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POVZETEK 

 
V diplomskem delu sem se osredinila na primerjavo organizacije dnevne rutine v slovenskem 

in finskem mednarodnem vrtcu. Zanimale so me razlike in podobnosti v organizaciji dnevne 

in prednosti ter slabosti le-teh. V teoretičnem delu sem opredelila pojem predšolska vzgoja, 

predstavila predšolsko vzgojo v Sloveniji in na Finskem ter podrobneje opisala sistem javnih, 

zasebnih in mednarodnih vrtcev v obeh državah. Oba vrtca sem opisala in ju v empiričnem 

delu primerjala. Predstavila sem pojem dnevna rutina in njene strukture ter prikriti kurikulum, 

na koncu pa opisala dnevno rutino obeh vrtcev. V empiričnem delu sem s pomočjo pol-

strukturiranega intervjuja pridobila odgovore vzgojiteljev obeh vrtcev, iz katerih sem 

primerjala dele dnevne rutine, njene prednosti in slabosti. Z analizo in primerjanjem 

odgovorov v sklepnem delu objektivno zapišem opažanja, katerim dodam svoja subjektivna 

mnenja in povežem s teorijo. Analiza odgovorov je pokazala, da sta si dnevni rutini v 

določenih delih podobnih, v drugih pa sta si različni. Razlikujeta se predvsem v fleksibilnosti, 

uporabi spodbud in graj ter v količini in načinu časa, ki ga otroci preživijo na prostem. 
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ABSTRACT 

My thesis focuses on comparing the organisation of daily routine in Slovenian and Finnish 

international kindergarten. I was interested in the structures of the daily routine, comparing 

similarities and differences and advantages and disadvantages of each organisation of the 

daily routine. In the theoretical part, I defined the term pre-school education, presented pre-

school education in Slovenia and Finland and described the system of state, private and 

international kindergartens. I have described both kindergartens and compared them in the 

empirical part. I presented the concept of daily routine, its structures and the hidden 

curriculum, and at the end described the daily routine in both kindergartens. I conducted half-

structured interviews with educators of both kindergartens. With this research data, I 

compiled the parts of the daily routines. For the conclusion, I objectively wrote down the 

observation by analyzing and comparing the answers, to which I added my subjective 

opinions and connected it with the theory. The analysis has shown that the daily routine does 

not differ that much. They differ mostly in the flexibility, in the use of incentives and 

reprimands and in the amount and the way children spent outdoors. 
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UVOD  

 

Večina otrok v vrtcu preživi velik del dneva, zato ima dnevna rutina pomemben vpliv na 

njihovo življenje. V vrtcu so poleg načrtovanih ciljev in vsebin pomembne tudi vsakodnevne 

dejavnosti, kot so počitek, hranjenje, igra, sama organizacija dnevne rutine in odnosi v skupini 

otrok, odraslih ter odnosi med odraslimi in otroci (Kurikulum za vrtce, 1999). Skozi njene 

dele – načrtovanje, izvajanje, obnavljanje, delo v majhnih in velikih skupinah, igra na proste 

prehodne dejavnosti ter hranjenje in počitek – se otroci aktivno učijo. Pravilno načrtovana 

dnevna rutina krepi in spodbuja otrokove sposobnosti, interese, samoiniciativnost ter veščine 

reševanja problemov (Vrbovšek, 2005). Refleksija dnevne rutine in svojih dejanj je po 

besedah Krofliča (2005) pomembna, saj ima dnevna rutina pogosto močnejši vzgojni vpliv, 

kot načrtovane dejavnosti, v njej pa se pogosto uveljavlja tudi prikriti kurikulum. To se kaže v 

tem, kakšne vrednote in pričakovanja bomo (nezavedno) prelagali na otroke, katere elemente 

dnevne rutine bomo videli kot pomembnejše, jim posvetili več časa in morda otrokom ne 

bomo dali priložnosti, da razvijajo sposobnosti in znanja z drugih področjih. Med 

dodiplomskim študijem predšolske vzgoje sem dobila priložnost, da se udeležim Erasmus 

izmenjave. Odločila sem se, da grem na Finsko, saj slovi po enem izmed najboljših 

izobraževalnih sistemov. Tam sem opravljala prakso v mednarodnem vrtcu, kjer sem kmalu 

opazila razlike v primerjavi s slovenskimi vrtci. Razlika je bila opazna predvsem v določenih 

delih dnevne rutine, vodenih dejavnostih ter uporabi graj in spodbud. Odločila sem se, da 

razlike primerjam z mednarodnim vrtcem v Sloveniji. Iz ugotovitev želim pridobiti primere 

dobre prakse, ki bi služili meni in drugim strokovnim delavcem pri delu z otroki.  

 

V svojem diplomskem delu bom tako primerjala organizacijo dnevne rutine v slovenskem in 

finskem mednarodnem vrtcu. Zanimajo me razlike in podobnosti v organizaciji dnevne ter 

prednosti in slabosti le-teh. Podrobneje bom opisala potek hranjenja in bivanje na prostem v 

obeh vrtcih, saj menim, da lahko oba elementa vplivata na otrokovo ugodno počutje. 

Hranjenje vpliva na otrokovo dobro počutje s pravilno izvedbo, bivanje na prostem pa 

predstavlja osnovo zdravega in kakovostnega življenja. V empiričnem delu bom izvedla pol 

strukturiran intervju z vzgojitelji obeh vrtcev in s pomočjo njihovih odgovorov primerjala 

organizacijo dnevne rutine obeh vrtcev. V sklepnem delu bom zapisala opažanja, svoje 

subjektivno mnenje in rezultate povezala s teorijo.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV POJMA PREDŠOLSKA VZGOJA 

Izraz predšolska vzgoja (angl. preschool education) je razmeroma nov pojem. Na začetku je 

predstavljal vzgojo otrok eno leto pred vstopom v šolo (kar je bilo v nekaterih državah v 

Evropi že obvezno), kasneje se je pomen besede razširil na vzgojo otrok od rojstva do vstopa 

v šolo (Devjak idr., 2012). Izraz predšolska vzgoja poleg vzgoje v ožjem pomenu obsega še 

varstvo in izobraževanje. Nekateri avtorji (Katz in Mohanty, 1985) uporabljajo še izraz 

earlychildhood education, ki se nanaša na razne postopke in ukrepe za otroke, starih od treh 

do šest let. Ti postopki so v različnih državah načrtovani tako, da spodbujajo predvsem 

otrokov intelektualni razvoj (Devjak idr., 2012, str. 9). Educare je izraz, ki ga uporabljajo za 

predšolsko vzgojo na Finskem in Švedskem. Vključuje izobraževanje in skrb za otroke starih 

do sedmih let (National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education And Care in 

Finland, 2004). 

 

Predšolska vzgoja v Evropi je organizirana po dveh modelih predšolske vzgoje in varstva – 

enovitem in ne enovitem. Enovit model predstavlja vzgojo in varstvo otrok z enotno 

ureditvijo za vse predšolske otroke. Vsako okolje ima eno upravo za vse starostne skupine. 

Strokovni delavci, ki skrbijo za otroke, imajo na splošno enako raven izobrazbe in spadajo v 

isti plačni razred ne glede na starost otrok, za katere skrbijo. Tak model predšolske vzgoje in 

varstva poznamo v Sloveniji, Latviji in nordijskih državah (razen na Danskem). V neenovitem 

modelu sta predšolska vzgoja in varstvo prilagojeni starosti otroka, običajno otrokom do 3. 

leta in otrokom od 3. do 6. leta starosti. Za vsak tip vzgoje in varstva je pristojno drugo 

ministrstvo (Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and 

Care in Europe, 2009). V večini evropskih držav je predšolska vzgoja delno financirana iz 

centralnega proračuna, delno pa s strani skrbnikov (Crahay, 2009).   

 

Vzgoja in izobraževanje za otroke mlajše od treh let se precej razlikuje od države do države in 

v družbi še ni bila priznana kot stopnja izobrazbe. Podatki o vključenosti otrok v vrtec do 3. 

leta so zato pomanjkljivi in nezanesljivi, v nekaterih državah javnega programa predšolske 

vzgoje za to starostno obdobje sploh ni. Programe predšolske vzgoje za otroke od 3. do 6. pa 

najdemo v vseh evropskih državah. Njihovo poslanstvo je vzgoja, cilji pa so spodbujati 
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kognitivni, socialni razvoj in pripraviti otroke na zgodnje učne dejavnosti v branju, pisanju in 

matematiki (Crahay, 2009). 1 

 

Predšolskega obdobja ne jemljemo kot pripravo otroka na naslednjo stopnjo vzgoje in 

izobraževanja, vendar kot pomembno za otroka kot razvojno obdobje. Graditi moramo na 

njegovih zmožnostih in neposrednih aktivnostih, preko katerih prihaja do novih spoznanj, 

doživetij in  izkušenj. Otrok mora biti obkrožen s problemi, ki so smiselni za njegove 

zmožnosti, ob katerih se lahko aktivno uči in se izraža. Vzgojo predšolskih otrok razumemo 

kot proces socializacije, intelektualizacije, kultiviranja in humanizacije (Lepičnik Vodopivec, 

2010 v Devjak idr., 2012). Spodbuja kognitivni razvoj otroka in posredno vpliva na učne 

dosežke v šoli. Dostopna predšolska vzgoja in varstvo povečuje možnosti za kakovostno 

bivanje otrok in njihovo socialno vključenost (Cleveland in Krashinsky, 2002, str. 9 v 

Čelebič, 2012). Vrtec ima pozitivne učinke na različna področja otrokovega razvoja, zlasti v 

povezavi z izobrazbo otrokovih staršev in kakovostjo dela strokovnih delavcev. Pozitivni 

vpliv se poveča s kakovostjo vrtca in tem, da je otrok vanj vključen več let. Vrtec tu deluje 

kot zaščitni dejavnik v razvoju (Marjanovič Umek, Fekonja Pekljaj, 2008).   

                                                
1 V Sloveniji je bilo v šol. letu 2015/16 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v prvem starostnem 

obd. vpisanih 66,2 % otrok, v drugem pa 92 %. 
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2. PREDŠOLSKA VZGOJA V SLOVENIJI  

 

2.1 Javni in zasebni vrtci  

 

Predšolska vzgoja v Sloveniji je organizirana za otroke od 1. do 6. leta starosti, ko začnejo z 

obvezno osnovno šolo. Sodi v resor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Urejata jo 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Temeljne 

naloge vrtcev v Sloveniji so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj (ZVrt, 1996, 2. 

člen). 

 

Predšolsko vzgojo izvajajo javni vrtci ali zasebni vrtci, predšolska vzgoja pa je lahko 

organizirana tudi na domu vzgojitelja ali pomočnika, ki sta zaposlena v vrtcu, ali na domu 

zasebnega vzgojitelja. Varstvo lahko otrokom zagotovi tudi varuhi, ki so kvalificirani le za 

varovanje otrok, morajo pa biti registrirani pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. 

Varstvo je lahko organizirano tudi na domu varuha, vendar ne za več kot 6 otrok. Lahko se 

registrirajo za individualno varstvo na domu otrokove družine (Taštanoska, 2017).  

 

Ustanoviteljica javnih vrtcev je lokalna skupnost. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (1996, 2007, 44. člen) določa, da se javni vrtec lahko ustanovi, če je 

zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov otrok. Javni vrtci in šole morajo imeti za 

opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo 

predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom 

pooblaščena zbornica (prav tam, 33. člen). V Zakonu za vrtce (1996, 2005, 40. člen) je 

navedeno, da mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za 

pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 

študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje ustrezne 

smeri, pomočnik vzgojitelja pa mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po 

izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije 

in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. Strokovni delavci, zaposleni v vrtcu, 

morajo imeti opravljen strokovni izpit in obvladati slovenski jezik. Programi javnih vrtcev se 

financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov 
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(ZVrt, 1996, 2005, 25. člen). Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini 

razlike med ceno programov in plačilom staršev (prav tam, 28. člen). 

 

Zasebne vrtce v Sloveniji, tako kot javne, urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanju (ZOFVI) in Zakon o vrtcih. Zasebni vrtci se z javnimi razlikujejo v tem, da 

ustanovitelj ni občina, ampak domače ali tuje fizične ali pravne osebe (ZOFVI, 1996, 2005, 

40. člen). Razlikujejo se tudi v programih, katerega določi ustanovitelj vrtca na podlagi 13. 

člena Zakona o vrtcih. Pred začetkom izvajanja programa mora zasebni vrtec pridobiti 

pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Zasebnim vrtcem, ki 

izvajajo program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno), 

da Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program 

priznalo ustrezno mednarodno združenje. Za zasebne vrtce, ki izvajajo programe po posebnih 

pedagoških načelih, ne veljajo predpisani enaki kadrovski pogoji kot za javne vrtce, ampak 

veljajo pogoji, ki jih zahteva mednarodno združenje, ki je priznalo program, ki ga bo izvajal 

vrtec. V postopku vpisa mora zagotavljati ustrezne prostore, za katere veljajo enaki pogoji, 

kot za javni vrtec (MIZS, b.d.).  

 

Ustanovitelj zasebnega vrtca pa se lahko odloči tudi za javno veljavni program Kurikulum za 

vrtce (1999), s čimer zasebni vrtci postati del javne šolske mreže. V tem primeru morajo 

izpolnjevati določene pogoje, ki veljajo za javne vrtce. Lokalna skupnost jim dodeli 

koncesijo, kar pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni 

vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja 

občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz 

proračunov lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje: če izvajajo najmanj 

poldnevni program, če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če imajo zaposlene oz. 

drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z 

zakonom in drugimi predpisi ter če so dostopni vsem otrokom (MIZS, b.d.). Zasebnemu vrtcu 

pripada za posameznega otroka 85 % sredstev, ki jih občina zagotavlja za plače in materialne 

stroške na otroka v javnem vrtcu (ZVrt – uradno prečiščeno besedilo, 1996, 2005, 34. člen). 

 

V Sloveniji je med institucijami za predšolsko vzgojo najbolj razširjen javni vrtec, ki je lahko 

organiziran kot samostojna enota ali pa priključen k osnovni šoli. Oddelki obstajajo tudi v 

zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v bolnišnicah ter v večjih 

podjetjih, ki so namenjeni za krajše varovanje otrok (Devjak idr., 2012). Zasebne šole in vrtci 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_splosno_izobrazevanje/#c18136
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pa bogatijo javno ponudbo in staršem omogočajo večjo izbiro in prispevajo k večji 

prilagodljivosti javnega sistema. S svojo različnostjo bogatijo javni šolski sistem in ga 

dopolnjujejo tam, kjer država oziroma občina nimata dovolj svojih zmogljivosti.  Pomembno 

je, da zasebni vrtci in šole javne mreže pri tem ne omejujejo ali rušijo in ne vnašajo 

elementov, ki bi v državi zmanjševali pravičnost kot celote (Bela knjiga, 2011).  

 

Staršem je v Sloveniji zagotovljena pravica do izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter 

različnimi programi. To pomeni, da starši lahko izberejo katerikoli vrtec v katerikoli občini. 

Izbirajo lahko tudi med različnimi programi, ki jih izvaja vrtec, ki so predstavljeni v 

publikacijah vrtca, kot določa Pravilnik o publikaciji vrtca (MIZS, b.d.). Vrtci, glede na 

potrebe staršev in z dogovorom z občino, izvajajo različne programe: celodnevne, poldnevne, 

krajše in program vzgojno-varstvena družina (ZVrt – uradno prečiščeno besedilo, 1996, 2005, 

14. člen).  

 

2.1.1 Izvajanje predšolske vzgoje  

 

V javne vrtce lahko vstopajo otroci z 11 meseci ali več, vzgoja v vrtcih pa poteka v dveh 

starostnih skupinah: prva za otroke stare od 1. do 3. leta starosti in druga za otroke od 3. leta 

starosti do vstopa v šolo. V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključenih: v 

starostno homogeni oddelek največ 12 (+2) otrok, v heterogeni oddelek pa največ 10 otrok. V 

oddelke drugega starostnega obdobja je lahko v starostno homogeni oddelek 3–4 letnih otrok 

vključenih 17 otrok, v starostno homogene oddelke 4–5 in 5–6 letnih otrok največ 22 (+2) 

otrok, v starostno heterogeni oddelek pa največ 19 otrok (Pravilnik o spremembi in dopolnitvi 

Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 2005, 2017, 25 člen). 

Dnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. V oddelku prvega starostnega 

obdobja izvajata program skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega 

obdobja vsaj štiri ure dnevno (ZVrt – uradno prečiščeno besedilo, 1996, 2005, 17. člen). 

 

Podlaga za delo strokovnih delavcev v javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo je Kurikulum za 

vrtce, temeljni programski dokument, sprejet leta 1999, v katerem je predšolska vzgoja 

utemeljena kot del vzgojno-izobraževalnega sistema. Dokument ob rabi strokovne literature in 

priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v 

vrtcu in se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, ter pri tem upošteva 

neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše 
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okolje. Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, 

predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja l. 

1996), kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja (Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). Je 

dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi 

teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu so zapisani cilji in iz njih izpeljana načela, ki strokovne delavce usmerjajo k 

tem, da otrokom omogočijo pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti 

predšolske vzgoje, večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s 

skupinsko rutino, upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok, kakovostno 

informiranje in sodelovanje s starši, zagotavljanje enakih možnosti in upoštevana različnosti 

med otroki … V njem so opredeljena skupna načela predšolske vzgoje v vrtcu, med katerimi 

najdemo, da je treba predšolsko vzgojo za otroka razumeti kot pomembno obdobje in ne kot 

pripravo za naslednjo fazo šolanja. Dejavnosti morajo temeljiti na otrokovih zmožnosti in jih 

voditi do spoznavanj z novimi situacijami in izkušnjami skozi aktivno učenje. Imeti morajo 

možnost, da se izrazijo in doživljajo svoja čustva. Otrokova igra je dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje je razumljena kot način otrokovega 

razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) so opredeljena področja dejavnosti, ki predstavljajo okvir, 

znotraj katerega so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem: gibanje, jezik, 

umetnost, narava in matematika. Igra ima pomembno vlogo v kurikulumu za predšolske 

otoke, saj se v njej v otrokovih dejavnostih prepletejo in povežejo različna področja 

kurikuluma, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in 

strokovno opredeljeno (prav tam). Pomembno mesto pa imajo tudi vsakodnevne dejavnosti v 

vrtcu, kot so elementi dnevne rutine, komunikacija in interakcija z otroki in med otroci, raba 

pohvale ali graje, pravila za nadziranje časa in prostora. Ravno pri teh dejavnostih se prikriti 

kurikulum najmočneje uveljavlja. Prikriti kurikulum zajema mnoge elemente vzgojnega 

vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, ki so opredeljene v zapisanem kurikulumu. 
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V Kurikulumu (1999) je še posebej poudarjeno sodelovanje med vrtcem in starši, saj je le to 

pomemben kazalec kakovosti predšolske vzgoje, ki prispeva k boljšem prepletanju družinske 

in institucionalne vzgoje. Zapisano je, da imajo starši pravico sodelovati pri načrtovanju 

življenja in dela v vrtcu. Po dogovoru z vzgojiteljem lahko aktivno sodeluje pri vzgojnem 

delu, zato se lahko za krajši ali daljši čas pridružijo dogajanju v igralnici in različnim 

dejavnostim. Pri vsem tem je pomembno, da starši upoštevajo strokovno avtonomnost vrtca. 

Pravico imajo do postopnega uvajanja v vrtec ter sooblikovanju letnega delavnega načrta, ki 

ga na temelju osnovnih usmeritev zavoda pripravita vzgojiteljica in njena pomočnica. Skupaj 

s strokovnimi delavci z dogovori oblikujejo vrtčevski vsak dan, npr. kako bodo v skupini 

praznovali rojstne dneve in prinašali domače igrače (Bitenc, b.d.). Na voljo jim mora biti 

publikacija o vrtcu, ki zajema informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. 

Deležni so formalnih oblik sodelovanja, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, svet staršev 

in različne publikacije ter neformalnih oblik, kot so srečanja ob prihodu in odhodu otrok iz 

vrtca oz. v vrtec in oglasne deske (Kurikulum, 1999). 

 

2.2 Mednarodni vrtci  

 

V Sloveniji je z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 

1996, 2005, 3. člen) določeno, da vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah poteka v 

slovenskem jeziku. Vrtci, ki izvajajo mednarodne programe s področja vzgoje in 

izobraževanja, običajno ne morejo dobiti javne veljavnosti, zato je večina teh zasebnih. Zakon 

o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI, 2016, 1. 

člen) ureja pogoje za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, ki 

se v Republiki Sloveniji izvajajo v tujem jeziku in nimajo pridobljene javne veljavnosti v 

skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja. Ti programi 

so: vzgojno-izobraževalni program akreditiran v tuji državi (tuji program), program 

mednarodne organizacije Evropske šole s sedežem v Bruslju (program evropske šole) in 

program mednarodne organizacije International Baccalaureate Office iz Ženeve (program IB). 

 

Pod tuji program spadajo vrtci in šole, ki jih v Republiki Sloveniji ustanovijo ali organizirajo 

tuje fizične ali pravne osebe. Program izvajajo v tujem jeziku, če je tuj vrtec (oziroma tuja 

šola) in program del izobraževalnega sistema v državi izvora ali če je program priznala 

mednarodna organizacija oziroma ustrezno mednarodno združenje vrtcev (ali šol) (Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
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2014, 32. a člen). Program evropske šole omogoča učencem, da ohranjajo svojo kulturno 

identiteto, dosegajo visoko funkcionalno pismenost v materinem in tujem jeziku, hkrati pa 

spodbuja medkulturnost, večjezičnost in strpnost kot osnovo za sobivanje v sodobni družbi. 

Posebnost evropskih šol je pouk v materinem jeziku učencev, običajno v jeziku, ki ga govori 

večina učencev – angleškem, francoskem oziroma nemškem jeziku, lahko pa tudi v katerem 

drugem uradnem jeziku Evropske unije (prav tam, 32. b člen). Skupinam učencev brez lastne 

jezikovne sekcije evropske šole nudijo pouk maternega jezika kot učni predmet, hkrati pa tudi 

dodatno strokovno pomoč za premoščanje težav zaradi učenja v tujem jeziku (ZRSS, b.d.). 

Program IB je posebej prilagojen otrokom, ki se v svojem predšolskem obdobju z družino 

selijo v različne države zaradi narave dela staršev ali drugih razlogov, vseeno pa imajo 

možnost, da se vključijo v program z enako pedagoško filozofijo in standardi kjer koli po 

svetu. Pouk in vsa komunikacija v šolah, ki izvajajo mednarodni program, poteka v 

angleškem jeziku. Temelji na spretnostih, sposobnostih in razumevanju sveta. Spodbujajo 

spoštovanje, empatijo, ustvarjalnost, sodelovanje, velik poudarek pa je na učenju angleškega 

jezika (Baloh, 2009). Mednarodni program je razdeljen na Primary Years Programme za 

otroke od tretjega do dvanajstega leta starosti ter na Middle Years Programme za učence od 

enajstega do šestnajstega leta. Izvajanje teh programov se ne financira iz javnih sredstev, če s 

tem zakonom ni določeno drugače. 

 

Tuji program lahko ustanovi le javni vrtec (oziroma šola), program evropske šole in program 

IB, pa lahko izvajata tako javni kot zasebni vrtec. Javni vrtec mora pred začetkom izvajanja 

programa pridobiti soglasje ministra, pristojnega za izobraževanje (ZIMPVI, 2016, 2., 3., 4. 

člen). Program evropskega vrtca ali šole, ki ga izvaja javna šola, se sofinancira iz državnega 

proračuna. Višina sredstev se določi s pogodbo na podlagi metodologije, ki jo predpiše 

minister (prav tam, 11. člen). Javni in zasebni vrtci programa IB se v celoti financirajo s strani 

skrbnikov. 
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2.3 Mednarodni vrtec Danile Kumar  

 

Mednarodni vrtec Danile Kumar je del ljubljanske osnovne šole Danila Kumar. Namenjen je 

otrokom, ki se zaradi narave službe svojih staršev pogosto selijo iz ene države v drugo. Vrtec 

ima dve skupini. V prvi so otroci od 3. do 4. leta, v drugi pa otroci od 4. do 5. leta. V vrtcu so 

zaposleni vzgojitelji slovenske narodnosti, saj po zakonu lahko v javnem vrtcu vzgojo in 

izobraževanje izvajajo vzgojitelji, ki govorijo slovenski jezik. Otroci prihajajo v vrtec z vseh 

koncev sveta, zato je jezik, ki ga vzgojitelji večinoma uporabljajo, angleščina. Učenje 

angleščine je tudi ključnega pomena za otroke zaradi pogostih selitev v tuje države. Učenje 

angleščine v vrtcu poteka v vsakodnevni rabi skozi komunikacijo in igro. Če je v skupini 

otrok, katerega jezik vzgojitelj govori ali pozna nekaj besed, se mu približajo tudi z jezikom. 

Mednarodni vrtec otroke vzgaja in razvija celostno. Vsa področja vzgoje so enako zastopana 

in medsebojno tesno prepletena. Njihov program IBO temelji na spretnosti, sposobnostih in 

razumevanju sveta. Spodbujajo spoštovanje, empatijo, ustvarjalnost in sodelovanje. Posebej je 

prilagojen predšolskim otrokom, ki ne ostanejo v eni državi več let, vseeno pa imajo možnost, 

da se vključijo v program z enako pedagoško filozofijo in standardi kjer koli po svetu. V 

mednarodni vrtec se lahko vpišejo le otroci tujih državljanov, ki začasno bivajo v Sloveniji. 

Slovenskih otrok načeloma ne vpisujejo, razen v posebnih primerih, kadar se za to odloči 

posebna komisija. To so običajno otroci staršev, ki so že živeli v tujini in se bodo v tujino 

kmalu vrnili (Baloh, b.d.). 

 

Vzgoja in izobraževanje v mednarodnem vrtcu Danile Kumar temelji na IB programu (The 

International Baccalaureate). IB program je neprofitna organizacija in je namenjen 

mednarodni vzgoji in izobraževanju otrok med tretjim in devetnajstim letom starosti. 

Izoblikovane imajo štiri programe: Primary Years Programme (3–12 let), Middle Years 

Programme (11–16 let), Diploma Programme (16–19 let) in Career-related Programme (16–

19 let). Pri izvajanju programa se osredotočajo na učence, spodbujajo zdrava razmerja, etiko 

in osebne izzive. Z uspešnim učnim pristopom jim pomagajo razviti odnos in spodobnosti, 

katere potrebujejo za akademski in osebni uspeh, z uporabo globalnih kontekstov pa 

pomagajo razviti razumevanje drugih jezikov in kultur. Spodbujajo razmišljanje o pomembnih 

zamislih in vprašanjih na globalni ravni. S ponujenim kurikulumom IB program omogoča, da 

otroci raziskujejo pomembne vsebine, ki so zastavljene široko, so uravnotežene in povezane. 

Prizadevajo si, da učenci postanejo povpraševalci, razgledani, misleci, komunikatorji, načelni, 

odprtih misli, skrbni, znajo tvegati, so uravnoteženi in znajo reflektirati. Menijo, da ti atributi 
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predstavljajo širok razpon zmogljivosti in odgovornosti ter so rezultat izobraževanja za 

mednarodno miselnost. To so vrednote, na katerih temelji izobraževalna filozofija IB 

programa (IBO, b.d.). 

 

IB Primary Years Programme (PYP) je oblikovan za otroke od tretjega do dvanajstega leta. 

Šolam daje kurikularni okvir bistvenih elementov – znanje, koncepte, spretnosti, stališča in 

odnos, ki ga učenci potrebujejo za uspešno življenje. PYP program je organiziran glede na 

zapisani kurikulum, ki razloži česa se bodo PYP učenci naučili, glede na učni kurikulum, v 

katerem so podane usmeritve kako bodo vzgojitelji in učitelji učili, ter glede na ocenjevalni 

kurikulum, ki opredeli principe in načine zbiranja in analiziranja otrokovih zmogljivosti v 

skupini. Nudi okvir s šestimi transdisciplinarnimi temami globalnega pomena: Kdo smo, Kje 

smo v prostoru in času, Kako se izražamo, Kako deluje svet, Kako se organiziramo, Delimo 

planet (Who we are, Where we are in place and time, How we express ourselves, How the 

world works, How we organize ourselves, Sharing the planet) (prav tam). 

 

Otroci teme odkrivajo s pomočjo znanja in sposobnosti, pridobljenih s šestih predmetnih 

področij (jezik, družba, matematika, umetnost, znanost ter osebna, družbena in športna 

vzgoja) s poudarkom na otrokovem poizvedovanju. Otroci, stari od treh do petih let 

raziskujejo štiri teme na leto, starejši pa vseh šest. Vsi otroci od sedmega leta dalje imajo 

možnost učenja drugega jezika. Transdisciplinarne teme vzgojiteljem in učiteljem pomagajo 

pri razvijanju dejavnosti po principu poizvedbe-raziskovanja, v katere so otroci močno 

vpleteni. Otroci vidijo pomembnost ponujenih vsebin in se povežejo z njimi, saj jih vsebine s 

tem, da segajo izven vrtca in šole, v njihov vsak dan in resnično življenje, privlačijo in nudijo 

izziv. Na ta način začnejo reflektirati svoje vloge in odgovornost kot učenci in se aktivno 

vključijo v proces vzgoje in izobraževanja. Zavejo se, da so z enoto poizvedbe vključeni v 

raziskovanje pomembnih idej in da učitelji zbirajo material o tem, kako dobro razumejo te 

ideje (prav tam). 
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3. PREDŠOLSKA VZGOJA NA FINSKEM 

 

3.1 Javni in zasebni vrtci 

 

Finski javni vrtci so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti. Dnevno varstvo ne pomeni samo 

nega otroka, vendar tudi načrtovano učenje in izobraževanje s skrbno zastavljenimi cilji. 

Pravico do javnega vrtca ima vsak, ki ima stalno (in v posebnih primerih začasno) 

prebivališče na Finskem. Če sta oba starša zaposlena, ima otrok pravico do celodnevnega 

dnevnega varstva, v primeru, da je zaposlen le eden od staršev, pa je pravica do dnevnega 

varstva odvisna od lokalne skupnosti. V nekaterih občinah imajo tudi ti otroci pravico do 

celodnevnega varstva, v drugih pa le do 20 ur dnevnega varstva na teden. Če otrok prihaja iz 

socialno ogrožene družine ali pa je rojen s posebnimi potrebami, ima pravico do 

celodnevnega varstva, ne glede na zaposlitev staršev (Infopakki, 2017). 

 

Lokalne skupnosti izvajajo različne programe javnega dnevnega varstva. Dnevno varstvo v 

predšolskih ustanovah je lahko poldnevno ali celodnevno in poteka v različnih starostnih 

skupinah: v skupini, ki je namenjena otrokom do tretjega leta starosti in otrokom od tretjega 

do šestega leta starosti. Ker starostne skupine niso strogo določene, so pogoste tako 

imenovane sorodstvene skupine, kjer so otroci iste družine v isti skupini, ne glede na starost. 

Zadnja skupina je namenjena otrokom do sedmega leta starosti, spada pod obvezno in je 

brezplačna (EarlyChildhood Education and Care Policy in Finland, 2000).  

 

Program družinsko dnevno varstvo na domu varuha ali domu otrokove družine (Family 

daycare) je običajno namenjen najmlajšim otrokom. Organizirano je lahko tudi kot posebna 

skupina v vrtcu. Varuh ima lahko v celodnevnem varstvu štiri otroke, vključno s svojim. 

Poldnevno varstvo lahko nudi tudi otroku, ki je začel obvezno predšolsko šolanje. Za 

opravljanje svojega dela mora imeti določeno kvalifikacijo iz predšolske vzgoje in upoštevati 

lokalni načrt predšolske vzgoje. Program odprta predšolska vzgoja v dnevnih varstvih (open 

earlychildhood education) je namenjena otrokom med 2. in 3. letom starosti in njihovim 

staršem. Vrtci brezplačno organizirajo različne dejavnosti z namenom, da staršem dajo 

priložnost, da spoznajo druge družine, in otrokom, da spoznajo nove prijatelje ter pridobijo 

različne sposobnosti. Starši lahko od strokovnih delavcev dobijo različne nasvete za vzgojo. 

Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke dnevnega varstva. Tem otrokom 
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so lahko dodeljeni dodatni strokovni delavci, oziroma se število otrok, vključenih v skupino, 

zmanjša (prav tam). 

 

Mesečno plačilo je odvisno od programa, ki se ga otrok udeleži. Lokalne skupnosti 

sofinancirajo vrtce glede na bruto prihodek in velikost družine. Če družinski prihodek ne 

presega dohodkovne meje, odvisne glede na velikost družine, je le ta upravičena do polne 

subvencije, približno 86 % celotne cene. Zadnje, obvezno, leto v vrtcu pred osnovno šolo je 

brezplačno za vse otroke (EarlyChildhood Education and Care Policy in Finland, 2000). 

 

Finska omogoča javno-zasebno partnerstvo. Zasebne predšolske programe lahko posamezniki 

ustanovijo samostojno ali pa s pomočjo javnih oziroma zasebnih servisov, pri čemer morajo 

pred tem pridobiti licenco za izvajanje svoje dejavnosti in le te izvajati v skladu z zakonskimi 

predpisi. Po potrebi jih lahko ustanovi tudi lokalna skupnost. Nadzorovani so s strani lokalnih 

skupnosti (EarlyChildhood Education and Care Policy in Finland, 2000). Zasebno varstvo na 

Finskem najdemo v obliki zasebnih vrtcev in družinskega varstva (family daycare), kjer ta 

poteka v manjših skupinah in domačem okolju. Osredotočajo se na varstvo in skrb za otroke 

ter igro. Družinsko varstvo je organizirano na domu varuha, otrokove družine ali kot posebna 

skupina v vrtcu. Oseba, ki je najeta kot varuh/inja se smatra kot zasebno varstvo. Ta oseba je 

lahko v družinskem razmerju z otrokom, vendar ne sme biti član istega gospodinjstva (Kela, 

2017). Varuh v družinskem varstvu je zaposlen s strani občine. Za opravljanje svojega dela 

mora imeti dokončano vsaj poklicno šolo, opravljen tečaj varuha ali končano drugo stopnjo 

izobrazbe v predšolski vzgoji (Espoo, b.d.).  

 

Stroški zasebnega varstva so različni, vendar običajno ne veliko večji od javnega varstva. Če 

otrok še ni šoloobvezen in je del zasebnega varstva, ki je odobren s strani lokalnih skupnosti, 

lahko njegovi skrbniki zaprosijo za dodatek za zasebno dnevno varstvo (private daycare 

allowance). Za dodatek ne morejo zaprositi, če je zasebni varuh v sorodstvu z otrokom ali živi 

v istem gospodinjstvu. Pridobijo ga na Zavodu za socialno varstvo (Fin. Kela, Ang. The 

Social Insurance Institution). Znesek je različen v različnih lokalnih skupnostih in je odvisen 

od prihodka skrbnikov in števila družinskih članov. Izplačan je izvajalcu zasebnega varstva ali 

otrokovim skrbnikom, ko le ta začne z obveznim šolanjem (Infopankki, 2017).  

 

Ponudniki javnih vrtcev morajo pri izvajanju svojih programih upoštevati Nacionalni osnovni 

kurikulum za predšolsko vzgojo (National Core Curriculum for EarlyChildhood Education 
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and Care, 2016). Če imajo svoj program prilagojen posebnim pedagoškim načelom ali 

religijam, morajo svoje delo prilagoditi Kurikulu. 

 

3.1.1 Izvajanje predšolske vzgoje 

 

Predšolska vzgoja na Finskem temelji na prepletanju izobraževanja in nege (“educare” 

model). Namenjena je otrokom, ki dopolnijo 9. mesec starosti pa do sedmega leta. Predšolska 

vzgoja je od leta 2015 obvezna zadnje leto pred šolo, za 6–letnike. Ti se je morejo udeležiti 

vsaj 4 ure na dan. V predšolski vzgoji na Finskem uporabljajo dva termina. Earlychildhood 

education namenjen otrokom starim do šest let in pre-primary education za otroke nad šest 

let, ki se udeležujejo obveznega zadnjega leta predšolske vzgoje pred vrtcem.  

Na Finskem lahko skrbniki zbirajo med javnimi, zasebnimi vrtci in tem, da ostanejo doma in 

sami skrbijo za svoje/ga otroke/a, dokler je najmlajši star tri leta. V primeru, da je skrbnik 

zaposlen, ima pravico do neplačanega dopusta za nego in varstvo otroka, dokler otrokovega 

tretjega leta. Za to dobi nadomestek (childhome allowance) s strani lokalne skupnosti, ki se 

izplača po končani dobi porodniškega dopusta. Nadomestek je odvisen je od velikosti družine 

in prihodkov (EarlyChildhood Education and Care Data Country Note, 2016). 

 

Pomemben kazalnik kakovosti in virov, investiranih v predšolsko vzgojo, je normativ otrok in 

strokovnih delavcev v vrtcu. Na Finskem so skupine oblikovane tako: trije strokovni delavci 

(dip. ali mag. vzgojitelji) na štiri otroke v prvi starostni skupini, na osem otrok v drugi 

starostni skupini in en strokovni delavec na trinajst otrok v poldnevni skupini (4 ure/dan) 

otrok starih od šest do sedem let (prav tam). 

 

Na Finskem dajo velik poudarek na sodelovanju staršev in strokovnih delavcev v predšolski 

vzgoji. Strokovni delavci imajo odgovornost, da vzamejo v razmislek posebnosti vsake 

družine, starši pa imajo možnost razgovora o vzgoji in izobraževanju svojega otroka. Eden 

izmed ciljev sodelovanja strokovnih delavcev in staršev v predšolski vzgoji, je omogočiti 

zgodnjo opredelitev otrokovih potencialnih potreb po podpori na nekaterih področjih rasti, 

razvoja ali učenja in sodelovanje s starši pri oblikovanju skupne strategije v podporo otroku 

(National Curriculum Guidelines on ECEC, 2004). Za predšolsko vzgojo je odgovorno 

Ministrstvo za izobraževanje in kulturo ter Finska državna agencija za izobraževanje (Finnish 

National Agency for Education), ki je odgovorna za izvajanje zakonov Ministrstva. Skupaj 

razvijata izobraževalne cilje, vsebine in metode.  
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Javni in zasebni vrtci morajo pri svojem delu upoštevati Nacionalni osnovni kurikulum za 

predšolsko vzgojo (National Core Curriculum for EarlyChildhood Education and Care, 

2016), pri čemer lahko zasebni delujejo po posebnih pedagoških načelih ali religijah, vendar 

morajo svoje delo prilagoditi Kurikulumu. S strani Finske državne agencije za izobraževanje 

je bil leta 2016 izdan nov Nacionalni osnovni kurikulum za predšolsko vzgojo, po katerem 

lokalne skupnosti s pomočjo Smernic nacionalnega kurikuluma predšolske vzgoje (2004) 

(National Curriculum Guidelines on ECEC) izoblikujejo lokalni kurikulum, ki povezuje 

nacionalne cilje in smernice izobraževanja z njihovo lokalno implementacijo. Vrtec oz. 

izvajalec predšolske vzgoje na podlagi lokalnega kurikuluma izoblikuje še svoj šolski 

kurikulum, pri čemer sodelujejo tudi starši in otroci. Vzgojitelji izdelajo za vsakega otroka 

individualni učni načrt, ki ga ob koncu šolskega leta tudi evalvirajo (Finnish education in a 

nutshell, 2017).  

 

Strokovni delavci, ki skrbijo za otroke pred obvezno udeležbo predšolske vzgoje, tj. starih do 

6 let, se pri svojem delu ravnajo po Nacionalnem osnovnem kurikulumu za predšolsko vzgojo 

(National Core Curriculum for EarlyChildhood Education and Care, 2016), za otroke starih 

od 6–7 let, ki se udeležujejo obveznega zadnjega leta predšolske vzgoje pa National Core 

Curriculum for Pre-Primary Education, 2014. 

 

Cilji predšolske vzgoje na Finskem so spodbujanje uravnoteženega rasti in razvoja ter učenje. 

Vrednote predšolske vzgoje na Finskem temeljijo na mednarodni konvenciji o otrokovih 

pravicah, nacionalni zakonodaji in drugih smernicah: nediskriminacija in enako obravnavanje 

otrok, delovanje v otrokovo korist, otrokova pravica do življenja in razvoja in ustrezno težo 

otrokovim pogledom. Delujejo po načelih, da ima otrok pravico do toplih osebnih razmerij, 

varne rasti, razvoja in učenja, omogočenega varnega in zdravega okolja, ki otroku omogoča 

igro in širok spekter dejavnosti, razumevanja otrok in njihovo upoštevanje glede na starost in 

zrelost, podporo in upoštevanje njihove kulture, jezika, vere in drugih prepričanj. S cilji, 

zapisanimi v kurikulumu, se vzgojitelji s spodbujanjem osebne blaginje osredotočajo na 

spoštovanje otrokove individualnosti, kar otrokom omogoča, da delujejo in razvijajo svojo 

edinstveno osebnost. S krepitvijo obzirnega vedenja in delovanje proti neprimernem, otroke 

učijo, da mislijo in skrbijo za druge okoli sebe, pozitivno sprejemajo sebe in druge, svojo in 

druge kulture ter okolja. S postopnim grajenjem na avtonomiji otrok vzgojijo otroke v odrasle, 

ki znajo skrbeti zase in svoje bližnje ter sklepajo odločitve o svojem življenju. V Finskem 
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kurikulumu opredeljujejo značilnosti otrok, kot so potreba po igri, gibanju, raziskovanju in 

izražanju. Le te mora vzgojitelj upoštevati pri načrtovanju dnevne rutine in dejavnosti v vrtcu 

(National Curriculum Guidelines on ECEC, 2004).  

 

V Smernicah nacionalnega kurikuloma (2004) so predeljene tudi vsebinske usmeritve oz. 

področja pri organizaciji predšolske vzgoje: matematična, naravoslovno znanstvena, 

zgodovinsko družbena, estetska, etična in religiozno filozofska usmeritev. Namen teh 

usmeritev je, da otrok pridobi orodja in zmožnosti, s pomočjo katerih lahko postopoma 

poveča svoje sposobnosti preučevanja, razumevanja in izkušenj širokega spektra pojavov v 

svetu okoli njega. 

 

3.2  Mednarodni vrtci 

 

Na Finskem izvajajo različne programe mednarodne predšolske vzgoje, ki so lahko javni ali 

zasebni. Tako kot v Sloveniji, na Finskem najdemo mednarodne vrtce v okviru programa IB, 

evropskih šol in tujih vrtcev (oziroma šol) ter vrtce, ki imajo oblikovan svoj program 

tujejezičnih dnevnih varstev. Mednarodni vrtci morajo pri izvajanju svojih programov 

upoštevati Nacionalni osnovni kurikulum za predšolsko vzgojo (National Core Curriculum 

for EarlyChildhood Education and Care, 2016) in zakonske usmeritve, ki na splošno veljajo 

za predšolsko vzgojo na Finskem s strani Ministrstva za izobraževanje in kulturo ter Finske 

državne agencije za izobraževanje. Na Finskem nimajo posebnega zakona o izvajanju 

mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Pekkarinen, osebna 

komunikacija, 26. 01. 2018). 

 

3.3 Mednarodni vrtec English speaking playschool of Oulu 

 

English Speaking Playschool of Oulu je mednarodni vrtec na Finskem, namenjen otrokom od 

tretjega leta starosti do šolske obveznosti. Prostori vrtca so v starejši, a prenovljeni hiši, ki 

daje občutek domačnosti. Obkrožen je z velikim vrtom, kjer imajo otroci priložnost preživljati 

čas na prostem. Vrtec ima pet skupin. Tri skupine otrok od tretjega do petega leta in dve 

skupini otrok od petega do šestega oziroma sedmega leta. Za vsako skupino skrbita dva 

vzgojitelja. Med vodenimi dejavnostnimi vsak vzgojitelj vodi svojo polovico skupine, skupaj 

pa so med prosto igro, jutranjim krogom in hranjenjem. V manjši skupini je delo z otroki bolj 
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sproščeno, individualno in kvalitetnejše. Vzgojitelji zaposleni v vrtcu so Finske narodnosti z 

odličnim znanjem angleškega jezika in vzgojitelji, ki jim je angleščina materni jezik, kar da 

otrokom priložnost do kvalitetnega znanja obeh jezikov – finščine in angleščine. Velik 

poudarek je na učenju jezikov in multikulturni vzgoji, saj je znanje jezikov in razumevanje ter 

odprtost do novih kultur in različnosti ključ do uspešne komunikacije in lažje vključitve v 

družbo ob morebitnih novih selitvah v tuje države. Vzgojitelji spodbujajo ustvarjalno in 

kritično mišljenje, raziskovanje in postavljanje vprašanj. Otrokom pomagajo, da pridejo do 

svojih zaključkov. V vrtec se lahko vpišejo tako finski otroci kot otroci tujega državljanstva 

(English Speaking Playschool of Oulu, b.d.). 

 

Vrtec se pri svojem delu ravna po Nacionalnem osnovnem kurikulumu za predšolsko vzgojo 

(National Core Curriculum for EarlyChildhood Educationand Care, 2016), po kateremu so 

lokalne skupnosti Oulu s pomočjo Smernic nacionalnega kurikuluma predšolske vzgoje 

(2004) (National Curriculum Guidelines on ECEC) izoblikovale lokalni kurikulum, ki 

povezuje nacionalne cilje in smernice izobraževanja z njihovo lokalno implementacijo. Vrtec 

English Speaking Playschool of Oulu je na podlagi lokalnega kurikuluma izoblikoval svoj 

šolski kurikulum. V njem so podane multikulturne in jezikovne smernice. Cenijo vse razlike v 

različnih kulturah in se trudijo te razlike vključevati v njihov vsakdan. V svoj letni šolski 

koledar vključujejo pomembne praznike kulture vsakega otroka, vključenega v njihov vrtec. 

Ne sprejemajo medkulturne nespoštljivosti ne od otrok finske narodnosti, kot tujih otrok 

(English Speaking Playschool of Oulu, b.d.). 

 

4. DNEVNA RUTINA 

 

4.1 Struktura dnevne rutine in prikriti kurikulum 

 

Večina otrok v vrtcu preživi velik del dneva, zato dnevna rutina predstavlja in ima pomemben 

vpliv na njihovo predšolsko življenje. Dnevna rutina predstavlja strukturo vsakega dne. 

Elementi, ki jo sestavljajo in se vsakodnevno ponavljajo, ti so: prihod in odhod, zajtrk, kosilo 

in malica, spanje oziroma počitek in osebna nega (Bahovec in Golobič, 2004). Vsebuje 

uravnoteženo ponudbo dejavnosti, kot so: aktivne in umirjene dejavnosti, dejavnosti v velikih 

in majhnih skupinah, čas, namenjen individualni igri in igri z drugimi, igra v notranjih 
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prostorih in na prostem, čas, ko otroci sami izbirajo svojo lastno dejavnost in čas, ko je 

otrokova dejavnost vodena s strani odraslih. Dosledna dnevna rutina, ki je načrtovana tako, da 

upošteva in sledi otrokovim razvojnim in individualnim potrebam, otroku predstavlja urnik in 

red (Mraz, 2004). Pomembno je, da enkrat, ko vzpostavimo dnevno rutino, to dosledno 

upoštevamo, saj stabilno in predvidljivo zaporedje dnevne rutine daje otrokom občutek 

varnosti in nadzora nad tem, kar se bo naprej zgodilo (Bahovec, Golobič, 2004). Otroci v 

delih dnevne rutine načrtujejo, izpeljujejo svoje načrte, sodelujejo v skupinskih dejavnostih, 

se igrajo na prostem, jedo in počivajo (Weikart, Hofmann, 2005). Apple (1979 v Bahovec in 

Golobič, 2004) meni, da so otroci osvojili glavne spretnosti, ki so potrebne za uspešno 

življenje, če so se v vrtcu naučili deliti igrače z drugimi otroki, pazljivo poslušati, pospravljati 

za sabo in slediti skupinski rutini. 

 

Dnevna rutina je alternativa togi strukturi na eni strani in naključnosti na drugi strani. Biti 

mora fleksibilna predvsem glede na odzive otrok, ki skupaj z odraslimi oblikujejo njeno 

strukturo. Odrasli naj delijo vodenje z otroki ves dan, ne samo v določenih delih dnevne rutine 

(Bahovec in Golobič, 2004). Z načelom omogočanja izbire in drugačnosti otrokom 

zagotovimo možnost izbire glede na njihove želje, interese, sposobnosti in razpoloženja med 

enakovrednimi alternativnimi dejavnostmi in vsebinami ter možnostjo umika od skupinske 

rutine. Pomembno je, da upoštevamo otrokove pravice in individualne potrebe (Kumer, 

2016). Dnevna rutina spodbuja otrokovo iniciativnost, tako lahko otroci izrazijo svoje cilje, 

namene in želje, razmislijo o različnih možnostih in rešitvah, stopajo v interakcijo z ljudmi ter 

rešujejo probleme in jih s svojo vztrajnostjo trudijo rešiti, dokler niso zadovoljni. Odraslim ni 

potrebno nenehno nadzorovati otrok, vendar jih ti podpirajo in spodbujajo njihovo 

samoiniciativnost (Weikart, Hofmann, 2005). Socialne interakcije, ki nastajajo med dnevno 

rutino vplivajo na načine, kako se odvijajo učne izkušnje. Kvalitetna dnevna rutina oblikuje 

spodbudno skupnost, v kateri deluje načelo deljenega vodenja, kjer odrasli vodijo nekatere 

dogodke, otroci pa druge. Vzgojitelj se v takem načinu vodenja hitro odziva na spontane 

interese in zamisli otrok. Socialni okvir, ki ga ustvari taka dnevna rutina, ponuja otrokom 

psihološko varno in namensko okolje. Z grajenjem skupnosti, dnevna rutina lajša prehod 

otroka od doma v vrtec (Weikart, Hofmann, 2005). Dosledna dnevna rutina ohranja 

ravnotežje med omejitvami in svobodo otrok. Če otrokom damo dovolj časa, predstavlja 

okvir, v katerem otroci uresničujejo svoje interese in na različne načine rešujejo svoje 

probleme (prav tam).  
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Jasna, predvidljiva struktura in jasne, primerne omejitve omogočajo otrokom, da lahko 

neovirano razvijajo svoje načine delovanja. Mlajši otroci se počutijo varno, če lahko 

predvidijo zaporedje dogodkov in imajo tako nazor nad potekom dneva, dosledni urnik pa jim 

hkrati pomaga graditi zaupanje. Za najmlajše otroke (stare od rojstva do osemnajst mesecev) 

naj velja stalna, vendar fleksibilna struktura dneva, v skupini naj se sliši veliko pesmi, rim in 

napevov, ki so otrokom domači, tempo in čas dejavnosti naj, kolikor je le mogoče, sledita 

otrokom. Poudarek je na vsakdanjem in že utečenem, nove elemente v programu pa naj se 

vpeljuje postopno in premišljeno (Bahovec in Golobič, 2004). 

 

V dnevno rutino mlajših otrok, starih od enega do treh let, naj se vključuje igre in zgodbe, ki 

so otrokom blizu in priljubljene. Radi imajo stalnost in ponavljanja, ter izumljajo lastne rituale 

in načine ukvarjanja s stvarmi, kot npr. način umivanja rok. Pri tej starosti jih že začenjamo 

spodbujati in usmerjati s kratkimi navodili ter jim tako damo priložnost za sodelovanje (prav 

tam). Za starejše otroke, ki so stari med dvema leti in pol ter do vstopa v šolo, naj program 

otrokom dopušča, da se vračajo k najljubšim dejavnostim in področjem ter vadbo razvijajočih 

se veščin in interesov. Dnevna rutina naj bo oblikovana tako, da omogoča otrokom razvoj 

njihovega občutka za red, ter jim da dovolj časa, da zaključijo dlje časa trajajoče projekte in 

prostor, da jih spravijo. Odrasli naj s pogovorom pripravijo otroke na prihodnje dogodke, ki 

so zunaj običajnega reda in jih nanje pripravijo, da bodo bolj sproščeni (prav tam). Čeprav je 

kvaliteta dnevne rutine doslednost, moramo v njej še vedno ohranjati fleksibilnost in 

spontanost v primeru posebnih dogodkov, ali pa če vidimo, da je neka dejavnost uspešna ali 

pa so otroci zelo zavzeti v nekem skupinskem projektu. Takrat dodelimo čas, da prekinemo 

ali skrajšamo drugo dejavnost (prav tam). Dnevna rutina je vpletena v vsakodnevne dejavnosti 

v vrtcu in je sestavni del elementov vzgojnega vplivanja na otroke. Mnogokrat ima posredno 

močnejši vzgojni vpliv, kot načrtovane dejavnosti. Sama po sebi je nestrukturirana, strukturira 

jo predvsem vzgojiteljevo poznavanje zakonitosti otrokovega razvoja, strategij poučevanja in 

lastne predstave o dobrem za otroka, zaradi česar je pomembna vzgojiteljeva refleksija 

dnevne rutine (Kroflič, 2005). 

 

Prikriti kurikulum pomeni prisotnost širših družbenih, kulturnih in ideoloških vplivov v vrtcu 

(oziroma šoli). Pri vsakodnevnih, nestrukturiranih dejavnostih, kot sta otroška igra in dnevna 

rutina, se lahko prikriti kurikulum najmočneje uveljavlja. Zajema dejanja vzgojiteljic/ev, ki 

niso reflektirana in neposredno načrtovana. Kaže se tudi v strukturiranju načrtovanih, 

usmerjenih dejavnosti, na katere vplivajo njegove oziroma njene vrednote, stereotipi, 
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pričakovanja itn. (Kroflič, 2005). Dnevna rutina ima, načrtovano in nenačrtovano s prikritim 

kurikulumom, velik vzgojni vpliv na otroka. Oblikuje otroka, njegovo identiteto in osebnost, 

prav tako pa z organizacijo vpliva na vzdušje v skupini. Apple (1992, v Bahovec in Golobič, 

2004) meni, da je prikriti kurikulum lastnost vrtca oziroma šole kot institucije in otroke uči, 

da so nekritični, ubogljivi, pasivni, vdani v usodo, itn., kar jih s tem prilagaja na samo 

institucionalno življenje.  

 

4.2 Dnevna rutina v mednarodnem vrtcu Danile Kumar 

 

V programu IB dnevna rutina ni posebej opredeljena, vendar program vpliva nanjo s svojimi 

šestimi transdisciplinarnimi temami. Ker se vrtec nahaja v šolskih prostorih dnevno rutino 

prilagajajo dogajanju v šoli. Jutro v vrtcu Danile Kumar se prične ob 8. uri. Otroci obeh 

skupin se zbirajo v isti igralnici, kjer se do 9. ure zamotijo z namiznimi igrami, risanjem, 

branjem… Ob 9. uri imajo otroci obeh skupin skupaj zajtrk. Ker se vrtec nahaja v šolskih 

prostorih imajo vsak dan na voljo športno dvorano, kamor se po zajtrku običajno obe skupini 

odpravita skupaj. Tam imajo otroci priložnost razvijati svoje telesne in športne zmožnosti z 

različnimi športnimi igrami in postajami, katere jim pripravijo vzgojitelji. Ob 11. uri otroci 

odidejo vsak v svojo igralnico, kjer potekajo vodene dejavnosti. Ob 12. se skupaj odpravijo 

ven, običajno na igrišče, kjer ostanejo do kosila, ki prav tako kot zajtrk, poteka v isti igralnici. 

Po kosilu sledijo umirjene dejavnosti. Otroci prve starostne skupine običajno v svoji igralnici 

počivajo na ležalnikih, otroci druge starostne skupine pa poslušajo zgodbo, ki jo prebere 

vzgojitelj(ica). Otroci se do 14.30 zamotijo z umirjenimi dejavnostmi, kot so risanje, 

didaktične igre, poslušanjem glasbe in zgodb, prebiranjem in gledanjem slikanic. Po prigrizku 

se prosta igra v igralnici ali, če je vreme ugodno, na prostem nadaljuje do 16:10, ko skrbniki 

prihajajo po otroke. Otrokom so na voljo tudi interesne dejavnosti (igre z žogo, glasba za 

otroke, Tai Chi, plezanje, pevski zbor …) (Slak, osebna komunikacija, 30. 11. 2017).  

 

4.3 Dnevna rutina v mednarodnem vrtcu English Speaking Playschool of 

Oulu 

 

Dan v mednarodnem vrtcu English Speaking Playschool of Oulu se prične s prosto igro in 

zajtrkom, ki je postrežen med 7.00 in 8.30. Ob 9. uri se otroci, učitelji in drugo osebje zberejo 

v skupnem prostoru, kjer preverijo prisotnost otrok in izmenjajo pomembne informacije. 

Sledijo vodene dejavnosti do 13.30, ko imajo otroci kosilo. Po kosilu za otroke prve starostne 
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skupine sledi igra na prostem, otroci druge starostne skupine pa nadaljujejo z vodenimi 

dejavnostmi in se ostalim otrokom zunaj pridružijo ob 13. uri. Otroci se igrajo na prostem do 

14.30, ko sledi malica, po tem pa igro, odvisno od vremena, nadaljujejo na prostem ali v 

notranjih prostorih. Vrtec zapre svoja vrata ob 17. uri (English Speaking Playschool of Oulu, 

b.d.).  Podrobnejša primerjava dnevne rutine  sledi v empiričnem delu.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

5. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN 

 

Predšolsko vzgojo v slovenskih vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Javni vrtci izvajajo 

javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999), zasebni vrtci pa delujejo po programu, ki 

ga določi ustanovitelj vrtca. Ta je lahko program, ki deluje po posebnih pedagoških načelih ali 

pa po javno veljavnem programu Kurikulumu za vrtce. Tudi na Finskem predšolsko vzgojo 

izvajajo tako javni kot zasebni vrtci, oboji pa morajo pri svojem delu upoštevati Nacionalni 

osnovni kurikulum za predšolsko vzgojo (National Core Curriculum for EarlyChildhood 

Education and Care, 2016), pri čemer lahko zasebni vrtci delujejo po posebnih pedagoških 

načelih ali religijah, vendar morajo svoje delo prilagoditi Nacionalnem kurikulumu. V obeh 

državah delujejo tudi javni ali zasebni mednarodni vrtci, ki delujejo po različnih programih in 

modelih (npr. Kanadski model učenja jezika), svoj program pa dopolnjujejo tudi s pomočjo 

različnih kurikulov (npr. Early Years Foundation Stage curriculum, International Preschool 

Curriculum). Mednarodno poznan je model IBO (International Baccalaureate Organization), 

ki je posebej prilagojen otrokom, ki se v svojem predšolskem obdobju z družino selijo v 

različne države zaradi narave dela staršev ali drugih razlogov, vseeno pa imajo možnost, da se 

vključijo v program z enako pedagoško filozofijo in standardi kjerkoli po svetu. V Sloveniji 

deluje 6 mednarodnih vrtcev, ki delujejo po Kurikulumu za vrtce (1999), na Finskem pa jih je 

več kot petdeset, tako javni kot zasebni pa morajo v svoje delo vključevati Nacionalni 

kurikulum (2016).  

 

Slovenski mednarodni vrtec, ki je del Osnovne šole Danile Kumar, izvaja program IBO 

(International Baccalaureate Organization), ki temelji na spretnostih, sposobnostih in 

razumevanju sveta. Spodbujajo spoštovanje, empatijo, kreativnost, sodelovanje, velik 

poudarek pa je na učenju angleškega jezika (Baloh, 2009). Finski mednarodni vrtec English 

Speaking Playschool of Oulu temelji na Nacionalnem kurikulumu (2016), kateremu so dodali 

določene elemente z multikulturnimi in jezikovni poudarki. Poudarjajo strpnost in raznolikost, 

govorijo o kulturnih razlikah, berejo o drugih državah in vključujejo v vsakdanje življenje 

praznovanja različnih držav in kultur (English Speaking Playschool of Oulu, b.d.).  
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Večina otrok v vrtcu preživi velik del dneva, zato ima dnevna rutina pomemben vpliv na 

njihovo življenje. V vrtcu so poleg načrtovanih ciljev in vsebin pomembne tudi vsakodnevne 

dejavnosti, kot so počitek, hranjenje, igra, sama organizacija dnevne rutine in odnosi v skupini 

otrok, odraslih ter odnosi med odraslimi in otroci (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

6. CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednje cilje: 

● predstaviti program slovenskega in finskega mednarodnega vrtca, 

● opisati dnevno rutino v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu 

● primerjati dnevno rutino med slovenskim in finskim mednarodnem vrtcem,  

● izpostaviti prednosti in slabosti organizacije dnevne rutine v posamezni državi, 

● opisati kako poteka bivanje na prostem v obeh vrtcih, 

● opisati kako poteka hranjenje v obeh vrtcih. 

 

V skladu s cilji diplomskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1 Kakšne so podobnosti in razlike med prihodom otrok v vrtec v slovenskem in finskem 

mednarodnem vrtcu? 

R2 Kako pogosto poteka bivanje na prostem v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu in 

kakšne so razlike? 

R3 Kakšne so podobnosti in razlike med potekom hranjenja v slovenskem in finskem 

mednarodnem vrtcu? 

R4 Kakšne so prednosti in slabosti organizacije dnevne rutine v posameznem vrtcu? 

R5 Kakšnih spodbud in graj so otroci deležni med dnevno rutino v slovenskem in finskem 

mednarodnem vrtcu? 
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7. METODOLOGIJA 

 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 

7.1 Vzorec merjencev 

Vzorec raziskave je neslučajnosten in priložnosten. Vzorec merjencev predstavlja 6 

vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, tri iz vrtca Osnovne šole Danile Kumar in tri iz English Speaking 

Playschool of Oulu.  

 

7.2 Zbiranje podatkov 

Za namen raziskave sem sestavila pol-strukturiran intervju (priloga 1), preko katerega sem 

vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem zastavila vprašanja odprtega tipa. Vprašanja si sledijo v 

smiselnem zaporedju, tako kot poteka dnevna rutina vsak dan v vrtcu. Obširnejša vprašanja so 

o delih dnevne rutine, kot sta bivanje na prostem in hranjenje ter o spodbudah in grajah, ki jih 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji uporabljajo. 

 

7.3 Način obdelave podatkov 

Vprašanja sem med seboj primerjala in tako ugotovila podobnosti in razlike med organizacijo 

dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

8.1 Prihod otrok v vrtec 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so podobnosti in razlike med 

prihodom otrok v vrtec v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu (R1). Najprej smo 

vzgojiteljem zastavili vprašanje o prihodu otroka v vrtec. Postavili smo še štiri druga 

podvprašanja, vezana na prihod otrok v vrtec, ki smo jih razporedila v tabele, saj so tako 

odgovori bolj pregledni. 

 

Tabela 1: Čas prihoda otrok v vrtec 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking 

Playschool of Oulu 

1 Vrtec se odpre ob 8. uri. Večina se 

jih zbere med 8.00 in 8.30. 

Ob 7. uri 

2 Zbirajo se od 8. do 9. ure. Začno prihajati ob 7. uri, večina pa 

jih pride ob 9. 

3 Zbirajo se od 8. do 9. ure, nekateri 

pridejo tudi kasneje. 

Vrata se odpro ob 7. uri. 

 

Tabela 1 prikazuje, da se časa prihoda med vrtcema razlikujeta. V Vrtec Danile Kumar lahko 

starši otroke pripeljejo po osmi uri. Na to vpliva dejstvo, da vrtec je v šolskih prostorih. 

Vzgojitelj 3 pravi, da ura staršem odgovarja, ter da potrebe po zgodnejšem varstvu ni. Otroci 

se zbirajo do devete ure, lahko pridejo pa tudi kasneje. V finskem Vrtcu English Speaking 

Playschool of Oulu se dan začne bolj zgodaj. Otroci lahko začno v vrtec prihajati ob sedmi 

uri. Zbirajo se do devete ure, to pa je čas, ko pride večina otrok. Tudi v ta vrtec lahko otroci 

pridejo po deveti uri, vendar se tega starši, predvsem otrok starejših skupin, izogibajo, saj 

zamudijo del vodenih dejavnosti. Priporočljivo je, da se starši držijo stalnega odhoda (in 

prihoda v vrtec), saj tako krepijo občutek zaupanja in varnosti pri otroku. Če so starši 

sproščeni in kažejo zaupanje, bo otrokom ločitev od staršev lažja (Vrtec Jarše, b.d.).  
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Kot lahko razberemo iz podatkov, se prihodi otrok v vrtec ne razlikujejo močno. Finski vrtec 

odpre svoja vrata prej kot slovenski, oba pa sta fleksibilna, zato lahko otroci pridejo tudi po 

deveti uri, ko se začnejo druge dejavnosti.  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kje se otroci v času prihoda zbirajo. 

 

Tabela 2: Zbirno mesto 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 V igralnici mlajše skupine. Vsi otroci se zbirajo na eni strani vrtca, kjer 

je igralnica, po osmi uri pa se predšolski 

otroci zbirajo na svoji strani. 

2 V igralnici mlajše skupine. Do devete se zbirajo v prostoru namenjenem 

igranju, nato pa se vsi otroci in učitelji 

zberemo na predšolski strani vrtca, kjer si 

izmenjamo pomembne informacije in se 

pozdravimo. Nato se otroci razdelijo po 

skupinah. 

3 V igralnici mlajše skupine. Na začetku se zberejo v glavni igralnici, po 

osmi uri se starejši otroci premaknejo na 

predšolsko stran. 

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, kje se otroci zbirajo v času prihodov v vrtec. V slovenskem vrtcu 

se vsi otroci zbirajo v igralnici mlajše skupine, v finskem pa na strani vrtca, kjer sta igralnica 

in jedilnica. Po osmi uri se starejši otroci zbirajo na svoji strani vrtca, kjer se ob deveti uri 

zberejo vsi otroci in osebje. Ko so zbrani vsi, sledi pozdrav in izmenjava pomembnih 

informacij s strani ravnateljice. Le ta preveri prisotnost otrok. Vzgojitelji nato odpeljejo 

otroke po igralnicah. Prostori, kjer se otroci zbirajo, naj izražajo domačnost in toplino. Pri 

oblikovanju prostorov si pomagamo s poznavanjem otrok in z vedenjem, v kakšnem prostoru 

se počutijo dobro. Starejše otroke lahko povabimo k aktivnejšemu sodelovanju in upoštevamo 

njihove žeje in ideje. V igralnici naj bo otrokom na voljo tudi individualni kotiček, kamor se 

otroci v času prihoda radi umaknejo (Bahovec in Golobar, 2004). 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšne so zaposlitve otrok v času zbiranja, kar je prikazano v naslednji 

tabeli. 
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Tabela 3: Zaposlitev otrok v času zbiranja 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Prosta igra (družabne igre, lego kocke, 

karte). 

Prosta igra, nekateri jedo zajtrk. 

2 Prosta igra (namizne igre, risanje, kocke, 

igra po kotičkih), zjutraj so radi nekaj časa 

sami. 

Prosta igra, nekateri jedo zajtrk. 

3 Prosta igra (slikanje, oblikovanje plastelina, 

nizanje biserov, kotički). 

Zajtrk in prosta igra. 

 

Tabela 3 prikazuje, da se v slovenskem in finskem vrtcu med zbiranjem otroci zaposlijo s 

prosto igro. V finskem vrtcu vzgojitelj, ki je tisto jutro zadolžen za serviranje zajtrka, streže 

hrano otrokom, ki želijo zajtrkovati. Prosta igra in hranjenje sta prepletena med prihajanjem 

otrok v vrtec in nista ločena, tako kot v slovenskem vrtcu. S tem otrokom dajo možnost izbire 

in drugačnosti (Kurikulum, 1999), hranjenje pa je zaradi postopnosti in fleksibilnosti bolj 

sproščeno. Steiner meni, da je prosta igra temeljna otrokova dejavnost in ključna za otrokov 

celovit razvoj. Prosta igra otroku pripomore pri razvoju socialnega, emocionalnega, 

kognitivnega, osebnostnega in fizičnega področja (Kildare Steiner School, b.d.).  

 

Naslednje podvprašanje se nanaša na vlogo vzgojitelja v času zbiranja otrok. 

 

Tabela 4: Vloga vzgojitelja v času zbiranja otrok 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Pazi na varnost, če vidi, da se otrok 

dolgočasi, mu predlaga igre ali se igra z 

njim. Druženje in pogovor z otrokom, če to 

želi. 

Sprejemanje, nadzor, usmerjanje otrok med 

igro in pogovarjanje s starši. 

2 Da mu nudi to, kar potrebuje – druženje ali 

mir. 

Serviranje zajtrka, opazovanje igre otrok, 

opozori otroke, ko pride čas pospravljanja, 

jim pomaga in vodi. 

3 Sprejem in varstvo otrok. Nadzor, sprejemanje otrok. 
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Na vprašanje o vlogi vzgojitelja v času zbiranja otrok so nam vzgojitelji v obeh vrtcih 

odgovorili podobno. Vzgojitelji otroke toplo sprejmejo v vrtec, skrbijo za njihovo varnost, 

otrokom zagotavljajo igrače in jih pri igri usmerja, če je to potrebno. Z razliko od slovenskega 

vrtca v finskem med jutranjim zbiranjem otrok vzgojitelj servira zajtrk. Intervjuvani 

vzgojitelji slovenskega vrtca so poudarili, da otrokom zagotovijo mir, če si želi 

individualnosti. Bahovec (2007, v Žlof Jadek, 2014) meni, da je ob prihodu pomembno, da 

damo staršem in otrokom občutek dobrodošlice in sprejetosti kar ublaži proces separacije. Za 

to je dovolj že topel pozdrav, kratek pogovor in nasmeh. Pri vsakem otroku moramo 

ugotoviti, kaj mu je v času jutranjih prihodov najbolj všeč in mu to zagotoviti (npr. 

samostojna igra, igra v dvoje ali v skupini, pogovor z odraslim, umik v intimnost, počitek itn.) 

(Kumer, 2016). 

 

Zanimalo nas je tudi, kako poteka izmenjava informacij med starši in vzgojitelji ob prihodu 

otrok v vrtec in kakšne informacije izmenjajo. 

 

Tabela 5: Izmenjava informacij med starši in vzgojitelji ob prihodu otrok v vrtec 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Da, če imajo kakšno vprašanje, nam ga 

postavijo. Opomnimo jih glede pomembnih 

stvari za naslednji dan. Čeprav so stvari na 

oglasni deski, tega vsi ne preberejo. 

Da, vsako jutro, z vsemi starši. 

2 Dolgih izmenjav informacij ni dovoljenih, 

saj mora vzgojitelj biti ta čas pozoren na 

otroke v igralnici. Za to so na voljo 

govorilne ure. 

Da, vsak starš ima priložnost ob oddajanju 

otroka, govoriti z vzgojitelji. 

3 Če je kaj nujnega. Vzgojitelj mora biti 

pozoren na otroke, zato so izmenjave 

informacij namenjene govorilne ure. 

Da, vsi starši govorijo z vzgojitelji ob 

prihodu. 

 

V tabeli 5 je razvidna razlika med izmenjavo informacij med vzgojitelji in starši. Vzgojitelji 

slovenskega vrtca poudarjajo, da so za izmenjavo informacij na voljo govorilne ure, saj mora 

biti vzgojitelj pozoren na dogajanje v igralnici. Izmenjave informacij v času prihoda otrok so 

tako kratke, običajno tiste nujne. V finskem vrtcu je izmenjava informacij v jutranjem času 

nekaj običajnega, zato imajo vsi starši priložnost govoriti z vzgojiteljem. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) si lahko preberemo, da je sodelovanje med starši in vzgojiteljico pomemben 
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vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske 

in institucionalne vzgoje. Starši pravico do sprotne izmenjave informacij o otroku in se lahko 

tudi ob prihodu v vrtec v dopoldanskem ali popoldanskem času, lahko se krajši ali daljši čas 

zadržijo v igralnici in se vključujejo v različne dejavnosti z dogovorom z vzgojiteljem.  

Bahovec in Dolinar (2004) menita, da je komunikacija ob prihodu (oz. odhodu) namenjena 

poslavljanju, podpori otroku pri prehodu v vrtec ali domov in pozdravljanju, za izmenjavo 

pomembnejših informacij, poročanju, pritožbah in reševanju konfliktov, pa si moramo vzeti 

čas.  

 

8.2 Bivanje na prostem 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju so nas zanimale podobnosti in razlike med bivanjem na 

prostem (R2). V štirih podvprašanjih nas je zanimalo, kako pogosto, koliko časa in kje poteka 

bivanje na prostem, ali gredo ven v vsakem vremenu in kaj počnejo otroci v tem času. 

Zanimalo nas je tudi, ali vzgojitelj pomaga otrokom in jim svetuje ter kaj se zgodi, če otrok ne 

želi ven.  

 

V prvem podvprašanju nas je zanimala pogostost in trajanje bivanja na prostem. 

 

Tabela 6: Pogostost in trajanje bivanja na prostem  

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Vsak dan. 30 do 45 minut pred kosilom, če 

je lep dan tudi popoldne, dokler jih starši ne 

odpeljejo domov. 

Dvakrat na dan, med 2 do 3,5 ure dnevno. 

2 45 minut dnevno in v popoldanskem času, 

ko čakajo na starše. 

Vsak dan. Po kosilu 2 do 3 ure in nato spet 

ob koncu dneva ob četrti uri, do prihoda 

njihovih skrbnikov (1h). 

3 45 minut dnevno in v popoldanskem času, 

ko čakajo na starše. Poleg tega imamo tudi 

športne dneve, kjer smo na prostem cel dan. 

Dvakrat na dan, med 2 do 3,5 ure dnevno. 

 

 

Iz odgovorov na vprašanje, kako pogosto in koliko časa preživijo na prostem, lahko 

razberemo, da se vzgojitelji zavedajo, kako pomembno je bivanje na prostem. V slovenskem 

vrtcu poleg športnih dni vsak dan preživijo na prostem vsaj 45 minut, nato pa še popoldne, ko 
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otroci čakajo na svoje starše. V finskih vrtcih preživijo na prostem dlje časa. Ven gredo 

dvakrat na dan, kjer preživijo 2–3,5 ure. Učenje na prostem je enakovredno učenju v prostorih 

vrtca. Zunanje okolje ima enkratne značilnosti in ponuja vedno nove učne priložnosti. Bivanje 

na prostem je pomembno, ker podpira zdrav in dejaven življenjski slog, otrokom ponuja 

možnost za svobodo in fizično dejavnost, pospešuje občutek zaupanja vase in občutek 

dobrega počutja. Ponuja tudi veliko možnosti za urejanje medsebojnih odnosov otrok (s 

pomočjo sodelovanja pri delu in igri ter s pogajanji), spodbuja razvoj otrokovega mišljenja 

(logično, funkcionalno, kavzalno itd.) in domišljijo, otrokom omogoča razvijanje 

ustvarjalnosti in samostojnega reševanja težav, pomaga jim razvijati domišljijo, inventivnost, 

komunikacijske spretnosti itd., ter jim ponuja tesen stik z naravo (Širec in dr. 2010). 

 

Zanimalo nas je tudi, v kakšnih pogojih vzgojitelji z otroki izvajajo bivanje na prostem. 

 

Tabela 7: Pogoji za bivanje na prostem 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 V vsakem vremenu, razen ob močnem 

dežju. 

Da, če imajo primerna oblačila. 

2 V vsakem vremenu. Ob močnem deževju 

gremo v pokrit šotor. 

Da, saj imajo otroci običajno oblačila, 

primerna vsakemu vremenu. V primeru, da 

jih nimajo, si lahko sposodijo v vrtcu. Zunaj 

ne ostanemo dolgo, če je hladneje od –

30 °C. 

3 Če je močan dež ali hud mraz. Da. 

 

Tabela 7 prikazuje, v katerih pogojih otroci preživljajo čas na prostem. Otroci slovenskega 

vrtca gredo ven v vsakem primeru, razen če močno dežuje ali pa je hud mraz. Ker imajo 

možnost uporabe pokritega šotora, uporabo izkoristijo v slabem vremenu. Tudi za otroke 

finskega vrtca vreme ni velika ovira. S primernimi oblačili gredo ven v vsakem primeru, tudi 

ob hudem mrazu, le da takrat (pod –30 °C) ostanejo zunaj manj časa. Po svetu poznamo t.i. 

gozdne vrtce, kjer vzgoja in izobraževanje čez cel dan in v vsakem vremenu poteka na 

prostem, običajno v gozdu. Otroci, ki obiskujejo gozdne vrtce, imajo ogromne koristi – od 

socialno-čustvenega in senzomotoričnega zdravja do razvitega občutka orientacije in bogate 
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domišljije. Držijo se načela "There is no bad weather, only bad clothing." – Ni slabega 

vremena, le slaba oblačila (Wee Folk Forest Kindergarten, b.d.). Na to v kakšnih pogojih in 

koliko časa otroci preživljajo na prostem vpliva tudi kultura. Na severu Finske je običajno, da 

starše otroke od drugega tedna starosti naprej dajo v vozičku počivati na prosto tudi pozimi, 

ko termometer pokaže –15°C. V raziskavi Children sleeping outdoors in winter: Parents’ 

experiences of a culturally bound childcare practice si lahko preberemo, da so po pričevanju 

staršev, ti otroci, v primerjavi s spanjem v notranjih prostorih imeli mirnejši in daljši spanec 

ter so bili po počitku živahnejši. Starši menijo, da je najbolj optimalna temperatura med –6°C 

in –15°C (Children sleeping outdoors in winter: Parents’ experiences of a culturally bound 

childcare practice, 2007).  

 

Pri tretjem podvprašanju nas je zanimalo, kako preživljajo čas na prostem in kakšne 

zaposlitve prejemajo takrat. 

 

Tabela 8: Oblike in zaposlitve pri bivanju na prostem 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Imamo tri igrišča (betonsko, v balonu z 

mehko travo in vrtčevsko z igrali). Včasih 

gremo tudi na vrt za stavbo, kjer imamo 

vodne igre. 

Imajo prosto igro na igralih in peskovnikih, 

igrajo se tudi z žogami in frizbiji. 

Na vrtčevskem igrišču, v bližnjih parkih ali 

gozdu. Imajo prosto igro, po želji se 

udeležijo telovadnice na prostem. 

2 Imamo tri igrišča. Večinoma so na igralih in 

peskovniku. Igrajo se z žogami in frizbijem. 

Prosta igra na vrtčevskem igrišču, kjer imajo 

gugalnice, igrače, peskovnik, hiško in 

objekte za plezanje. 

3 Imamo več igrišč. Plezala, gugalnice, 

peskovniki, žoge … Vsak dan se trudimo 

ponuditi kaj novega. Pogosto se sami otroci 

zaposlijo sami s tem, da opazujejo naravo, 

ali pa si najdejo igrala in materiale v naravi. 

Igranje na vrtčevskem igrišču ali okolišu.  

Prosta igra, občasno vodene dejavnosti. 

 

Iz tabele 8 lahko razberemo, da prevladuje prosta igra na vrtčevskem igrišču. V slovenskem 

vrtcu imajo na voljo več različnih igrišč in vrt, kjer se igrajo z žogami in frizbiji, na plezalih, 
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gugalnicah ter peskovnikih. V finskem vrtcu imajo na voljo vrtčevsko igrišče, kjer so otrokom 

prav tako kot v slovenskem vrtcu, na voljo različne igrače, gugalnice in peskovniki. Za razliko 

od slovenskega vrtca v finskem pogosteje preživljajo čas v vrtčevskem okolišu. Vrtčevsko 

otroško igrišče otrokom ponuja veliko možnosti za učenje. Otrokom ponuja možnost, da se 

gibljejo prosto ali po pravilih, ki jih sestavijo sami ali z vzgojiteljem. Omogoča jim gibanje in 

druge dejavnosti, ki spodbujajo miselno dejavnost in socializacijski učinek. Pri igri v 

peskovniku se otroci igrajo s peskom, vodo in drugimi materiali, s posodami različnih oblik in 

drugimi pripomočki, seznanjajo s količinami, katere merimo z enotami, raziskujejo materiale, 

primerjajo, razvrščajo, preizkušajo ... Otroci tako spoznavajo osnove matematike, pridobivajo 

izkušnje s področja narave in družbe ter razvijajo jezikovne kompetence. Vrtčevski okoliš 

ponuja otrokom veliko priložnosti in izzivov za opazovanje in raziskovanje. V parku, travniku 

in gozdu med igro doživljajo naravo in naravne pojave na razumljiv način – opazujejo 

žuželke, nabirajo in primerjajo cvetove, zbirajo podatke iz narave, jih razvrščajo in beležijo. 

Otroci ne pridobivajo novih znanj samo v naravi, temveč tudi v mestih. S svojo zgodovino in 

kulturo predstavljajo bogato učno okolje. Omogočajo spoznavanje kulturne dediščine in 

razvijajo vedoželjnost ter radovednost (Širec in dr. 2010). 

 

Zanimalo nas je tudi, kako samostojni so otroci pri oblačenju. 

 

Tabela 9: Samostojnost otroka pri oblačenju 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Po večini so samostojni.   / 

2 Otroci so večinoma samostojni, vzgojitelj 

jim svetuje in pomaga, če je treba. 

Vzgojitelji pomagamo mlajšim otrokom. 

Spodbujajo jih pri samostojnosti tako, da jim 

rečejo, naj sprva poskusijo sami in nato 

pomagajo, če je to potrebno. 

3 Preden gremo ven, se z otroki pogovorimo o 

vremenu, pri oblačenju pa so samostojni. 

Če je treba. Večina otrok je samostojnih. 

 

Iz 9. tabele je razvidno, da so otroci v obeh vrtcih pri oblačenju večinoma samostojni, 

vzgojitelj jim svetuje in po potrebi ponudi pomoč. Kot zapišeta Weikart in Hofmann (2005) je 

pomembno, da so prehodi med dejavnostmi čimbolj tekoči, pomembno pa je tudi, da 
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upoštevamo in spoštujemo individualne razlike otrok, saj različni otroci različno hitro končajo 

z delom.  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, v kakšni meri vzgojitelji upoštevajo odločitve otrok, če ne 

želijo preživljati časa na prostem. 

 

Tabela 10: Upoštevanje odločitve otrok 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Če otrok ne želi ven, se z njim pogovorimo 

in skušamo najti razlog, zakaj je to tega 

prišlo. Vsi otroci gredo ven. 

Vsi otroci gredo ven, v zimskem času pa 

gredo lahko notri prej, če jih zebe. 

2 Otrok ne more ostati notri, ima pa zunaj na 

voljo hiško ali klop, kamor se lahko 

odmakne. 

Vsi otroci morajo ven. Če ne želi, se 

pogovorimo z otrokom in poskusimo najti 

rešitev. Če je bolan, lahko ostane notri. 

3 Otrok mora s skupino ven, razen če je bolan. Vsi otroci morajo ven. V hladnejšem 

vremenu imajo možnost, da gredo notri prej. 

 

Na vprašanje, kaj se zgodi, če otrok noče ven, sta vrtca odgovorila, da morajo ven vsi otroci. 

V obeh vrtcih so poudarili, da se z otrokom pogovorijo in skušajo najti težavo, zaradi katere 

se noče pridružiti skupini. Otroci imajo možnost individualnosti, lahko sedijo na klopi ali 

skrijejo v hiško. V finskem vrtcu gredo lahko otroci prej notri, če jih zebe. V obeh vrtcih so 

vzgojitelji povedali, da lahko otroci ostanejo v igralnici, če so bolni. Spodbudni in odgovorni 

vzgojitelji otroke spodbujajo, da so aktivni udeleženci s tem, ko jih usmerjajo k izbiranju. 

Otrokom dajejo možnost, da sodelujejo v odločitvah, ki se jih zadevajo in se vključujejo v 

učne izkušnje, ki omogočajo izbiro, tako v prostoru kot na prostem (Bahovec in Golobič, 

2004). Vzgojitelj s tem, ko otrokom omogoča, da izbirajo med različnimi možnostmi in 

dejavnostmi ter upoštevanjem njihovih želja, sledi načelu omogočanja izbire in drugačnosti 

(Kurikulum za vrtce, 1991). 
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8.3 Hranjenje 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so podobnosti in razlike med 

potekom hranjenja v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu (R3). Postavili smo pet 

podvprašanj, v katerih nas je zanimalo, koliko obrokov dnevno prejmejo otroci v vrtcu, kje 

poteka hranjenje, kakšna je vloga vzgojitelja in otrok pri hranjenju ter ali morajo otroci pojesti 

ves obrok. Odgovore smo razporedili v tabele, saj so tako odgovori tako bolj pregledni. 

 

V prvem podvprašanju nas je zanimalo, koliko obrokov na dan prejmejo otroci v vrtcu. 

 

Tabela 11: Število obrokov dnevno 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Zajtrk, prigrizek, kosilo, popoldanska 

malica. 

Zajtrk, kosilo in prigrizek. 

2 Zajtrk, prigrizek, kosilo, popoldanska 

malica. 

Zajtrk, kosilo in prigrizek. 

3 Zajtrk, prigrizek, kosilo, popoldanska 

malica. 

Zajtrk, kosilo in prigrizek. 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da v obeh vrtcih otroci prejmejo zajtrk in kosilo. V slovenskem 

vrtcu imajo dva prigrizka, v finskem pa enega. V Smernicah zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2010) je navedeno, naj otroci in mladostniki dnevno 

dobijo tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja) ter dva vmesna obroka (dopoldanska in 

popoldanska malica). Med posameznimi obroki naj se zagotovi najmanj 2 uri presledka, čas 

uživanja pa naj bo ustaljen.  

 

Zanimalo nas je tudi, kje poteka hranjenje. 
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Tabela 12: Prostor, v katerem poteka hranjenje 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Zajtrk v igralnici mlajše skupine kosilo pa v 

skupini starejših. Ker je letos število otrok, 

vpisanih v vrtec, manjše, vsi otroci jedo 

kosilo v isti igralnici. 

Zajtrk in prigrizek je pripravljen v vrtčevski 

kuhinji, kosilo pripeljejo iz zunanje kuhinje. 

2 V igralnici. Nekateri otroci jedo v jedilnici, nekateri v 

igralnicah. 

3 Zajtrk v igralnici mlajše skupine, kosilo pa v 

skupini starejših. 

V jedilnici in igralnicah. 

 

V tabeli 12 si lahko preberemo, da v slovenskem vrtcu otroci jedo obroke v igralnicah. Zaradi 

majhnega števila otrok, vsi skupaj jedo v eni igralnici. Zajtrk jedo v igralnici skupine mlajših 

otrok, kosilo pa igralnici večjih. V finskem vrtcu zajtrk jedo v jedilnici, kosilo pa nekateri 

otroci jedo v jedilnici, nekateri pa igralnici. Hranjenje naj bo družabno dogajanje – vzdušje 

naj bo mirno in prijetno, otrokom damo dovolj časa in med hranjenjem ne hitimo. Prijetni in 

mirni pogovori bodo ustvarili sproščeno in udobno vzdušje, ne glede na to, kje poteka 

hranjenje (Bahovec in Dolinar, 2004). 

 

Zanimala nas je tudi vloga vzgojitelja pri hranjenju – kakšno pomoč in spodbude nudi 

otrokom pri hranjenju.  
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Tabela 13: Vloga vzgojitelja 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Vzgojitelj pripravi hrano na krožnike in 

kliče otroke, da pridejo ponje. V primeru, da 

se lahko otroci s hrano opečejo, jo razdeli 

vzgojitelj. 

Vzgojitelj je prisoten pri vsaki mizi. 

Pogovarjajo se o pomembnosti zdrave 

prehrane in spodbujajo otroke na zabaven in 

zanimiv način k pokušanju novih stvari. 

Otroke učijo bontona in jim predstavljajo 

zgled. 

2 Preveri, da si otroci umijejo roke, pobrišejo 

mize, poskrbi, da vsi otroci prejmejo obrok, 

da se pri jedi primerno obnašajo ... 

Vzgojitelji hkrati jedo z otroki. Med tem so 

jim zgled. Spodbujajo jih pri jedi in 

poskušanju novih jedi, vendar jih ne silijo k 

hranjenju. 

3 Vzgojitelj zagotovi higieno, razdeli hrano, 

skrbi za primerno obnašanje. 

Nadzor otrok, zgled, pogovor o zdravi 

prehrani ... 

 

Tabela 13 prikazuje vlogo vzgojiteljev pri hranjenju. Vzgojitelji v slovenskem vrtcu so 

odgovorili, da je vloga vzgojitelja predvsem zagotavljanje higiene, razdelitev obrokov in skrb 

za primerno obnašanje pri jedi. Vzgojitelj pripelje voziček s hrano in otrokom razdeli prvo 

porcijo zajtrka in kosila, drugo (če ni nevarnosti, da se opeče) si lahko pripravi otrok sam. 

Vloga vzgojiteljev finskega vrtca je predstavljanje pozitivnega zgleda pri jedi in skrbi za 

primerno obnašanje. Z otroki se pogovarjajo o pomembnosti zdrave in raznolike prehrane ter 

jih spodbujajo k pokušanju novih okusov. Hrane jim ne delijo, vendar to opravi drugo osebje. 

Z živili (tudi delitev obrokov) lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanje o higieni 

živil. Nova znanja o higieni živil in načelih sistema HACCP morajo stalno dopolnjevati. Vsi 

zaposleni, ki prihajajo v stik z živili, se morajo udeležiti vsaj ene oblike sprotnega 

usposabljanja letno, skladno z zahtevnostjo njihovega dela (Zdravstveno-higienski režim v 

vrtcu, 2005). 

Na finskem predstavljena metoda senzoričnega spoznavanja hrane Sapere ponuja nova orodja, 

s katerimi vzgojitelji spodbujajo zdrave prehranjevalne navade v predšolskem obdobju. V 

raziskavi Sensory-based food education in early childhood education and care, willingness to 

choose and eat fruit and vegetables, and the moderating role of maternal education and food 

neophobia, so raziskovalci uporabili metodo Sapere, kjer imajo otroci možnost spoznavati 

hrano z vsemi petimi čutili. Vrtci imajo na voljo več metod, s katerimi otrokom približajo 

prehransko vzgojo – z različno zelenjavo, jagodičja in sadjem so neposredno aktivni, z njimi 

kuhajo in pečejo, jih sami vzgojijo ali nabirajo, lahko pa so jim približane skozi zgodbe in 
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igre. Ugotovitve kažejo, da je senzorično osnovana prehrana v vrtcu povečala pripravljenost 

otrok za izbiro zelenjave, jagodičja in sadja, še posebej med otroki iz nižjega socialnega 

okolja. Običajno ti otroci jejo manj takšne hrane, prehrambna vzgoja v vrtcu pa pomaga pri 

zmanjšanju prehrambnih razlik med družinami. Raziskava je pokazala tudi to, da se je s to 

metodo izboljšalo ozračje med hranjenjem v vrtcu, otroci, ki so izbirčni jedci, pa so vedno 

pogosteje posegli po različni zelenjavi in sadju (UEF, 2018). 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je vloga otrok pri hranjenju – ali imajo možnost, da si 

kdaj sami pripravijo obrok ter sami določijo količino hrane, ki jo bodo pojedli in kakšna je 

samostojnost pri postrežbi in hranjenju. 

 

Tabela 14: Vloga otrok 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Umijejo si roke in vzamejo prtiček. Pri 

zajtrku prvo porcijo pripravi vzgojitelj, 

drugo si lahko otrok sam. Pospravijo otroci 

sami.  

Otroci gredo sami v vrtčevsko kuhinjo po 

svoje kosilo/prigrizek. Vsi jedo samostojno, 

najmlajši pa občasno potrebujejo spodbude. 

Če željo še eno porcijo, jo lahko dobijo. 

Včasih pomagajo pri pripravi prigrizka ali 

peki (lahko pripravijo pico, piškote, kolačke 

…). 

2 Prvo porcijo določi vzgojitelj, velikost druge 

si lahko določi otrok sam, in si jo sam tudi 

naloži na krožnik. Za seboj pospravijo sami. 

Nekajkrat na leto gremo v gospodinjsko 

učilnico, kjer kaj sami spečemo. 

Včasih imajo možnost, da dobijo repete.  

3 Starejši otroci si lahko sami prinesejo 

krožnik s hrano.  

Včasih gremo v gospodinjsko učilnico, kjer 

z otroki kuhamo in pečemo. 

Zaradi higienskih razlogov otroci ne smejo 

servirati ali pripravljati hrane za druge. 

Občasno imamo dejavnosti, kjer pečemo 

pice, itd. Samostojni so pri jedi. Sami gredo 

po repete, če so še lačni. 

 

Odgovori v tabeli 14 na vprašanje o vlogi otroka pri hranjenju so v obeh vrtcih podobni. V 

obeh vrtcih hrano na krožnike naloži vzgojitelj. V slovenskem vrtcu si krožnike sami 

odnesejo starejši otroci, v finskem pa vsi. V slovenskem vrtcu vzgojitelj določi količino 

hrane, ki jo otroku naloži na krožnik. Ta je običajno manjša, saj gre lahko otrok po hrano še 

enkrat in si jo sam naloži, kolikor želi. Tudi v finskem vrtcu imajo otroci možnost še enkrat 

priti po hrano, vendar si je zaradi higienskih razlogov ne sme naložiti sam. V obeh vrtcih 
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otroci sami pospravijo za sabo po obroku. Otroci obeh vrtcev imajo občasno priložnost, da si 

spečejo oz. skuhajo obrok. V slovenskem vrtcu za to izkoristijo kar gospodinjsko učilnico. 

Čas hranjenja je zelo dobra priložnost za učenje. Otroci se naučijo postreči si sami, jesti s 

skupino in pokušati nove jedi. Če nam uspe hranjenje ustvariti kot družaben in prijeten 

dogodek ter otrok dobi v času obrokov dobre izkušnje, otrok razvija pozitiven odnos do hrane 

in hranjenja. Otroke spodbujamo, da pomagajo po svojih zmožnostih (Weikart, Hofmann, 

2005). 

 

V zadnjem podvprašanju nas je zanimalo, ali morajo otroci pojesti ves obrok. 

 

Tabela 15: Količina obroka 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Ne. Spodbudimo jih, da poskusijo. Ne, vendar jih spodbujamo, da okusijo 

določeno količino. 

2 Ne. Spodbudim jih, da povohajo, pogledajo, 

potipajo tisto hrano, ki je ne želijo pojesti. 

Spodbujamo jih, vendar ne silimo. 

3 Nikoli jih ne silimo. Ob začetku šolskega 

leta smo prizanesljivi, zato jih ne silimo v 

pokušanje, ker jim je slovenska hrana 

pogosto tuja. Po določenem času v vrtcu 

spodbujamo otroke k pokušanju novih 

okusov. 

Ne, vendar morajo poskusiti vse. 

 

Kot je razvidno iz tabele 15 nihče od vzgojiteljev ne sili otrok, da pojedo cel obrok, vsi pa jih 

spodbujajo k okušanju novih okusov. Pomembno je, da se zavemo, da imajo tudi otroci 

individualne prehranjevalne navade, prav tako različne domače prehranjevalne navade. Otroci 

imajo tako kot odrasli, hrano, ki jo imajo radi, in hrano, ki je ne marajo. Namesto da bi otroka 

silili s pokušanjem hrane, bi se morali bolj osredotočiti na pomen obedovanja in ne na vedenje 

za mizo, saj se njihove spretnosti še razvijajo (Weikart, Hofmann, 2005). Menim, da je 

siljenje otrok v pokušanje hrane nesmiselno. Spodbudimo jih, da poskusijo nove okuse, 

vendar jih dan za dnem ne silimo v okušanje hrane, ki jo že poznajo, saj je ne bodo vzljubili 

čez noč. 
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8.4 Prednosti in slabosti organizacije dnevne rutine 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so prednosti in slabosti 

organizacije dnevne rutine v posameznem vrtcu (R4). 

Postavili smo tri podvprašanja, v katerih nas je zanimalo, kaj bi izpostavili kot prednost in 

slabost v organizaciji dnevne rutine vrtca v katerem delajo, ter kako bi po njihovem mnenju 

lahko odpravili slabosti. Razporedili smo jih v tabele, saj so tako odgovori bolj pregledni. 

 

V prvem podvprašanju nas je zanimalo, kaj bi izpostavili kot prednost v organizaciji dnevne 

rutine njihovega vrtca. 

 

Tabela 16: Prednost v organizaciji dnevne  

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Doslednost (preprosta navodila, ki jih otroci 

razumejo). Otroci sodelujejo pri 

pospravljanju. 

Dolgo bivanje na prostem, majhne skupine 

otrok med vodenimi dejavnostmi. 

2  

 

/ 

Dnevna rutina je bolj kot ne ista vsak dan, 

zato se otroci počutijo varneje. Menim, da je 

prednost tudi to, da je veliko igre na 

prostem, ter to, da se igra ne prekinja.  

3 Samostojnost pri izbiri dejavnosti. 

Prepletanje različnih dejavnosti, učenje, ki 

temelji na igri, učenje jezika preko različnih 

dejavnosti ... 

Majhne skupine otrok, veliko strokovnih 

delavcev, dolg čas igre na prostem, učenje 

jezikov s strani maternih govorcev. 

 

Iz odgovorov v tabeli 16 lahko razberemo, da vzgojitelji v slovenskem vrtcu kot prednost 

dnevne rutine vidijo doslednost, sodelovanje otrok, samostojnost vzgojiteljev pri izbiri 

dejavnosti in možnost prepletanja le teh. Dejavnosti so oblikovane tako, da temeljijo na igri, 

pri tem pa ves čas poteka tudi učenje jezika. V finskem vrtcu vidijo kot prednost dolgo 

bivanje na prostem in majhne skupine otrok, kjer je delo lažje in lahko otrokom posvetiš več 

individualnega časa. Kot prednosti so navedli tudi stalnost dnevne rutine, zaradi česar se 

otroci počutijo varneje in učenje jezikov s strani maternih govorcev.  

Delo z majhnimi skupinami otrok ima pozitivne učinke s strani vzgojiteljev in otrok. 

Vzgojitelj lažje spozna manjšo skupino otrok na individualni ravni, se nanje lažje osredotoči 

in je pozoren na močne in šibke točke otrok. Povečana je tudi interakcija med vzgojiteljem in 
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otrokom. V manjših skupinah je lažje vzpostaviti toplejši medsebojni odnos, načrtovati 

individualne dejavnosti, otroci pa imajo več možnosti, da izrazijo svoje mnenje in prejmejo 

odziv vzgojitelja, s čimer razvijajo svoje jezikovne zmožnosti. Delo v manjših skupinah je 

manj stresno za vzgojitelje, kar vpliva tudi na otroke (Lonka, 2016).  

 

Zanimalo nas je tudi kaj bi izpostavili kot slabost v organizaciji dnevne rutine njihovega vrtca. 

 

Tabela  17: Slabost v organizaciji dnevne rutine 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 / Ni organiziranega počitka, vendar imajo 

možnost kratkega sproščanja skoraj vsak 

dan (pri mlajših otrocih). 

2 To, da ima vrtec prostore v osnovni šoli, ima 

velik vpliv na dnevno rutino. Dnevna rutina 

je zato precej manj fleksibilna in se moramo 

dobro držati predpisanih ur. Če npr. 

zamudimo čas, ki je določen za telovadnico, 

je tisti dan ne moremo izkoristiti. 

Težavno je, ko se cel vrtec zjutraj zbere v 

delu, kjer se predšolski igrajo v času prihoda 

in morajo pred tem pospraviti igrače. 

Kasneje, v času proste igre, morajo začeti od 

začetka. 

3 Otroci v skupini se pogosto menjajo zaradi 

selitev v druge države. Premalo 

fleksibilnosti in organizacija odmorov 

vzgojiteljev. 

Jutranje ure bi bile lahko bolje organizirane, 

da bi bilo lahko osebje bolje razdeljeno v 

popoldanskem času.  

 

V tabeli 17 lahko preberemo, da največja slabost v organizaciji dnevne rutine v slovenskem 

vrtcu nefleksibilnost. Vrtec je v prostorih šole, zato so deli dnevne rutine fiksno določeni in se 

jih ne da spreminjati. Težava se pokaže tudi pri obliki bivanja na prostem, saj se ne morejo 

spontano odločiti za sprehod, vendar morajo to predvideti vnaprej. Vzgojitelji so kot slabost 

omenili tudi pogosto menjavanje otrok zaradi selitev. S temi otroki zato ne morejo izpeljati 

celotnega programa do konca, saj odhajajo predčasno. Slabost v organizaciji finskega vrtca je, 

da ni organiziranega počitka, vendar vzgojitelj 1 pravi, da imajo skoraj vsak dan možnost 

kratkega umirjanja. Moti jih tudi organizacija dela vzgojiteljev in to, da morajo otroci zaradi 

skupnega zbora pospraviti igrače, zaradi česar v času proste igre ne morejo nadaljevati svoje 

igre. 

 

Ob koncu nas je zanimalo, kako bi lahko po njihovem mnenju odpravili slabosti organizacije 

dnevne rutine. 
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Tabela 18: Odpraviti slabosti organizacije dnevne rutine 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 / S fleksibilnostjo in opazovanjem otrok. Po 

možnosti narediti majhne spremembe v 

dnevni rutini. 

2 V dnevni rutini bi potrebovali več 

spontanosti, vendar mislim, da je to, dokler 

smo v šolskih prostorih, težko mogoče. 

/ 

3 Učitelji lahko na sestankih damo predloge 

za izboljšave.  

Boljši urniki osebja in več fleksibilnosti. 

 

V tabeli 18 so vzgojitelji podali rešitve na slabosti organizacije dnevne rutine v njihovem 

vrtcu. V slovenskem vrtcu so povedali, da lahko dajo na sestankih z vodstvom predloge za 

izboljšave. V dnevno rutino bi dodali več spontanosti, vendar menijo, da je to, dokler so v 

šolskih prostorih, težko mogoče. Vzgojitelji finskega vrtca bi organizacijo dnevne rutine 

izboljšali z opazovanjem otrok. Tudi ti bi dodali več fleksibilnosti in naredili druge majhne 

spremembe v dnevni rutini. Menijo tudi, da bi vodstvo moralo izboljšati urnik osebja. 

Vzgojitelji obeh vrtcev bi v dnevno rutino dodali več fleksibilnosti.  Fleksibilnost v prostorski 

in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu da vzgojiteljem več možnosti za sodelovanje z 

okoljem, omogočanja izbire in drugačnosti ter upoštevanja možnosti in različnosti med otroki 

(Kurikulum, 1999), saj niso strogo vezani na čas in prostor. Tako imajo otroci večjo svobodo 

z raziskovanjem in spoznavanja okolja, vzgojitelji pa se bolj prilagodijo otrokovim potrebam 

in dejavnosti načrtujejo iz otrokovih zanimanj.  

 

8.5 Spodbude in graje 

 

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšnih spodbud in graj so otroci deležni 

med dnevno rutino v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu (R5). 

Postavili smo štiri podvprašanja, v katerih nas je zanimalo, kako otroke motivirajo med 

vodenimi dejavnostmi, v kakšnih primerih uporabljajo graje in spodbude ter kakšne in kako se 

otroci odzivajo nanje. Razporedili smo jih v tabele, saj so tako odgovori bolj pregledni. 
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V prvem podvprašanju nas je zanimalo, kako vzgojitelji motivirajo otroke med vodenimi 

dejavnostmi. 

 

Tabela 19: Motivacija otrok med vodenimi dejavnostmi 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Vzgojiteljica pripravi dejavnost tako, da jih 

motivira sama po sebi. Poleg tega jih 

motiviramo z verbalnimi spodbudami. Če 

otrok moti druge v skupini ali se težko 

osredotoči na dejavnost, ga umaknemo od 

skupine in tako spodbudimo k večji 

produktivnosti. 

Z otrokovo prisotnostjo, nalepkami, 

pozitivnim odzivom (‘semafor’), 

spodbujanjem, upoštevanjem otrokovih idej 

in želja, s podpiranjem in pomočjo. 

2 Dejavnosti snujem tako, da so otroci aktivni 

– raziskujejo, odkrivajo, iščejo, povezujejo 

… kar jih motivira. 

Z mlajšimi otroki uporabljamo učenje z igro, 

kar je samo po sebi spodbuda. Imamo tudi 

razpredelnico z nalepkami. Če se lepo 

obnašajo med skupinskimi dejavnostmi in 

prosto igro, dobijo nalepko. 

3 Pomembno je, da dejavnost začnemo z 

močno uvodno motivacijo in tako otroke 

pritegnemo k sodelovanju. 

S smejočimi obrazi (na koncu tedna jih 

preštejemo. Določeno število obrazov 

pomeni določeno število minut igranja –  

‘Golden time’), nalepke, verbalne spodbude. 

 

Na vprašanje o tem, kakšne motivacije uporabljajo pri vodenih dejavnostih, so v slovenskem 

vrtcu odgovorili, da same dejavnosti snujejo tako, da jih motivirajo k sodelovanju. Pritegnejo 

jih z močno uvodno motivacijo, dejavnosti pa jih vodi k raziskovanju, odkrivanju, iskanju 

informacij in povezovanju. Uporabljajo verbalne spodbude. Tudi v finskem vrtcu dejavnosti 

oblikujejo tako, da jih motivirajo same po sebi, učijo se z igro. Pri oblikovanju dejavnosti 

upoštevajo otrokove ideje in želje. Uporabljajo verbalne in materialne spodbude, kot je 

razpredelnica z nalepkami, kjer otrok ob primernem obnašanju med skupinskimi dejavnostmi 

in prosto igro dobi nalepko in s simboli smejočih obrazov, ki jih prav tako dobijo ob 

primernem oziroma neprimernem obnašanju. Vsak simbol pomeni določeno število minut 

igranja, ob koncu tedna jih preštejejo in kolikor simbolov zberejo, toliko minut se lahko 

igrajo. Motivacija pomeni različne načine in področja, ki glede na okoliščine človeka 

usmerjajo k zastavljenim ciljem. Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Če človek nekaj 

naredi zaradi želje, ki izhaja od znotraj, potem je to notranja motivacija. Izhaja iz 

posameznikovega interesa in ne potrebuje nobene pobude in nagrade. Zunanjo motivacijo pa 
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dosežemo z nagradami, priznanji in pohvalami. Cilji so močni, vendar kratkotrajni (Bucik, 

2003 v Istenič, 2013). 

Materialne spodbude, nalepke in različne razpredelnice, kjer vzgojitelji označujejo otrokovo 

obnašanje pripeljejo zunanjo motivacijo, tekmovanje, označevanje otrok in njihovih osebnosti 

in možno izločitev otroka iz skupine s strani vrstnikov, zato menim, da je pomembno, da 

otroke motiviramo z močno uvodno motivacijo ali pripravimo tako dejavnost, ki jih bo 

motivirala sama po sebi. S tem dosežemo notranjo motivacijo, ki je trajnejša, žene pa jih želja 

po odkrivanju. 

  

Zanimalo nas je tudi, v kakšnih primerih uporabljajo graje in kakšne graje uporabljajo. 

 

Tabela 20: Uporaba graj 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Če je naredil, ali pa je tik pred tem, da stori 

kaj res nevarnega, ustavimo njegovo početje 

oz. igro. Skušam mu razložiti razlog, zato da 

razume in tega ne ponovi več. 

Če je otrok nasilen ali moteč 

Uporaba ‘semaforja’ (rumena, rdeča), ne 

prejmejo nalepk, umik otroka iz situacije 

(sledi pogovor).  

2 Neprimerna vedenja, sploh če je težava 

skupinska, rešujemo na podlagi zgodb, 

dramatizacij, kar povežemo z dogodkom, ki 

se je zgodil v skupini. Otroke spodbujamo k 

refleksiji obnašanja.  

Če otrok kriči, moti druge, jih izziva, tepe, 

itd. Sprva se z otrokom pogovorimo in 

povemo, kaj je naredil narobe. Če je koga 

udaril, ga prosimo, da se opraviči. Včasih 

morajo na klop po odmor, če je treba. 

3 Če je otrok nasilen in moteč, ga umaknemo 

od skupine in se z njim pogovorimo. Če se 

takšno vedenje pogosto ponavlja, se 

pogovorimo s starši in naredimo načrt. 

Nasilje, fizično ali verbalno agresijo. Ob 

neprimernem vedenju izgubijo minute za 

igranje (‘Golden time’). 

 

V tabeli 20 vzgojitelji podajo odgovore na vprašanje o uporabi graj v vrtcu. Razvidno je, da 

vzgojitelji graje uporabljajo v primerih neprimernega vedenja tj. ko je otrok moteč, nasilen ali 

je njegovo početje nevarno zanj in za druge. V slovenskem vrtcu neprimerno vedenje rešujejo 

s pomočjo zgodb in dramatizacij, kar povežejo z dogodkom, ki se je zgodil v skupini. Otroke 

spodbujajo k refleksiji svojega obnašanja. Po potrebi otroka umaknejo iz skupine. Tudi v 

finskem vrtcu se z otrokom pogovorijo o njegovem obnašanju. Graja v finskem vrtcu 

predstavlja tudi izguba simbolov smejočih obrazov, kar pomeni izguba minut za igranje. 

Uporabljajo tudi ‘semafor’, kjer v razpredelnico ob svoje ime prejmejo nalepko takšne barve, 

ki najbolje opisuje njegovo vedenje (rdeča – neprimerno, rumena, zelena – zelo primerno). 
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Graja in kazen sta primera negativnih motivacijskih sredstev. Uporabljati jih moramo 

premišljeno. Pomembno je, da ni osebna, temveč, da je nazorna in usmerjena h konkretnim 

napakam, procesnim pomanjkljivostim ali pomanjkljivostim naloge (Marentič-Požarnik, 

2002). 

 

Zanimalo nas je tudi v kakšnih primerih in kakšne spodbude uporabljajo. 

 

Tabela 21: Uporaba spodbud 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Če je otrok negotov vase in če potrebuje 

motivacijo.  

Uporabim verbalne spodbude (pogovor, 

‘high five’). 

Ko otrok potrebuje motivacijo, ne želi 

sodelovati, je negotov, je zelo uspešen ali 

sodeluje zelo dobro.  

Spodbujamo jih z nalepkami, pozitivnim 

odzivom, otrok dobi dodatno delo za 

nadgradnjo (pri čemer sem prisotna jaz). 

2 Uporabljamo verbalne spodbude, različne 

knjige in slikanice, pogledamo si vsebine na 

IPadu. 

Razpredelnica z nalepkami, če je storil kaj 

dobrega. Ko mu nalepimo nalepko, zraven 

povemo, zakaj jo je dobil. 

3 Spodbujamo predvsem boječe otroke. 

Uporabljamo verbalne spodbude, magnete, 

nalepke ... 

Nagrajevanje in spodbujanje primernega 

vedenja. Smejoči obrazi, besedne spodbude 

in pohvale, nalepke. 

 

Kot je razvidno iz tabele 21, slovenski vzgojitelji spodbujajo otroke, ko so negotovi, boječi ali 

potrebujejo motivacijo. Vzgojitelji uporabijo predvsem verbalne spodbude, magnete, nalepke, 

različne medije, kot so knjige, slikanice in IPad. Tudi v finskem vrtcu uporabljajo spodbude v 

primeru, če je otrok negotov in potrebuje pobudo k sodelovanju. Spodbude prejme tudi, ko je 

zelo uspešen in če zelo dobro sodeluje. Spodbujajo jih z nalepkami, simboli smejočih 

obrazov, pozitivnim odzivom in dodatnim delom. Pohvala in nagrada sta primera pozitivnih 

motivacijskih sredstev. Tako kot grajo moramo tudi pohvalo uporabljati premišljeno. Mora 

biti iskrena, ne samo bežna. Otroku moramo natančno povedati, kaj je pri njegovem delu ali 

izdelku dobro (Marentič-Požarnik, 2002). 

 

Pri zadnjem podvprašanju nas je zanimalo, kako se otroci odzivajo na spodbude in graje. 
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Tabela 22: Odziv otrok na spodbude in graje 

Oseba Vrtec Danile Kumar Vrtec English Speaking Playschool of Oulu 

1 Odvisno od posameznika. Nekateri 

sprejmejo mirno, nekateri se razburijo, po 

pogovoru se običajno umirijo. 

Običajno dobro. Včasih potrebujejo veliko 

podpore pri upravljanju njihovih negativnih 

čustev. 

2 Veliko jim pomenijo pohvale. Odvisno od otroka. Različne spodbude in 

graje delujejo različno na otroke. 

3 Odzivajo se različno. Običajno spodbude in 

graje delujejo. Če ima otrok več težav s 

sprejemanjem spodbud in graj, to rešujemo 

skupaj z njegovimi starši. 

Večinoma dobro. Če vidimo, da ni učinka 

pri določenem otroku, se posvetujemo s 

starši in otrokom ter izdelamo posebne 

spodbude oz. graje. 

 

Na vprašanje, kako se otroci odzivajo na graje, so vzgojitelji podali različne odgovore. Tako v 

slovenskem kot v finskem se otroci na spodbude in graje odzivajo različno. Vzgojitelji so 

povedali, da se običajno odzivajo dobro, nekateri pa se razburijo. Če ima otrok težave pri 

sprejemanju spodbud in graj, k sodelovanju povabijo starše ter izdelajo posebne spodbude oz. 

graje. Marentič-Požarnik (2002) meni, da sta najobičajnejši sredstvi zunanje motivacije 

pohvala in graja. Pomembno je, kako posameznik prejme pohvalo – ali si jo razlaga kot 

‘podkupnino’ ali kot spodbudo za naprej. Na posameznika, ki je visoko notranje motiviran, 

pohvala morda vpliva, na anksioznega in nesamostojnega pa možno vpliva, zato je treba 

pohvalo individualizirati.  
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9. SKLEPNE MISLI 

 

Dnevna rutina predstavlja velik del otrokovega predšolskega življenja ter velik vpliv na to 

obdobje, saj predstavlja strukturo njegovega vsakdanjika. Struktura dneve rutine je 

pomembna, saj mu, če je dosledna, daje občutek varnosti in s tem lajša prehod otroka od 

doma v vrtec. Dnevna rutina ima lahko večji vzgojni vpliv kot vodena dejavnost. Zasnovana 

mora biti tako, da je otrok vključen v strukturiranje dnevne rutine. S svojo vključenostjo 

izraža spodbude, želja, mnenja in interese. Z odločanjem prevzema določene odgovornosti in 

se nauči zasledovati cilje. Ko vzgojitelj oblikuje dnevno rutino skupaj z otroki, vzpostavi 

pozitivno klimo v skupini in spodbuja skupinske dialoge ter reševanje problemov. Iz skupine 

tako nastane skupnost.  

 

Učinki prikritega kurikuluma so povezani z organizacijo dnevne rutine in vplivajo na 

otrokove sposobnosti in spretnosti. Prikriti kurikulum vpliva na to, kako organiziramo del 

rutine, kako dele rutine prilagodimo potrebam in željam otrok in si z njimi delimo vodenje. 

Kot meni Krolflič (2005), je dnevna rutina nestrukturirana, strukturirajo jo vzgojiteljeve 

predstave o dobrem za otroka, znanje o zakonitostih otrokovega razvoja in strategije 

poučevanja. Zato je pomembna refleksija dnevne rutine. 

 

Z empiričnim delom sem ugotovila določene razlike in podobnosti med slovenskim in finskim 

mednarodnem vrtcem. Prihodi v vrtec se ne razlikujejo močno. Glavna razlika med vrtcema je 

način zbiranja otrok v jutranjem času. Otroci in osebje finskega vrtca se zberejo v skupnem 

prostoru, kjer ravnateljica preveri prisotnost otrok in kjer si izmenjajo pomembne informacije, 

včasih pa tudi kaj zapojejo, med tem, ko se otroci slovenskega vrtca le razdelijo po svojih 

skupinah. Menim, da ritual finskega vrtca pozitivno vpliva na grajenje skupnosti v vrtcu in 

boljše medsebojno poznavanje. Zajtrk se, z razliko s slovenskim vrtcem, streže čez celoten 

čas prihoda otrok. Ne poteka na enkrat, kot v slovenskem, vendar jedo tisti otroci, ki to želijo, 

ostali pa se med tem prosto igrajo. Tudi tu vidim prednost, saj so otroci, ki pridejo zgodaj, 

lahko že pošteno lačni do takrat, ko pride zadnji. Prav tako vsem otrokom ne paše jesti zajtrk, 

zato s tem upoštevamo individualnost. Izmenjava informacij med starši in vzgojitelji med 

prihodom otrok je različna med vrtcema. V slovenskem vrtcu poudarjajo, da izmenjajo le 

pomembnejše informacije, saj imajo za to govorilne ure, v finskem vrtcu pa izmenjujejo 

informacije predvsem med prihodom (in odhodom) otrok, saj govorilnih ur nimajo. Nekaj 
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letno imajo tematske večere, kjer si lahko izmenjajo različne informacije in podajo odgovore 

na vprašanja.  

 

Iz odgovorov na vprašanje o bivanju na prostem je razvidno, da se vzgojitelji obeh vrtcev 

zavedajo, da je čas, ki ga otroci preživljajo zunaj pomemben za njihov razvoj. V obeh vrtcih 

gredo ven vsak dan, razen če močno dežuje. Zanimiv je odgovor finskih vzgojiteljev, da gredo 

ven tudi ob hudem mrazu, ob –30 °C, vendar za krajši čas. Čas, ki ga otroci preživijo na 

prostem, se precej razlikuje med vrtcema. V finskem vrtcu zunaj preživijo vsaj trikrat več 

časa, kot v slovenskem. Tudi oblike in zaposlitve se razlikujejo. V obeh vrtcih otroci večino 

časa preživijo na igrišču, kjer imajo običajno prosto igro, pri kateri so otrokom na voljo 

različne igrače, gugalnice in peskovniki. V finskem vrtcu so vseeno veliko bolj fleksibilni pri 

izbiri načina, ki ga preživijo na prostem. Velikokrat se isti dan odločijo in gredo v bližnje 

parke in gozdove, med tem ko morajo v slovenskem vrtcu izlete v vrtčevski okoliš in 

drugačna bivanja v naravi predvideti v naprej v letnem delavnem načrtu. Menim, da je takšna 

organizacija ni najboljša, saj otrokom enoznačna oblika bivanja na prostem ne omogoča 

različnih možnosti za pridobivanje znanj, ki bi jih lahko pridobili pri sprehodu po soseski, 

gozdu ali parku.  

 

Velike razlike sem opazila v uporabi spodbud in graj. Med tem, ko se slovenski vzgojitelji 

trudijo otroke motivirati z močno uvodno motivacijo, z dejavnostmi, oblikovanimi tako, da 

otroke vodijo k raziskovanju, odkrivanju, iskanju informacij in povezovanju ter z verbalnimi 

spodbudami, finski vzgojitelji uporabljajo veliko materialnih spodbud. Tudi pri uporabi graj 

in spodbud sem opazila, da finski vzgojitelji uporabljajo veliko več nagrajevanja in 

kaznovanja s simboli in znaki. Način uporabe graj in spodbud, ki ga uporabljajo vzgojitelji v 

slovenskem vrtcu, se mi zdi primernejši. Osebno se z uporabo materialnih spodbud in graj ne 

strinjam, saj predstavljajo zunanjo motivacijo, ki je šibka in kratkotrajna. Označujejo otroka 

in njegovo osebnost, kar lahko prinese negativne posledice in možno izločitev otroka iz 

skupine s strani vrstnikov 

 

V mojem diplomskem delu si lahko vzgojitelji preberejo primere dobre in slabe prakse ter 

dobijo ideje za izboljšavo svoje dnevne rutine. Pri pisanju diplomske naloge sem se zavedela, 

kako pomembno je, da organizacijo svoje dnevne rutine redno evalviramo in ozaveščamo svoj 

prikriti kurikulum. Ko sem včasih pomislila na delo v vrtcu, sem sprva vedno pomislila na 

vodene dejavnosti, saj so se mi zdele najbolj pomemben del dneva v vrtcu. Z opravljanjem 
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študentskega dela v vrtcu, kjer pri delu postajaš samostojnejši, je nate preloženih več 

odgovornosti in imaš možnost, da dnevno rutino po svoje prilagodiš, nato pa še s pisanjem 

diplomskega dela, sem ugotovila, da se otroci lahko skozi dnevno rutino lahko naučijo več, 

kot z vodenimi dejavnostmi. V dnevni rutini ne smemo biti rutinski. Zavedati se moramo, da 

lahko s pogovorom (vodenju otrok k razmišljanju, reševanju problemov), otrokovo 

participacijo in njihovim samoodločanjem razvijamo mnoga njihova znanja, spretnosti in 

sposobnosti, vplivamo na njihovo osebnost ter klimo v skupini.  

Diplomsko nalogo bi lahko nadgradila tako, da bi izvedla projekt, kjer bi z otrokovo 

participacijo izboljšala dnevno rutino.  
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11. PRILOGE 

11. 1 Slovenski intervju 

 

Spoštovani! 

 

Sem Maša Šeme, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri predšolska vzgoja. V 

okviru diplomskega dela primerjam dnevno rutino v slovenskem in finskem mednarodnem 

vrtcu. Z vašo pomočjo bi rada opisala več podrobnosti o poteku prihoda otrok v vrtec, 

hranjenja, bivanja na prostem, uporabo spodbud in graj ter prednosti in slabosti organizacije 

dnevne rutine v obeh vrtcih, zato Vas vljudno prosim za pomoč. 

Intervju je namenjen vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja v prvi in drugi starostni skupini. 

Intervjuji, ki jih bom pridobila, bodo uporabljeni zgolj v študijske namene. Vsi odgovori bodo 

anonimni in uporabljeni le v diplomskem delu. Za pomoč se Vam vnaprej zahvaljujem. 

 

Maša Šeme 

 

1. Prihod otrok 

a. Kdaj otroci začnejo prihajati v vrtec? 

b. Kje se zbirajo? 

c. Kakšne zaposlitve prejmejo v času zbiranja? 

d. Kakšna je vloga vzgojitelja v tem času? 

e. Ali v tem času poteka izmenjava informacij med starši in vzgojiteljem? 

 

2. Bivanje na prostem 

a. Kako pogosto in koliko časa poteka bivanje na prostem? 

b. Gredo otroci ven v vsakem vremenu? 

c. Kje poteka bivanje na prostem in kaj otroci počnejo v tem času? 

d. Ali vzgojitelj pomaga in svetuje pri oblačenju, ali so otroci samostojni? 

e. Kaj se zgodi, če otrok ne želi ven? 

 

3. Hranjenje 

a. Koliko obrokov dnevno otroci prejmejo v vrtcu? 

b. Kje poteka hranjenje? 
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c. Kakšna je vloga vzgojitelja – kakšno pomoč in spodbude nudi otrokom pri 

hranjenju? 

d. Kakšna je vloga otrok – imajo možnost, da si kdaj sami pripravijo obrok, kakšna je 

samostojnost pri postrežbi in hranjenju, imajo možnost, da sami določijo količino 

hrane, ki jo bodo pojedli? 

e. Morajo otroci pojesti ves obrok? 

 

4. Prednosti in slabosti organizacije dnevne rutine 

a. Kaj bi izpostavili kot prednost v organizaciji dnevne rutine v vašem vrtcu? 

b. Kaj bi izpostavili kot slabost v organizaciji dnevne rutine v vašem vrtcu? 

c. Kako bi se po Vašem mnenju dalo odpraviti slabosti? 

 

5. Spodbude in graje 

a. Kako motivirate otroke med vodenimi dejavnostmi? 

b. V kakšnih primerih uporabljate graje? 

- Kakšne graje uporabljate? 

c. V kakšnih primerih uporabljate spodbude? 

- Kakšne spodbude uporabljate? 

d. Kako se otroci odzivajo na spodbude in graje? 
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11. 2 Angleški intervju 

 

To whom this may concern. 

 

I am Maša Šeme and I am writing my thesis for the University of Ljubljana to receive my 

bachelor's degree in Preschool Education. As a part of my thesis work, I am comparing the 

daily routine in both a Slovenian and a Finnish international kindergarten. With your help I 

would like to delve more into the details of certain parts of the daily routine including student 

arrival, the planning of meals, outdoor living, strengths and weaknesses of the organisation 

and of the daily routine usage of incentives and student reprimands, therefore I am kindly 

asking for your help. 

 

The interview is intended for teachers of younger children and preschool children. All 

information gathered from the interviews will be used only for study purposes. All the 

answers will be anonymous and used only in thesis work and can be disposed of immediately 

at the interviewee's discretion. 

 

Thank you in advance. 

 

Sincerely, Maša Šeme. 

 

1. Arrival 

a. What time do the children start arriving at the centre? 

b. Where are they gathering? 

c. What are children doing while waiting for? 

d. What is the role of the teacher in that time? 

e. Is there an exchange of information between parents and the teacher during 

this time? 

 

2. Outdoor living 

a. How often and for how long do the children spend time outdoors? 

b. Do children spend time outdoors in any weather? 

c. Where do children spend time outdoors and what are they doing in that time? 
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d. Does the teacher help them with putting clothes on, or are children 

independent? 

e. What happens if the child does not want to go outside? 

 

3. Food 

a. How many meals per day do children get in school? 

b. Where are the meals organised? 

c. What is the role of the teacher – how do they encourage and motivate the 

children? 

d. What is the role of the children –  can they participate in the preparation of the 

meal? How independend are at serving and eating? Can they choose the 

quantity they want to eat? 

e. Do the children have to finish their plate? 

 

4. Strengths and weaknesses of the organisation of the daily routine 

a. What would you point out as strengths in the organisation of the daily routine 

in your kindergarten? 

b. What would you point out as weaknesses in the organisation of the daily 

routine in your kindergarten? 

c. In your opinion, how would you eliminate weaknesses? 

 

5. Incentives and reprimands 

a. How do you motivate children during guided activities? 

b. In which situations do you use the reprimands? 

- What kind of reprimands do you use? 

c. In which cases do you use the incentives? 

- What kind of incentives do you use? 

d. How do children respond to incentives and reprimands? 

 


