce 


