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POVZETEK
Diplomsko delo predstavlja potek in evalvacijo projekta aktivnega učenja, spodbujenega s
pomočjo naravnega in odpadnega materiala v skupini dveletnih otrok.
V teoretičnem delu sem povzela razlage več avtorjev o otrokovem učenju in razvoju. Avtorji
poudarjajo pomen spodbudnega učnega okolja, v katerem se otrok lahko aktivno uči. Opisala
sem vlogo otroka in vzgojitelja v procesu aktivnega učenja. V nadaljevanju sem predstavila
procesno razvojni kurikulum, ki prav tako v ospredje postavlja otroka in njegov proces
usvajanja znanja. Aktivno vlogo v procesu učenja pa otroku pripisuje tudi pedagoški koncept
Reggio Emilia.
Empirični del diplomskega dela temelji na procesno-razvojnem načrtovanju. Otrokom sem
omogočila igro z nestrukturiranim materialom (škatle različnih dimenzij, tulci, zamaški in
jesenski plodovi) v spodbudnem učnem okolju ter jih tako spodbudila k aktivnemu učenju preko
raziskovanja in manipuliranja s ponujenim materialom. Spodbujala sem jih k iskanju lastnih
rešitev in krepila njihovo željo po ustvarjalnosti.
V zaključku sem ugotovila, da so bili zastavljeni cilji projekta doseženi. Otroci so bili notranje
motivirani, ponujen material je v njih spodbudil željo po raziskovanju, v skupini je zavladala
boljša socialna in spoznavna klima. Povratna evalvacija dejavnosti je pokazala, da so bili skozi
igro in dejavnosti otrok doseženi nekateri pomembni spoznavni cilji na različnih področjih
kurikuluma.
KLJUČNE BESEDE: vrtec, aktivno učenje, spodbudno učno okolje, nestrukturiran material,
procesno-razvojno načrtovanje.

SUMMARY
The bachelor’s thesis presents the course and evaluation of the project of active learning,
encouraged by means of natural and waste materials in the group of two-year-old children.
In the theoretical part, I summarized explanations of several authors on the child’s learning and
development. The authors emphasize the significance of encouraging learning environment
where a child can learn actively. I described the role of a child and a teacher in the process of
active learning. Then, I presented a process-development curriculum which also puts a child
and his process of assimilation of the knowledge in the foreground. The educational concept
Reggio Emilia also attributes an active role to a child in the process of the learning.
The empirical part of the bachelor’s thesis is based on the process-development planning. I
enabled the children to play with the unstructured materials (boxes of various dimensions,
tubes, corks, and autumn fruits) in the encouraging learning environment. Thus I encouraged
them to active learning through researching and manipulating with the offered materials. I
encouraged them to search for their own solutions and strengthened their desire to be creative.
In the conclusion, I ascertain that the set objectives of the project were achieved. The children
were motivated internally. The offered material stimulated a desire to research. A better social
and cognitive climate appeared in the group. The reverse evaluation of the activity proved that
some important cognitive objectives were achieved through playing and the activity of the
children in various fields of the curriculum.
KEYWORDS: kindergarten, active learning, stimulative learning environment, unstructured
materials, process-development planning.
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UVOD
Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju
konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih
problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj (Bahovec idr., 2013, str. 19).
Ustvarjanje okolja, ki je bogato z razvojno pomembnimi izkušnjami, in primerna podpora
odraslega sta kritična elementa pri učenju in vzgoji otrok (Hohmann in Weikart, 2005, str. 23).
Za predšolsko obdobje je značilno spontano učenje, v okviru katerega se otrok uči zlasti z igro,
vsakdanjimi aktivnosti in rutinami ter v socialni interakciji z odraslimi in drugimi otroki. Temelj
otrokovega učenja so opazovanje, posnemanje, raziskovanje, preizkušanje, rokovanje s
predmeti in materiali, reševanje problemov, spraševanje in poslušanje, komentiranje, reševanje
medosebnih nesoglasij in sklepanje dogovorov. Izhodišče vsakega učenja je izkušnja. Otrok se
največ in najhitreje uči z aktivnim sodelovanje in vključevanjem, samostojnim iskanjem rešitev,
samostojnim ugotavljanjem, pa tudi ob negativnih izkušnjah v primeru neustreznega dejanja ali
ravnanja. Najbolje otrok pomni in se uči ob ponavljajočih se aktivnostih, ki omogočajo
utrjevanje znanja ter primerjanje različnih možnosti in izidov v primeru uporabe različnih
alternativnih rešitev ali poti.
Otrok se nauči predvsem tisto, kar je posledica njegovega lastnega delovanja in učinkovanja ob
spodbudah okolja. V pridobivanju in nadgradnji znanja, razumevanja, veščin in spretnosti ima
otrok osrednjo aktivno vlogo, nanj pa lahko pomembno vplivamo s spodbudami in
motiviranjem (Malguzzija, 1993). Otrok se najbolj aktivno uči skozi konkretne izkušnje ter
socialne odnose z vrstniki in odraslimi (Batistič Zorec, 2003, str. 226–227).
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I TEORETIČNI DEL
1 AKTIVNO UČENJE
Moč aktivnega učenje izhaja iz otrokove prirojene želje po raziskovanju in odkrivanju novega.
Skozi neposredne takojšne izkušnje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga pri reševanju
vprašanj o materialih, ljudeh, dogodkih, idejah in njihovih zamislih o svetu. Njihova osebna
pobuda spodbuja razmišljanje in iskanje novih načinov reševanja vprašanj oziroma problemov.
Interakcije z ljudmi in materiali pri otroku spodbujajo umsko, čustveno, socialno in telesno rast.
Aktivne učne izkušnje vplivajo na vse vidike otrokovega razvoja in tvorijo jedro kurikuluma za
predšolsko vzgojo. Pomembno je, da otroci sami pridobivajo nove izkušnje in s tem
konstruirajo znanje (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5).
Aktivno učenje pogojuje in spodbuja aktivna interakcija vzgojitelja in otroka. Temeljna naloga
vzgojitelja pri spodbujanju aktivnega učenja otroka je ustvarjanje varnega psihološkega ozračja,
ki je pogojeno z uporabo pozitivnih vzgojnih strategij in pristopov, kot so vključevanje otrok v
vodenje in odločanje, osredotočanje na sposobnosti in močne točke otroka, vzpostavljanje in
vzdrževanje pristnih odnosov, spodbujanje otroške igre, čutno reševanje medosebnih socialnih
konfliktov ipd. (prav tam, str. 5–6).
Aktivno učenje temelji na štirih osnovnih prvinah:
– Neposredno delovanje na predmete: otroci razpolagajo in rokujejo z naravnim in
odpadnim materialom, gospodinjskimi predmeti, igračami, orodjem in opremo. Pri
raziskovanju uporabljajo svoje telo in vse svoje čute;
– Razmislek o delovanju: otrok razvija razumevanje okolice in dogajanje v njej, ko sledi
svoji potrebi, da preizkuša predmete in njihovo delovanje ter na ta način sam išče
odgovore na vprašanja, ki se mu porajajo (npr. v roke prime žogo ter ugotavlja, kakšen
je predmet na otip, okus, kako se vede, če ga vrže ob tla ali v zrak, če ga potiska ipd.);
– Notranja (intrinzična) motivacija, kreativnost in generalizacija: aktivno učenje
pogojuje notranja spodbuda, ki izhaja iz otroka samega in na podlagi katere se otroku
porajajo vprašanja, zamisli in ideje, na osnovi katerih postavlja predpostavke o
delovanju sveta in ljudi. Pri tem mu je smiselno na razpolago prepustiti različne
materiale in predmete, da jih kombinira in uporablja skladno s svojimi predpostavkami
ter se uči na osnovi prvoosebne izkušnje. Bistven pri aktivnem učenju je namreč notranji
proces razmišljanja in predstavljanja, ki dobi zunanjo izvedbo. Otrokove napake imajo
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pri tem enako vrednost kot uspehi, saj tako napake kot uspehi prinašajo odkritje glede
predpostavk o delovanju sveta in ljudi;
– Reševanje problemov: bistveni za otrokov razvoj in učenje so različni problemi, dileme,
uspehi in napake ter njihovo ponavljanje. Če otrok poskuša pokriti posodo, vendar ne
uporabi ustrezne pokrovke, naj ustrezno pokrovko s poskušanjem išče toliko časa,
dokler je ne najde. Na osnovi ponavljajoče se izkušnje se otrok sčasoma nauči bolje
presoditi velikost pokrovke glede na velikost posode (prav tam, str. 17–18).
Aktivno učenje poteka preko igre, pri čemer se otrok izraža z gibanjem, posnemanjem,
sestavljanjem, dogovarjanjem in učenjem. Predšolski otrok se najbolje uči s konkretnimi
izkušnjami in z aktivno udeležbo. Pobude za dejavnosti dajejo otroci, prav tako sami izbirajo
materiale in se odločajo, kaj početi z njimi. Kot navaja Maretič Požarnik (2000), aktivno učenje
otroka miselno in čustveno aktivira, učenje pa predstavlja proces številnih interakcij med
vzgojiteljem in otrokom ter med otroki samimi. Moč aktivnega učenja pa je zagovarjala že
Maria Montessori (Loschi 1991), ki je opisovala, da otrok svoje znanje in osebnost gradi z
izkušnjami v prostoru ter odnosu s stvarmi in ljudmi. Otroci se učijo preko manipulacije s
predmeti, rezultate interakcij z okoljem pa ponotranjijo, kar prispeva k trajnejši zapomnitvi
(Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015, str. 14–16).
Vsi sodobni pedagoški koncepti kažejo, da je najbolj učinkovito učenje takšno, v katerem je
otrok aktivno udeležen v dejavnostih. Temelj aktivnega učenje je pri tem visoka stopnja
aktivnosti otroka pri samostojnem konstruiranju lastnega razumevanja in uporabi tega
razumevanja, prilagajanju razumevanja glede na lastni način razmišljanja in nove zunanje
okoliščine. Višja aktivnost otroka v dejavnostih pogojuje hitrejši in širši razvoj njegovih
socialnih in kognitivnih sposobnosti (Batistič Zorec, 2010).
Hohmann in Weikart navajata pet ključnih sestavin aktivnega učenja:
– izbira: otrok sam izbere material in dejavnost, ki ga zanima, pri čemer izhaja iz osebnih
interesov in namenov;
– materiali: otroku ponudimo različen material (praktične vsakdanje materiale, naravni in
odpadni material, umazane, lepljive, mehke, težke in velike materiale) ter jim
omogočimo prostor in čas za uporabo teh materialov;
– razpolaganje in rokovanje z materiali: otroci naj neovirano raziskujejo materiale, jih
preoblikujejo in kombinirajo ter pri tem uporabljajo vsa čutila;
– otrokov govor: otroci s svojimi besedami govorijo o izkušnji;
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– podpora odraslega: vzgojitelj prisluhne otrokom ter opazuje in spodbuja njihovo
ustvarjalnost, kreativnost in vedoželjnost (Hohmann in Weikart, 2005, str. 39 in 40).
Kurikulum za vrtce navaja naslednje načelo: »Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja
možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.« Vzgojitelj mora otrokom zagotavljati
udobno in za učenje spodbudno okolje, pri tem pa izhajati iz načrtovanih in nenačrtovanih
usmerjanj in iz otrokovih samoiniciativnih pobud. Pomemben del učenja predšolskih otrok sta
razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih ter spodbujanje k iskanju odgovorov z uporabo
različnih strategij in pripomočkov. Načelo nagovarja k verbalizaciji in drugim načinom
izražanja, pri čemer je treba upoštevati individualnost otrok, njihove različne interese in pravico
do zasebnosti. Vzgojitelj omogoča in spodbuja rabo jezika v različnih situacijah (Bahovec idr.,
2013, str. 16).

1.1 SPODBUDNO UČNO OKOLJE
Vrtec je prva oblika institucionalizirane družbene organizacije in socialnega sistema, kamor se
otrok vključi ter kjer srečuje nove odrasle in vrstnike. Pri tem ključno vlogo v otrokovem učenju
poleg staršev prevzame vzgojitelj s svojim strokovnim znanjem. Vzgojiteljeva naloga je z
oblikovanjem ustreznega socialnega in fizičnega okolja otroku omogočiti spodbudo in možnost
za aktivno sodelovanje. Temeljna pogoja za to sta občutek varnosti in sprejetosti (Fras-Berro
idr., 2009).
Avtorici Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008) poudarjata, da ima načrtovanje primernega
učnega okolja izjemen pomen. Spodbudno učno okolje otrokom ponuja možnost izbire in
odločitve, zagotavlja samostojno igro, raziskovanje, preizkušanje, odkrivanje novih materialov,
različnih lastnosti, sodelovanje in izmenjavo izkušenj. Pri organizaciji igralnega prostora mora
vzgojiteljica upoštevati posebna interesna področja, v katerih se lahko otroci npr. igrajo z vodo,
mivko, igrajo različne vloge, gradijo, rišejo, berejo, pojejo, razvrščajo, plešejo in plezajo. Pri
pripravi učnega okolja vzgojitelj opazuje interese otrok, upošteva njihove želje in razvojne
sposobnosti. Različne igralne materiale razvrsti na nizke police, ki so na dosegu otrok. Otroci
lahko prosto manipulirajo (rokujejo) z materiali in pri tem uporabljajo vse čute tako, da se
dotikajo, vonjajo, okušajo, si ogledujejo in poslušajo. Tako vzgojitelj s primernimi spodbudami
pripomore k trajnejši zapomnitvi novih spoznanj.
Tako ustrezno pripravljeno in skrbno načrtovano učno okolje v vrtcu Reggio Emilia imenujejo
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tretji vzgojitelj. Vzgojitelj ustrezno okolje pripravi s tem, da otrokom omogoči neposredno
rokovanje z materialom in zaznavanje tega z vsemi čutili. Otroci material raziskujejo in so pri
tem aktivni. Ko so otroci dejavni, je vzgojiteljica »nedejavna«, a vendar otroke ves čas skrbno
opazuje. Vzgojitelj se mora znati umakniti iz dejavnosti in jo prepustiti otrokom. Učenje
večinoma poteka individualno ali v manjših skupinah, ko vzgojitelj otrokom pokaže, kako se
različen material uporablja (npr. uporaba škarij) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008,
str. 20).

1.2 STRATEGIJE USTVARJANJA SPODBUDNEGA UČNEGA
OKOLJA
Hohmann in Weikart navajata pet ključnih prvin, s katerimi vzgojitelj ustvarja in ohranja
spodbudno učno okolje, v katerem lahko otroci ustvarjajo in gradijo svoje razumevanje in
učenje. Spodbudno ozračje otrokom omogoča odraščati v zaupanju, avtonomnosti,
iniciativnosti, empatiji in samozaupanju:
– Delitev vodenja med odraslimi in otroki: če si odrasli in otroci delijo vodenje in moč,
prevladuje ozračje vzajemnega zaupanja, spoštovanja in samoaktualizacije. Otroci
razvijajo občutek za lastno moč in meje, počutijo se varne, delujejo samostojno in
prevzemajo pobude. Odrasli si vodenje lahko deli z otroki, če se med igro in pogovorom
ravna po otrocih; če sodeluje z otroki pod njihovimi pogoji, kar pomeni, da je odprt za
otrokove namere, občutja in zamisli; če se uči od otrok; če se odreče vodenju in ga
zavestno prepusti otrokom.
– Osredotočanje na sposobnost otrok: otrok je notranje motiviran in učenje najbolj
učinkovito, če vzgojitelj zna odkriti njegove notranje želje in interese in ga spodbuja pri
razvijanju teh. Pri tem naj vzgojitelj na učne situacije gleda z otrokove perspektive.
Staršem in drugim vzgojiteljem naj pove, kakšni so interesi otrok, svoje načrte pa naj
uskladi s sposobnostmi in interesom vseh otrok.
– Ustvarjanje pristnih odnosov z otroki: vzgojitelj, ki je empatičen in spoštuje otroke,
gradi na zaupanju otrok tako, da se jim razdaja; se pozorno odzove na njihove interese;
jim daje specifično povratno informacijo; zastavlja odkrita vprašanja in nanje odkrito
odgovarja.
– Spodbujanje otroške igre: igra je sredstvo, s katerim otroci oblikujejo svoje
razumevanje sveta. Če poteka v spodbudnem okolju, vključuje vse sestavine aktivnega
učenja – materiale za raziskovanje, odločitve o tem, kaj, kako, s kom in kje se igrati,
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govor otrok med igro in podporo odraslega. Svojo podporo otroški igri vzgojitelj
izkazuje tako, da opazuje njeno kompleksnost in jo skuša razumeti in se z otroki igra
zavestno, spoštljivo, resno, kljub temu pa sproščeno in z velikim zadovoljstvom.
– Uporaba pristopa reševanja problemov za premagovanje socialnih konfliktov: odrasli
se zaveda, da so konfliktne situacije naraven pojav, zato se jih loteva mirno. Skuša
prepoznati čustva otrok in jih potrditi. Otroci tako sprostijo čustva in se pomirijo. Zbere
informacije in ponovno formulira problem, povpraša po rešitvah, skupaj z otroki izbere
eno in je pripravljen nuditi nadaljnjo podporo (Hohmann in Weikart, 2005, str. 52–66).

1.3 UČINKI SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA
Pozitivni učinki zagotavljanja in ohranjanja spodbudnega ozračja se kažejo v številnih koristih:
– Otroci in odrasli se lahko neovirano učijo: otroci se učijo uporabljati svoje znanje pri
reševanju problemov in dajanju pobud, odrasli pa odkrivajo različne sposobnosti
posameznih otrok in se učijo, kako na pristen način stopati v interakcijo in kako
spodbuditi razvoj vsakega otroka.
– Otroci si pridobijo izkušnje z vzpostavljanjem pozitivnih odnosov: odrasli so otrokom
zgled. Če so odrasli prijazni in potrpežljivi, se otroci naučijo ceniti te vrline in se v
odnosih do drugih odzivajo podobno.
– Odrasli razumejo otrokovo vedenje kot razvoj: sprejmejo otrokovo raziskovalno
vedenje, socialne konflikte pa razumejo kot posledico nagnjenja otrok, da se
osredotočajo na svoje namere.
– Otroci razvijajo svojo sposobnost zaupati, biti avtonomen, prevzemati pobudo in
občutiti tako empatijo kot samozaupanje: odrasli si prizadevajo spodbujati iniciativnost
vsakega otroka. Tako vsak otrok dobi občutek samostojnosti in lastne pristojnosti za
izbiro in odločanje (Hohmann in Weikart, 2005, str. 50 in 51).

1.4 VLOGA OTROKA V AKTIVNEM UČENJU
V okolju za aktivno učenje:
– Otroci dajejo lastne pobude za različne aktivnosti, izhajajoč iz njihovih lastnih zanimanj
in želja. S tem so visoko notranje motivirani za aktivno sodelovanje in se pri tem lažje
osredotočijo na opazovanje in razmišljanje. V tako načrtovanem okolju so aktivni
dejavniki pri svojem učenju, z odraslimi so tesno povezani, si izmenjujejo zamisli in
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ugotovitve in se pri tem podpirajo.
– Otroci sami izberejo materiale in jih uporabljajo glede na lastne interese in namene.
– Otroci pri raziskovanju uporabljajo vse čute. Lastnosti predmetov in materialov otrok
odkriva z eksperimentiranjem, tako da predmet prime, stiska, okuša, ogleduje, z njim
rokuje, nanj pleza, ga posluša, opazuje gibanje predmeta glede na delovanje različnih
sil ipd.
– Otroci

odkrivajo

razmerja

neposredne

preko

izkušnje

s

predmeti.

Med

eksperimentiranjem odkrivajo, kako se predmeti povezujejo med seboj (npr. nalaganje
škatel eno na drugo, zlaganje zraven druge, polaganje manjše v večjo). Za samostojno
odkrivanje razmerij pa morajo imeti na razpolago dovolj časa in prostora.
– Otroci preoblikujejo in kombinirajo materiale. Ko spreminjajo konsistenco, obliko ali
barvo materiala, spoznavajo značilnosti materialov, kar jih pripelje do pomembnih
odkritij.
– Otroci uporabljajo starosti primerna orodja in opremo, npr. kladivo, žago, lepilni trak,
fotoaparat, spenjač, stepalnik, in pri tem razvijajo vrsto gibalnih in koordinacijskih
veščin.
– Otroci uporabljajo velike mišične skupine. Dejavnosti, kot so plazenje, plezanje,
potiskanje, vlečenje, vrtenje, tekanje, petje, kričanje, brcanje, jim omogočajo učenje s
celim telesom.
– Otroci govorijo o svojih izkušnjah. Pri tem sami določijo tematiko, izražajo svoje misli
in poslušajo komentarje drugih. Tako se učijo, da je vsak otrok slišan in da je osebni
način pogovora spoštovan.
– Otroci s svojimi besedami govorijo o tem, kar počnejo. Ko jim damo priložnost, da
pripovedujejo o tem, kar razumejo in je zanje pomembno, razvijajo samozavest in
njihova opažanja so vedno bolj logična in realistična (Hohmann in Weikart, 2005, str.
24–29).

1.5 VLOGA VZGOJITELJA PRI AKTIVNEM UČENJU
V procesu poučevanja je bistven pristen odnos vzgojitelja do otrok. Vzgojitelj mora upoštevati
in sprejemati pobudo otrok, njihove interese in potrebe. Če se vzgojitelj ne ozira na otroke, je
vzgojni proces statičen, monoton in rutinski. Točno začrtan načrt daje vzgojitelju gotovost, a s
tem omogoča le navidezni uspeh. V načrtovanih dejavnostih ni mogoče spodbujati in
zadovoljevati otrokove samostojnosti, interesov in potreb (Ferjančič, 1994, str. 33).
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Tudi Hohmann in Weikart (2005, str. 6) poudarjata pomen pozitivne interakcije med
vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj, ki ve, kako predšolski otroci razmišljajo in sklepajo,
uporablja pozitivne interakcijske strategije: z otroki si deli vodenje, podpira otroško igro,
osredotoči se na otrokove sposobnosti, z otroki vzpostavlja pristne odnose in za premagovanje
socialnih konfliktov uporablja pristop reševanja problemov. Pri spopadanju z vsakdanjimi
težavami v igralnici se tako ne zanaša na sistem vodenja otroka, ki temelji na pohvali, kazni in
nagrajevanju.
Razlikujemo med kurikulumi, v katerih je vzgojiteljica zelo aktivna in direktivna ter prevzema
funkcijo vodenja in usmerjanja, in kurikulumi, v katerih se vzgojiteljica zadržuje v ozadju ter
predvsem pripravlja okolje in materiale, s katerimi spodbuja otroke, da prevzemajo aktivno
vlogo, se izražajo, usmerjajo aktivnosti ter sodelujejo glede na lastno motivacijo. Razlike v
kurikulumih najdemo tudi glede tempa otrokove aktivnosti in pričakovane storilnosti, pri čemer
lahko kurikulum bodisi poudarja pomen rezultatov bodisi pomen ustvarjalnosti. Sodobni
kurikulumi vzgojiteljice večinoma usmerjajo v manj direktivne vloge ter jim prisojajo zlasti
funkcije oblikovanja ustreznega okolja, ki otroke spodbuja k aktivnemu soustvarjanju in
sodelovanju. Pristop Reggio Emilia vzgojiteljici dodeljuje vlogo, da pripravlja vzgojno okolje
ter spodbuja interakcijo otrok s tem okoljem, kar otroke spodbuja k razvoju samoiniciativnosti
in razvijanju notranje motivacije (Batistič Zorec, 2003, str. 242–243).
V Montessori pristopu je poudarjena opazovalna funkcija vzgojiteljice, ki omogoča
pridobivanje pomembnih informacij in podatkov, na osnovi katerih lahko ne le oceni razvoj
posameznega otroka, ampak zlasti oblikuje najbolj učinkovita izhodišča za načrtovanje in
oblikovanje vzgojnih aktivnosti. Pri tem so pomembne senzitivnost, kritičnost in ustvarjalnost
vzgojiteljice, da si lahko ustvari primerno sliko o vsakem posameznem otroku. Vzgojiteljica
mora biti poleg tega tudi sposobna učinkovito komunicirati tako z otroki kot njihovimi starši.
Za razvijanje vseh teh sposobnosti so pomembni tako praktične delovne izkušnje kot stalno
dodatno izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj. Vzgojiteljica je opazovalka in
raziskovalka; na podlagi refleksij svojih opažanj spodbuja razvoj otrok, z otroki diskutira,
pomembna pa je tudi komunikacija v timskem sodelovanju z drugimi pedagoškimi delavci
(prav tam, str. 244).
Kurikulum za vrtce vlogo vzgojiteljice opredeljuje kot zahtevno in kompleksno. Strokovna
usposobljenost vzgojiteljice, njena razgledanost, njene osebnostne lastnosti in vrednote ter
angažiranost pogojujejo kakovost izvedbe kurikuluma v praksi. Vzgojiteljica poleg ustvarjanja
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vzgojnega okolja otrokom predstavlja tudi zgled in model učenja, ker je stalno v interakciji z
njimi, bodisi v majhnih ali večjih skupinah bodisi individualno. Vzgojiteljica usmerja
interakcije med otroki in z njimi, vendar pa pri tem ne sme biti direktivna, ampak mora
spodbujati dvosmerno in uravnoteženo komunikacijo. Ključni elementi interakcije med otroki
in vzgojiteljico so pogostost pozitivne komunikacije, odzivanje na vprašanja in želje otrok,
spodbujanje pogovora in sodelovanja v pogovoru, spodbujanje vključevanja in sodelovanja
otrok pri podajanju zamisli in idej, pri deljenju izkušenj, poročanju o počutju in doživljanju,
spoštljivosti, medsebojnem upoštevanju in poslušanju, spodbujanju sodelovanja in
iniciativnosti. Z ustvarjanjem takšnega komunikacijskega in interakcijskega okolja vzgojiteljica
prispeva k oblikovanju ugodne socialne in čustvene klime v skupini ter k uravnoteževanju
sodelovanja in tekmovanja med otroki (Bahovec idr., 2013, str. 22).
Vzgojiteljica aktivno učenje spodbuja tako z opazovanjem kot tudi z vstopanjem v interakcijo
z otroki ter odkrivanjem načina doživljanja, razmišljanja in sklepanja vsakega posameznega
otroka. Vzgojiteljica pri aktivnem učenju prevzema vlogo organizacije okolja, organizacije
rutine, vzpostavljanja spodbudne socialne klime, spodbujanja otrokovih namenskih dejanj,
problemskega reševanja in verbalnega razmišljanja, interpretacije otrokovih dejanj v okviru
pomembnih izkušenj ter načrtovanja izkušenj. Organizacija okolja se nanaša na urejanje
igralnih površin in zalaganje okolja z zanimivimi predmeti, ki pritegnejo pozornost otroka ter
ga spodbudijo k aktivnosti. Organiziranje rutine se nanaša na zaporedje vsakodnevnih
aktivnosti, ki morajo biti načrtovane tako, da otroku omogočajo sodelovanje brez
preobremenjenosti in hkrati preprečujejo dolgočasenje. Vzpostavljanje spodbudne socialne
klime se nanaša tako na razmerja med vzgojiteljico in otroki kot med otroki samimi.
Vzgojiteljica mora z zgledom, lastnim pristopom, načinom komunikacije ter čutnostjo
oblikovati sproščeno in pozitivno komunikacijo med otroki. Spodbude otrokovega sodelovanja
in aktivnega vključevanja na ravni opazovanja, razmišljanja in delovanja vzgojiteljica oblikuje
na osnovi lastnega opazovanja in interpretacije delovanja vsakega otroka ter oblikovanjem
intervenc, ki upoštevajo posebnosti vsakega otroka ter jih integrirajo v skupne aktivnosti
(Hohmann in Weikart, 2005, str. 21).
Vzgojiteljica skrbi za vnos ustreznih predmetov in materialov, s katerimi se otroci igrajo, ter
zagotavlja prostor in čas za njihovo uporabo. Predmeti in materiali morajo biti raznovrstni, na
primer naravni materiali, odpadni predmeti, pripomočki, ki jih otrok vsakodnevno srečuje ali
pa so zanj popolnoma novi, veliki in majhni predmeti, trdi in mehki materiali, tudi umazani in
lepljivi, vodeni in krhki ter na drugi strani predmeti in materiali, s katerimi je preprosto in
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prijetno ravnati. Otroci morajo imeti na razpolago dovolj prostora in časa, da se spoznavajo z
materiali in predmeti, jih uporabljajo, raziskujejo ter reflektirajo interakcijo z njimi.
Vzgojiteljica otroke spodbuja, da opazujejo lastno doživljanje in ravnanje, izražajo svoje
izkušnje in razmišljanja ter sledijo lastnim zamislim pri ustvarjanju (prav tam, str. 29).
Vloga odraslega je, da pripravi prostor in materiale ter dejavnosti časovno uskladi. Otroke ves
čas pozorno spremlja, jih podpira in spodbuja. Malaguzzi ugotavlja, da morajo biti vzgojitelji
za kakovostno opravljanje svojega dela primerno izobraženi, kritični in občutljivi. Znati morajo
opazovati otroke pri njihovi dejavnosti, dobro poznati otrokov razvoj in sodelovati v timu
(Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015, str. 15).
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2 PROCESNO-RAZVOJNI KURIKULUM V PRIMERJAVI Z
AKADEMSKIM KURIKULUMOM
Programi v vrtcih se razlikujejo glede na cilje za otroka. V nekaterih je pomembnejša vsebina
in posledično informiran otrok (akademsko usmerjeni kurikulum), v drugih proces in učeči se
otrok (razvojno usmerjeni kurikulum). Akademsko usmerjeni kurikulum temelji na
tradicionalnih akademskih predmetih, poudarja učenje v smislu pridobivanja informacij, je
umerjen v prihodnost (priprava na šolo) ter uporablja metode in oblike dela, podobne šolskim.
Razvojno usmerjeni kurikulum pa izhaja iz značilnosti otrokovega razvoja ter poudarja učenje
skozi igro in individualne razlike med otroki (Batistič Zorec, 2003, str. 238).
Kroflič loči tri modele načrtovanja: učno-ciljni model in učno-snovni model, ki sta bolj
strukturirana (formalna) in akademska, ter procesno-razvojni model načrtovanja, ki je
nestrukturiran in razvojno usmerjen.
Pri učnociljnem in učnosnovnem modelu so natančno določeni seznami ciljev in vsebin ter
merila znanja, naj bi jih otrok usvojil v določenem obdobju. Oba modela izhajata iz
behaviorističnih teoretskih izhodišč ter posledično vpeljujeta veliko mero instrumentalizma in
tehnicizma. Bistvo obeh modelov je izražanje ciljev programa v obliki pričakovanih sprememb
razmišljanja in vedenja. Tako otrok kot vzgojiteljica sta v programih, ki temeljijo na
učnociljnem in učnosnovnem modelu, relativno pasivna, in sicer otrok kot prejemnik in
vzgojiteljica kot izvajalec natančno predpisanega programa. Pri procesno-razvojnem
načrtovanju imajo otroci aktivno vlogo v pridobivanju in konstrukciji učenja in razumevanja,
končni produkt pa je relativno nepomemben (prav tam, str. 240). Ob uporabi učnociljnih in
učnosnovnih pristopov sta poudarjena zlasti načrtovanje vzgojne dejavnosti in preverjanje
znanja ali ostalih pričakovanih napredkov otrok, sodobni koncepti pa izhajajo iz razvojnoprocesnega pristopa in se osredotočajo na kritično vrednotenje in evalvacijo dogajanja ter to
postavljajo v izhodišče nadaljnjega načrtovanja vzgojne dejavnosti (prav tam, str. 242).
Procesno-razvojni model načrtovanja prinaša različne prednosti pred ostalima modeloma. V
prvi vrsti omogoča nadideološki pristop vzgoje ter zagotavlja pogoje za postopno oblikovanje
sposobnosti kritičnega razmišljanja ter avtonomne in odgovorne morale. Za predšolsko vzgojo
sta bolj od usvajanja natančno določenih znanj in veščin pomembna razvijanje splošnih
kognitivnih in čustvenih sposobnosti ter oblikovanje osebnostnih lastnosti otroka. Sestava
programa predšolske vzgoje je zaradi tega lahko bolj svobodna in širša, vendar je pri tem treba
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paziti, da progam ne zapade v nekonsistentno, slabo premišljeno in slabo načrtovano prakso.
Previsoka stopnja nestrukturiranosti predstavlja tveganje procesno-razvojnega modela, ki ga
obvladujemo s skrbnim načrtovanjem predšolskega kurikuluma kljub njegovi vsebinski in ciljni
odprtosti. Ob načrtovanju se lahko odločamo med dvema konceptoma, in sicer funkcionalnim
in humanističnim. Pri funkcionalnem konceptu težimo k oblikovanju otrokovega vedenja in
razmišljanja na želen način, pri humanističnem pa izhajamo iz otroka in njegovih pravic ter
njegov razvoj predvsem spodbujamo, ne pa toliko usmerjamo (Kroflič, 2002, str. 14).
Kurikulum, ki temelji na humanističnem konceptu, uporablja učnociljne in procesno-razvojne
strategije načrtovanja vzgojnih in učnih vsebin. Razvojno-procesni pristop kurikuluma v
središče predšolske vzgoje in vrtčevskega progama postavlja splošni duševni in telesni razvoj
otroka ter iz tega temeljnega okvirja izhaja pri oblikovanju ostalih posebnih znanj in veščin.
Vzgojni cilji na posameznih posebnih področjih omogočajo pridobivanje temeljnih znanj
najbolj splošnih in najpomembnejših idejnih konceptov, cilj predšolskega učenja pa niso
pravilni in nepravilni odgovori, ampak usvajanje procesa učenja. Učenje v predšolski dobi ne
teži k pridobivanju in pomnjenju podatkov, ampak k spodbujanju razvoja otrokovih strategij
zaznavanja, dojemanja, interpretacije, razmišljanja in izražanja, ki so specifični zanj in
ustrezajo njegovi razvojni stopnji (Bahovec idr., 2013, str. 16).
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3 PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA KOT
PEDAGOGIKA POSLUŠANJA
Koncept predšolske vzgoje Reggio Emilia je sodoben koncept, katerega ključni cilj je pri otroku
vzgojiti kritično miselnost. Predšolski otroci s tem niso le »državljani na čakanju«, ki jih družba
pripravlja na vnaprej določeno prihodnost, ampak »nastajajoči državljani«, ki sodelujejo pri
oblikovanju te prihodnosti (Devjak idr., 2009, str. 8–9).
Vrtec je po konceptu Reggio Emilia prijazno okolje in otrokov drugi dom, v katerem se
oblikujejo demokratični odnosi in odprta komunikacija. Otrok je v tem konceptu opredeljen kot
individualni subjekt s svojimi potrebami, ki jih pogojujejo različni dejavniki. Ena od
izhodiščnih figur koncepta je predpostavka, da ima otrok 100 jezikov, vendar pa njegova
odrasla okolica povzroči, da razvije le enega, ostale pa zanemari. Posplošeno metafora
ponazarja veliko in široko potrebo in sposobnost otroka, da se izraža na različne načine, ki jih
lahko sprejmemo in spodbujamo njihov nadaljnji razvoj ali pa ne. Figura tudi ponazarja
otrokovo vrojeno sposobnost znanja, ki ga ne posreduje njegova okolica, ampak mu ta le
omogoča, da ga razvije (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008, str. 103–106).
Pomembna posebnost in prednost koncepta Reggio Emilia je izrazita odprtost, ki se zrcali kot
nastajajoči kurikulum in omogoča stalno izgrajevanje, nenehno izpopolnjevanje in
optimizacijo. Izhodišče koncepta predstavljajo vpetost vrtca v družbeno in kulturno okolje,
sprejemanje različnosti posameznikov, celostni razvoj vseh čutov v vzgojnem in učnem
procesu, oblikovanje optimalnega fizičnega in socialnega okolja vrtca, podpora in razvoj
različnih načinov izražanja, uvajanje učenja in ne poučevanja kot osrednjega elementa
programa, spodbujanje interakcije in komunikacije, ekipno sodelovanje vzgojiteljev in drugih
strokovnih delavcev, projektna in organizacijska naravnanost ter spremljanje in sprejemanje
vsakega posameznega otroka v njegovi individualnosti (Devjak idr., 2009, str. 9–11).
Ostale značilnosti koncepta so tudi poudarek na poslušanju in izražanju, sodelovanju otrok v
oblikovanju dejavnosti in aktivnosti vrtca ter tesna komunikacija med vrtcem in lokalno
skupnostjo. Otroci v konceptu Reggio Emilia aktivno sodelujejo v vseh vzgojnih elementih, ki
jih zadevajo, kar ima tudi pomembne pravne implikacije. Leta 1989 izdana Konvencija o
otrokovih pravicah v 12. in 13. členu otroka opredeljuje kot aktivni subjekt pravic, ki sodeluje
v aktivnostih, ni le objekt skrbi in zaščite (prav tam, str. 12–13). Vrtec mora tako aktivno
spodbujati otrokovo udeležbo v oblikovanju, načrtovanju in izvajanju vrtčevskih projektov,
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hkrati pa otroke vključevati v vsakodnevne aktivnosti, kot so urejanje in pospravljanje
prostorov, pomoč pri pripravi obrokov in čiščenje ipd. Z aktivnim vključevanjem otrok v vse
aktivnosti otroci izgrajujejo tako občutek pripadnosti kot občutek lastne kompetentnosti in
odgovornosti v lastnem socialnem in fizičnem okolju (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009,
str. 25–26).
Otroci imajo prirojeno željo po raziskovanju in številne potenciale, ki jih ženejo k radovednosti.
Koncept Reggio Emilia iz tega izhaja pri oblikovanju strategij, ki pri otroku razvijajo funkcijo
kritičnega razmišljanja. Otroci so aktivno vključeni v sodelovanje, oblikovanje odnosov in
učenje, ki so pogojeni tako z otrokovo lastno notranjo motivacijo kot spodbudami iz okolja.
Otroci imajo aktivno vlogo v konstrukciji znanja in razumevanja. Njihova motivacija je
neizmerna, zato je naša naloga, da jih spodbujamo k raziskovanju. Ključno vlogo pri tem imajo
vzgojiteljice. Otroci postanejo aktivni ustvarjalci lastne socializacije, ko komunicirajo z vrstniki
in vzgojiteljicami. Otroci se učijo skozi komunikacijo in konkretne izkušnje. Ključna naloga
vzgojiteljice pri tem je vzbuditi otrokove potenciale in spodbuditi ozaveščanje spodobnosti, da
otrok izlušči pomen iz lastnih izkušenj in svojih aktivnosti (Batistič Zorec, 2003, str. 226–228).
Vloga vzgojiteljice v procesu poučevanja ni samo v tem, da se odziva na otrokove potrebe,
ampak mora otroku omogočiti dejavnosti, ki terjajo višjo raven reševanja miselnih problemov,
kot jih je ta zmožen v določenem razvojnem obdobju (Hočevar idr, 2009, str. 20).
C. Rinaldi pedagoški proces poimenuje »pedagogika poslušanja«, poslušanje pa pri tem
izpostavi kot ključni element pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Otrok je inteligentno bitje,
ki si oblikuje pomene sveta in je v stalnem procesu konstrukcije znanja, identitet in vrednot.
Pedagogika Reggio Emilia si prizadeva prikazati potenciale vsakega otroka in vsakemu otroku
dati demokratično pravico biti poslušan in prepoznan. Poznavanje otrokovih kompetenc je
odraslim lahko v pomoč pri reflektiranju njihovih omejitev razumevanja življenja otrok (Rutar,
2013, str. 121–123). Poslušanje otroške »teorije« pomaga razumeti njihovo dojemanje in
razumevanje sveta, odkrivati, kako otroci razmišljajo, kakšna vprašanja imajo o svetu in kako
razvijajo odnos do resničnosti (Turnšek, 2009, str. 10).
Pomembno je otroku ponuditi možnost raziskovanja in iskanja lastne poti do znanja namesto
besedne razlage. Temeljna opredelitev koncepta Reggio Emilia naznanja, da naj odrasli za
trenutek stopi na stran in prostor prepusti otrokovemu učenju, ob tem pa le pozorno opazuje,
kaj otrok počne. Če odrasli dobro opazuje in na podlagi opazovanja razvije ustrezno
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razumevanje, se njegovo poučevanje spremeni. Opazovanje in poslušanje odraslega je v
konceptu Reggio Emilia bistveno pomembnejše od govorjenja (Batistič Zorec, 2003, str. 228).
Z opazovanjem in poslušanjem odrasli tudi spodbuja participacijo otroka v vseh dejavnostih in
aktivnostih vrtca. Namen poslušanja je predvsem pridobivanje vpogleda v otroško perspektivo,
otroško dojemanje institucije in njene dejavnosti ter odpiranju možnosti za vpliv na njeno
delovanje (Devjak idr., 2009, str. 13).

3.1 SPREMLJANJE IN DOKUMENTIRANJE VZGOJNEGA PROCESA
V KONCEPTU REGGIO EMILIA
Proces zbiranja in interpretacije podatkov je ključnega pomena za načrtovanje vzgojnoizobraževalnega procesa. Zbrana dokumentacija koristi tako vzgojiteljem kot otrokom. Odrasli
na podlagi zbranih podatkov tudi vrednotijo otrokov napredek in njegove individualne
značilnosti. Zbrani in interpretirani podatki so tako namenjeni tudi informiranju staršev o
razvoju otroka. Otrokom dokumentiranje omogoči vidni spomin na njihovo aktivnost in
rezultate dela. Otroci lahko s pregledom dokumentacije tudi pridobivajo izkušnjo kritične ocene
lastnega dela, sprejemajo komentarje drugih otrok glede svoje aktivnosti ter na ta način usvajajo
nova znanja (Borota, 2010, str. 278–279).
Proces zbiranja podatkov o otroku in njegovem vzgojnem okolju z opazovanjem in
dokumentiranjem je namenjen interpretaciji. Zbiranje podatkov mora biti natančno in
objektivno, opazovalec pa občutljiv za malenkosti. Pozornost pri opazovanju mora usmerjati
na to (Borota, 2010, str. 277):
– kako se otroci odzivajo na različne spodbude iz okolja,
– kako se otroci prilagajajo spremembam,
– kako otroci raziskujejo in uporabljajo različne materiale,
– kako otroci komunicirajo z drugimi otroki in kako z odraslimi,
– kakšen odnos otroci vzpostavljajo in vzdržujejo s prostorom,
– kakšno je počutje otrok in kakšen je njihov temperament.
V vrtcih Reggio Emilia velik poudarek pripisujejo kakovostni in podrobni dokumentaciji, na
podlagi katere vzgojitelj interpretira učenje otrok in išče najboljše poti za razvoj projekta.
Vzgojitelj dokumentacijo večkrat interpretira skupaj z ostalimi člani tima, saj se tako izogne
subjektivnemu pogledu na določen potek projekta. Skupaj iščejo rešitev., ko vzgojitelj zazna,
da je otrokom treba ponuditi druge priložnosti ali razmere, v katerih bodo nadgradili
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raziskovanje (Padovan, v Devjak in Batistič Zorec, 2011, str. 168–169).
Pedagoška dokumentacija vsebuje konceptualni okvir raziskave: ideje, označbe, fotografije,
avdio zapise in poročila. Vzgojiteljem omogoča prevzemanje odgovornosti za ustvarjanje
pomena in lastne odločitve o tem, kaj se dogaja v skupini. Pozorno dokumentiranje lahko
nadgradi vzgojiteljevo razumevanje programa, pomaga pri razumevanju lastnih teorij in
konceptov ter okrepi vzgojiteljevo sposobnost o razvoju programa skozi prizmo refleksivnosti.
Dokumentacija s tem postane proces vizualizacije prave resničnosti in pomemben dokument
lastnega sodelovanja v tem procesu (Miškeljin, v Devjak in Batistič Zorec, 2011, str. 111).
Kroflič navaja, da pedagoška dokumentacija v prvi vrsti služi kot gradivo za razumevanje
otroka, prepoznavanje njegovih močnih in šibkih področij, sprejemanje odločitev o nadaljnjih
pedagoških korakih in načrtovanje dela med vzgojiteljem in ostalimi pedagoškimi delavci
(Kroflič, 2009, str. 19).
Po mnenju pedagogov Reggio Emilia dokumentiranje vpliva na odnose med odraslimi in otroki,
na podobo otroka v očeh odraslih, podobo vrtca in lokalno skupnost. Ne dokumentirajo le
končnih izdelkov, temveč celoten učni proces. Poudarjajo aktivno poslušanje in opazovanje
otrok. Pri mlajših otrocih je več opazovanja neverbalnih odzivov in mimike, pri starejših pa je
poudarek na verbalni komunikaciji. Opazovanje poteka s fotografiranjem, snemanjem,
zapisovanjem komentarjev otrok, pogovorov med otroki ali odraslega z otroki in svojih opažanj.
Pri dokumentiranju pa sodelujejo tudi otroci, saj se tako učijo poslušanja in pripovedovanja,
izboljšujejo svoj spomin in metakognitivne procese (Batistič Zorec in Prosen, 2011, str. 32).
Namen dokumentiranja ni ocenjevati ter podajati sodbe, ampak ustvariti recipročno izmenjavo
mnenj in opažanj v namen oblikovanja novih možnosti in usmerjanja dejavnosti vrtca.
Dokumentiranje je v prvi vrsti namenjeno boljšemu razumevanju otrok in oblikovanju
razvojnih teorij, na osnovi katerih vrtec gradi svoje vzgojne in učne programe. Na osnovi
pridobljenih in ustrezno interpretiranih podatkov lahko oblikuje boljša izhodišča za nadaljnje
načrtovanje aktivnosti in dejavnosti. Gre torej za orodje profesionalnega in osebnostnega
razvoja vzgojiteljic, ki omogoča reflektiranje, interpretiranje, evalviranje in razumevanje
skladnosti in neskladnosti med teorijo in prakso (Batistič Zorec in Prosen, 2011, str. 31–32).
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II EMPIRIČNI DEL
3.2 OPREDELITEV PROBLEMA
V vrtcu otroci gradijo svoje lastno znanje in razumevanje sveta, ko preoblikujejo svoje zamisli
in interakcije v logična in intuitivna zaporedja misli in dejanj, ko se igrajo z različnimi materiali
in tako ustvarjajo osebno smiselne izkušnje in rezultate ter s svojimi besedami pripovedujejo o
izkušnjah (Batistič Zorec, 2003).
»Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju
novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da preden postavlja smiselne zahteve oz. probleme,
ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno
čustveno in socialno angažira.« (Bahovec idr., 2013, str. 19).
Otroci se aktivno učijo, ko so osredotočeni na svoja dejanja in razmišljanja, dajejo pobude za
dejavnosti, ki izvirajo iz njihovih osebnih interesov in namenov, sami izbirajo materiale in se
odločajo, kaj bodo počeli z njimi. Z vsemi čutili aktivno raziskujejo različne materiale ter
odkrivajo razmerja med njimi skozi neposredno izkušnjo. Preoblikujejo in kombinirajo
materiale in uporabljajo starosti primerna orodja in opremo, govorijo o svojih izkušnjah in o
tem, kar delajo.
Današnji otroci se bodo srečevali z vedno večjimi spremembami okolja, znanosti in tehnologije.
Zato moramo že pri majhnih otrocih načrtovati spodbudno okolje, ki bo otroku omogočalo, da
bo sam raziskoval, se aktivno učil in ustvarjal. Ponuditi mu moramo različne naravne in umetne
materiale, ki jih bo otrok raziskoval, med seboj primerjal, razvrščal, urejal in ugotavljal
značilnosti. Vse tako pridobljene informacije in izkušnje otroku pomagajo pri graditvi in
konstruiranju znanja.
V skupini otrok, starih od dveh do treh let, sem izvedla projekt, v okviru katerega sem otrokom
ponudila raznolik nestrukturiran material (škatle različnih velikosti, tulce, zamaške, naravne
plodove). Ustvarila sem spodbudno učno okolje ter otroke podpirala, spodbujala in opazovala
pri njihovi igri. Opazovanje sem dokumentirala s fotografiranjem in snemanjem. Na podlagi
posnetkov sem evalvirala igro otrok in na osnovi opaženega načrtovala nadaljnje dejavnosti. S
tem sem razvijala model procesno-razvojnega načrtovanja v prvem starostnem obdobju.
Namen diplomskega dela je pripraviti spodbudno učno okolje, opazovati in dokumentirati igro
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otrok, prepoznati otrokove namere, jih spodbujati in postavljati nove izzive. Cilj je opisati potek
dejavnosti ter evalvirati izvedbo projekta z namenom ugotoviti, ali je ponujeni material izzval
igro, raziskovanje in ustvarjanje otrok in kakšna je vloga vzgojitelja pri tem.

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Ali bo ponujeni material spodbudil otroke k raziskovanju in aktivnemu učenju?
Ali bo igra v spodbudnem učnem okolju vplivala na odnose med otroki?
Kakšna je vloga vzgojitelja pri spodbujanju aktivnega učenja?
Katere cilje kurikuluma smo dosegli skozi celoten projekt?

3.4 METODA DELA
V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo
raziskovanja. Med potekom projekta sem uporabila tehniko opazovanja, in sicer sem otroke
med igro fotografirala, snemala, poslušala in si zapisovala svoja opažanja. Posnetki, fotografije
in zapisi so mi bili v pomoč pri evalvaciji in refleksiji lastnih praks. Evalvacijo sem uporabila
kot izhodišče za načrtovanje problemskih situacij in uresničevanje ciljev kurikuluma.

3.5 VZOREC
Projekt sem izvedla v Vrtcu Mlinček v Naklem. V enoti je šest oddelkov prvega starostnega
obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. V projektu je sodelovalo štirinajst otrok
v starosti od 24 do 32 mesecev, od tega devet dečkov in pet deklic. Otroci, zajeti v vzorec, vrtec
obiskujejo drugo leto.
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3.6 IZVEDBA PROJEKTA NARAVNI IN ODPADNI MATERIAL KOT
POBUDA ZA IZKUŠNJO AKTIVNEGA UČENJA
1. dan
Potek dejavnosti
Danes je prvi dan, ko bom otrokom za igro ponudila nestrukturiran material. Odločila sem se,
da začnem z manjšimi škatlicami (od zdravil). Po zajtrku smo sedli na blazino in otrokom sem
povedala, da imam danes zanje presenečenje. Otroci so tiho opazovali, kaj bom storila. Z omare
sem vzela veliko škatlo, v kateri so bile manjše škatlice. Stresla sem jih na sredino blazine in z
zanimanjem opazovala otroke. Od navdušenja so začeli kričati, tekati po igralnici in skakati.
Metali so se po škatlicah, jih metali po igralnici, trgali in skakali po njih. Nato se je igra nekoliko
umirila. Deklica L. je odprla eno škatlico in pogledala, ali je kaj v njej. Enako je storil tudi O.
Pri tem sta vztrajala kar nekaj časa in se medtem večkrat spogledala. Tudi drugi so se jima
pridružili pri raziskovanju notranjosti škatlic in pri tem odkrili liste papirja z navodili. Deklica
L. se je trudila in papir skušala zložiti nazaj v škatlico. Potrebovala je kar nekaj volje in končno
ji je uspelo. Ostali so imeli precej dela z odpiranjem in zapiranjem škatlic. M. je pri odpiranju
škatlice ves čas govoril »ni, ni, ni«. M. si je odprto škatlico nataknil na roko in z njo tekal po
igralnici. Ko je opazil, da ga fotografiram, se je postavil pred objektiv in se glasno zasmejal.
Posnemati ga je začela tudi L. Deklica P. se je kmalu naveličala. S police je vzela sestavljanko
in jo začela sestavljati. Tudi T. se ni vključila v igro, ampak je z varne razdalje opazovala ostale
otroke. Dva dečka in deklica so vztrajno trgali škatlice in se pri tem neizmerno zabavali. Večkrat
je kakšen košček škatlice poletel v zrak, otroci pa so se ob tem glasno smejali. Ko sem opazila,
da jim je motivacija upadla, sem prinesla veliko škatlo in jih prosila, naj mi pomagajo pospraviti
igralnico. Otroci so radi pomagali in škatlice metali v veliko škatlo. Pospravljali smo dolgo, saj
je bilo po igralnici vse razmetano.
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Slika 1: Veselje ob raziskovanju.

Slika 2: Raziskovanje manjših škatlic.

Slika 3: »Ku-ku«, je kaj notri.
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Slika 4: Škatlice postanejo rokavice.
Evalvacija
Celotna dejavnost je trajala približno pol ure. V vrtcu je bilo prisotnih 12 otrok. Najmlajša
deklica se ni vključila v dejavnost. Tudi eden izmed dečkov je sprva le opazoval, a se je kmalu
razživel in se priključil prijateljem. Ob koncu igre je bilo v igralnici pravo razdejanje, vendar
menim, da so otroci doživeli pomembno izkušnjo manipuliranja z materialom in pri tem urili
fino motoriko. Opaziti je bilo mogoče tudi nekaj simbolne igre – npr. škatlice postanejo
rokavice, prav tako tudi matematične – prostorske predstave (ku-ku, odpiranje škatlic, ni-ni).
Pustila sem jih, da so se prosto igrali, in jih pri tem opazovala. Med njimi je bilo kar nekaj
konfliktov, vendar so jih rešili brez mojega poseganja. Posredovala sem le, ko je deček želel
ugrizniti drugega dečka. Ob koncu sva z vzgojiteljico evalvirali potek dneva. Zaupala mi je
svojo izkušnjo, da pri manjših otrocih raje uporablja večje materiale in igrače, pri večjih pa
manjše. Njen nasvet bom upoštevala in jutri poleg manjših škatlic ponudila še nekaj velikih.
2. dan
Potek
Danes sem jim na blazino stresla nekaj manjših škatlic, na sredino igralnice pa postavila eno
veliko škatlo. Trije otroci so se začeli igrati z manjšimi škatlicami, drugi pa so se takoj zapodili
k večji škatli. Le deklica T. in deček T. sta zopet obstala ob strani igralnice in opazovala
dogajanje. Zelo so me presenetili, saj se je igra takoj začela odvijati. Deček O. je sedel v škatlo.
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Bil je navdušen. J. je prijel škatlo s sprednje strani in jo začel vleči. Ni mu uspelo. Na pomoč
sta mu priskočila M. in H. Zanimivo jih je bilo opazovati, koliko napora so vložili, da so končno
premaknili škatlo, v kateri je sedel O. Pri tem so oponašali brnenje avtomobilskega motorja:
»brr, brr, brr«. Vloge so si menjali in se pri tem zabavali. Mahali so in govorili »baj baj«. Na
tla sem položila še eno večjo škatlo. M. jo je prevrnil in začel z rokami tolči po njej. Takoj so
se mu pridružili še M,. T., A. in T. M. je skušal splezati na škatlo. Presenečeno je ugotovil, da
se je škatla sploščila. M. je bil jezen nanj in ga je porival s škatle. A. je sprva dogajanje samo
opazoval, nato pa se je vključil še sam. Dodala sem še eno veliko škatlo. Deček T. se je skril
vanjo, drugi otroci pa so škatlo zapirali in odpirali. Ob tem so kričali in govorili »ku-ku«. Deček
T. je jokal, ko so ga zaprli in tolkli ter se metali po škatli. Dečka sem umirim in mu ponudila
roko, da bi splezal iz škatle, vendar je še vedno želel biti v škatli in se skrivati. Sezul si je copate
in nogavice, se popolnoma umiril, sesal prst in zaprl oči. Ostali so nadaljevali s svojo igro –
vsak po svoje – nekateri so trgali, odpirali in zapirali manjše škatlice, drugi so se vozili v velikih
škatlah, ki so za druge postale tudi varno skrivališče. Po eni uri je bil čas, da smo pospravili
škatle. Otroci so radi sodelovali in igralnica je bila hitro pospravljena.

Slika 5: O. sede v škatlo.
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Slika 6: Škatla postane avto.

Slika 7: »Tole bo pa zabavno«

Slika 8: Škatla se je sploščila.
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Slika 9: T. išče varno zavetje.
Evalvacija
Danes je bilo prisotnih 12 otrok, igra pa je potekala eno uro. Sodelovali so vsi otroci. Vsak si
je našel svoje delo, nekateri pa so med seboj že sodelovali. Njihova medsebojna komunikacija
je sicer potekala predvsem na kričanju, vendar je bilo videti, da je to njihov način
sporazumevanja. Opaziti je bilo mogoče tudi nekaj neverbalne komunikacije. Veseli me, da so
otroci sodelovali med seboj in si pomagali. Škatla (ker je večja) sproži interakcije in različne
socialne izkušnje. Zaznati je bilo mogoče tudi nekaj simbolne igre: škatla postane avtomobil,
varno zavetje. Potrebnega je bilo nekaj mojega posredovanja, predvsem ko so vznemirjali
dečka, ki je svoje zatočišče našel v eni izmed velikih škatel. Deček se je ustrašil in zajokal.
Takrat mi je prišlo na misel, da bi v te velike škatle lahko vrezali odprtine (okna) in otroci bi se
počutili varnejše. Kar me še posebno veseli, je, da otroci ob koncu dejavnosti zelo radi
pospravljajo. Pred projektom, ko je igra potekala z običajnimi igračami, je bilo pospravljanje
vedno naporno. Potrebnega je bilo veliko prigovarjanja, veliko pa sva pospravili tudi sami z
vzgojiteljico. Danes pa sem opazila, da so otroci zelo radi pospravljali in se ob tem še posebno
zabavali. Manjše škatlice so bile večinoma že raztrgane in uničene, ampak nič zato. Otroci so
imeli možnost manipuliranja z njimi in s trganjem so spretno urili svoje prste in se zabavali.
Poleg razvijanja fine motorike so otroci dosegali pomembne cilje tudi na gibalnem področju,
ko so lezli v škatle in iz njih. Ob igri so razvijali tudi prostorske zaznave ter medsebojno
komunikacijo in sodelovanje.
Ker je bila motivacija za igro še vedno velika, bom jutri pripravila enako – več manjših škatlic
in nekaj velikih. Pripravila bom tudi tapetniški nož, s katerim bomo izrezali luknje pri velikih
škatlah, in lepilni trak, ki nam bo služil za lepljenje uničenih škatel. Ker smo danes preživeli
zelo lepo dopoldne, polno otroškega veselja, se že veselim jutrišnjega dne.
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3. dan
Postopek
Danes so otroci že sami kazali na škatle, ki so bile pospravljene na omari, zato sem jim jih
ponudila že v času, ko sva jih z vzgojiteljico po zajtrku previjali in urejali. Iz omare sem vzela
štiri velike škatle. Takoj je pritekel T. in zlezel v eno izmed njih, se ulegel in spet mirno sesal
palček. Želel je imeti svoj mir in to sem mu omogočila tako, da sem ga umaknila od ostalih
otrok, ki so se igrali na drugem koncu igralnice. Ostali so se vozili s škatlami, jih metali in tolkli
po njih. Ko so bili vsi otroci urejeni, sem dodala še tri škatle. O. in L. sta začela sestavljati hišo.
Škatle sta zlagala eno na drugo in pri tem sodelovala. O. si je pomagal s stolom. Ko je manjšo
škatlo položil na večjo, je manjša padla v večjo. Opaziti je bilo mogoče veliko začudenje. Nato
je večjo škatlo obrnil in manjša je padla ven. Ob tem uspehu je izrazil neizmerno veselje. O.
sicer nerad sodeluje z drugimi otroki, tokrat pa sta se z L. lepo ujela. Prosil jo je za pomoč in
skupaj sta nadaljevala gradnjo. M. si je škatlo dal na glavo in se krohotal. Takoj ga je posnemal
tudi A.
Trije otroci so najmlajšo deklico vozili v škatli, nakar je T. spretno zlezla iz škatle in si s police
vzela knjigo in punčko. Igrače je zmetala v škatlo in nato zlezla v svoj kotiček. Deklica P. je
zlezla k njej v škatlo, T. pa jo samo opazovala in ni rekla ničesar. H. je deklici prinesla še več
knjig in punčk, P. pa je med tem že zlezla iz škatle.
Otroci so lezli v škatle in zadovoljno sedeli v njih. A. je eno izmed škatel prevrnil in se ulegel
vanjo. Takrat sem izkoristila priložnost in izrezala eno okno. Pred tem sem dečka prosila, da
gre iz škatle. Tako je več škatel kmalu dobilo svoje okno in veselje je bilo neizmerno. V eno
izmed škatel se je usedla L. in poklicala T., naj se ji pridruži. Ko sta skupaj sedela v škatli, ga
je L. objela in zaznati je bilo veliko zadovoljstvo.
Na manjše škatlice so medtem kar pozabili, le H. je pokazala veliko vztrajnosti. Škatlice je
zlagala eno na drugo in tako zgradila stolp. Mimo je pritekel M. in brcnil v stolp, da se je porušil.
H. se ni razjezila, ampak je mirno nadaljevala sestavljanje novega stolpa.
Tudi danes je bilo pospravljanje eno izmed prijetnih opravil in ob koncu smo se prijetno utrujeni
in zadovoljni podkrepili s sadno malico.
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Slika 10: Gradnja hiše.

Slika 11: S skupnimi močmi bo uspelo.

Slika 12: »Da mi med vožnjo ne bo dolgčas.

Slika 13: Prisrčen objem.
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Slika 14: H. je zelo vztrajna.
Evalvacija
Prisotnih je bilo 11 otrok, v igri pa so vztrajali približno eno uro. Vsi otroci so se vključili v
igro. Nekateri so se igrali sami, pri nekaterih pa je bilo mogoče opaziti prva dogovarjanja in
načrtovanja, ki so večinoma potekala preko neverbalne komunikacije.
Zanimivo je opazovati dečka T., ki je sicer zelo živahen in tudi bojevit –veliko se pretepa in
grize druge otroke. Ves čas se je skrival v veliki škatli in se v njej umirjal. Dečkovi starši so se
pred kratkim ločili in zdi se mi, da mu ta način igre ustreza, saj se lahko skrije v svoj svet in se
počuti varnega. Z vzgojiteljico sva ga pustili, da se je igral na svoj način, le občasno sem
pristopila do njega, ga ogovorila ali pobožala in mu tako podkrepila občutek varnosti.
Danes je bilo mogoče zaznati veliko raziskovanja, preizkušanja, prav tako vztrajnosti in
sodelovanja. Veliko dela so si zadali z gradnjo stolpičev, stolpov in hiš. Skozi igro so otroci
spontano urili matematične sposobnosti; spoznavali so prostor in njegove meje, odnos med
vzrokom in posledico, zaznavali, iskali in uporabljali različne možnosti rešitve problema.
Plezanje v in iz škatle se mi zdi odlično za razvijanje prostorskih zaznav in predvsem motoričnih
sposobnosti. To je danes dokazala zlasti najmlajša deklica, ki je šele pred kratkim shodila in
ima na motoričnem področju še kar nekaj težav. Veliko truda je morala vložiti, da je zlezla v
škatlo in nato še iz nje, in to ne samo enkrat.
Nad velikimi škatlami so bili otroci navdušeni, še posebno, ko smo izrezali okna. Zato bom
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jutri v igralnico prinesla eno veliko dolgo škatlo, sestavljeno iz več škatel, v katero bomo prav
tako zarezali okna. Manjših škatlic jutri ne bom ponudila, saj je zanimanje zanje pokazala samo
ena deklica, pa tudi škatlice so že precej uničene.
Ker opažam, da jih velike škatle zares motivirajo, sem se odločila, da jim jih bom ponudila tudi
med izvajanjem dnevne rutine, npr. med previjanjem, ko otroci sicer čakajo na blazini. Tako
bom z igro s škatlami omogočila lažji prehod med rutino in dejavnostmi.
Lepo je opazovati otroke, kako uživajo v svoji igri. Nasmeški in zadovoljni obrazi mi povejo,
da smo na »pravi poti« aktivnega učenja.
4. dan
Postopek
Danes sem se odločila, da bo igra potekala tako v igralnici kot na terasi, saj je zunaj prekrasen
dan in prijetno toplo. Na terasi sem otrokom ponudila nekaj večjih in manjših škatel. Otroci so
se igrali podobno kot pretekle dni. Majhne škatlice so odpirali in zapirali, jih trgali, mečkali in
metali naokrog. Nekateri so po njih hodili in skakali. T. je sedel v veliko škatlo, M. pa ga je
želel potisniti. Nekaj časa se je trudil. Na pomoč mu je priskočil še M., a avto se ni hotel
premakniti. Priključil se je še O., a so ugotovili, da ne gre. Zamenjali so vloge, pa se avto še
vedno ni premaknil. Kljub vztrajnosti jim ni uspelo ugotoviti, zakaj se ne premakne. Na terasi
vrtca je namreč nedrsna talna obloga, ki ne omogoča drsenja pretežke škatle. Ko so obupali, je
O. zlezel iz škatle in začel skakati po njej. Pridružili so se mu tudi ostali.
V igralnico sem prinesla daljšo škatlo, sestavljeno iz več škatel, ki sem jih dan pred tem zlepila
z lepilnim trakom. Prvi je pristopil A. in začel lesti v tunel. L., T. in M. so tolkli po škatli in
lezli nanjo, zato se je A. prestrašil in se vzvratno skobacal iz škatle. Izkoristila sem priložnost
in v škatlo vrezala prvo okno. A. je ponovno začel lesti v škatlo. Posnemala sta ga še M. in T.
Tako so otroci veselo lezli skozi tunel, kukali skozi okno in se smejali. Izrezala sem še dve
dodatni okni. O. in M. sta lezla na škatlo, ki je popustila pritisku in se sploščila. Otroci so začeli
hoditi, skakati in teči po podrti škatli. M. se je zelo trudil, da bi tunel ponovno postavil, a se je
vedno znova zrušil. Deklica T. je prinesla suhe barvice in jih stresla na škatlo. Začela je risati
in barvati po škatli. Sprva je bila zadržana, saj je čakala na mojo reakcijo. Ker mi je bila ideja
všeč, sem jo pohvalila. Kmalu so se ji pridružili še ostali otroci in veselo barvali po škatli. Lepo
je bilo opazovati, kako dolgo so vztrajali pri tem. Ko sem opazila, da so se naveličali, smo začeli
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pospravljati. Nekaj otrok je z vzgojiteljico odšlo na teraso pospravit škatle, drugi pa so
pospravili barvice. Veliko škatlo sem odnesla na hodnik. Potem smo zadovoljni odšli na
sprehod.

Slika 15: O. in M. sta pokukala skozi okno.

Slika 16: »Le kam vodi tale pot.«

Slika 17: »Ku-ku, je kdo tam?«

Slika 18: Barvanje tunela.

Evalvacija
Danes je bilo ponovno prisotnih 12 otrok, ki so pri svojem »delu« zavzeto vztrajali dobro uro.
Otroci so lahko prosto prehajali med dejavnostjo, ki se je odvijala na terasi – škatlice in škatle,
in dejavnostjo v igralnici – tunel. Tako so imeli več možnosti in so lahko sami izbrali, kaj bodo
delali in s kom se bodo družili. Ker so bili razdeljeni v dve skupini, je dopoldne potekalo zelo
mirno. Skoraj ni bilo opaziti konfliktnih situacij, porivanja, grizenja ali puljenja »igrač«.
Opazila sem, da otroci zelo radi raziskujejo, sodelujejo in so zelo ustvarjalni.
Presenetila me je samoiniciativnost deklice, ki je prinesla barvice in začela barvati. To mi je bil
povod, da sem se odločila, da jim bom jutri ponudila tempera barve, s katerimi bomo pobarvali
tunel oziroma hiško, kot je dejal eden izmed dečkov. Prav tako jih bom razdelila v dve skupini,
saj si težko predstavljam barvanje s tempera barvami s celotno skupino naenkrat. Ena skupina
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bo tako odšla z mano v ustvarjalnico, kjer bomo barvali, druga skupina pa se bo med tem v
igralnici igrala z velikimi škatlami. Nato se bodo zamenjali.
5. dan
Postopek
Po zajtrku smo se usedli na blazino, kjer sem jim povedala, kaj bomo delali. Otroke sem
naključno razdelila v dve skupini. Pet otrok je odšlo z mano v ustvarjalnico, šest jih je z
vzgojiteljico ostalo v igralnico. Prejšnji dan sem tunel dodatno polepila z lepilnimi trakom in
ga ojačala z dodatnim kartonom, da je veliko bolj trden. Ko smo prišli v ustvarjalnico, so se
otroci takoj zapodili k tunelu in začeli tolči po njem. Odprla sem omaro z barvami in jih glasno
vprašala, katere barve bi izbrali. In že so bili vsi pri meni. L. je izbrala oranžno, T. modro in O.
zeleno. Vsi smo se strinjali. Oblekli smo zaščitne majice ter pripravili čopiče in barve. Barvanje
jim je šlo dobro od rok in so pri tem uživali. Nekaj barve je pristalo tudi na laseh deklice. Deček
J. se ni želel pridružiti, zato sem vzela njegov čopič in pobarvala delček škatle. Nato sem mu
dala čopič v roke in J. se je počasi približal škatli, dvakrat potegnil s čopičem po njej, odložil
čopič in sedel na tla. Pustila sem ga, da je užival v vlogi opazovalca. Zdel se mi je zadovoljen.
Po 20 minutah smo z barvanjem zaključili, slekli majice, se umili in odšli v igralnico.
Nato je vzgojiteljica z ostalimi otroki odšla v ustvarjalnico, mi pa smo se v igralnici in na terasi
igrali z velikimi škatlami. Otroci so posedali v škatlah, se vozili in pretvarjali, da je škatla avto,
spet drugič ladja. Veliko so se skrivali v škatle, tolkli po njih. T. je tudi veliko skakal po škatlah,
zato se bile nekatere že v zelo slabem stanju. Eno škatlo sta T. in O. začela trgati. Za to sta
potrebovala kar nekaj moči, a jima je na koncu le uspelo. Nato sta skakala po raztrgani škatli
ter pri tem kričala in se smejala. J. se je večinoma sprehajal med igralnico in teraso ter opazoval
dogajanja, nato pa si je izbral eno izmed škatel, vanjo vrgel svojo odejico in sedel vanjo. Stresla
sem jim še nekaj manjših škatlic. Pritekla sta T. in O. in začela skakati po njih, tako da se je
večina sploščila. L. in M. pa sta škatlice odpirala in zapirala. M. jih je polagal v vrsto, kot da bi
hotel zgraditi cesto.
Pridružili so se nam še otroci, ki so prišli iz ustvarjalnice. Nekaj časa sva jih z vzgojiteljico še
pustili, da so se igrali, potem pa smo s skupnimi močmi pospravili škatle, saj je bil čas za sadno
malico.
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Slika 19: Barvanje s tempera barvami.

Slika 20: Umetnika pri delu.

Evalvacija
Danes je bilo prisotnih 11 otrok, dejavnost pa je trajala 1 uro in 15 minut. Med barvanjem je
bilo mogoče začutiti ustvarjalno klimo. M. je večkrat rekel »še to, še to«. Prevzel je vlogo
pobudnika in delo narekoval tudi drugim. Slišati je bilo »O. še to.« in »L. še to.« Otroci so zelo
radi barvali. Splošna klima v skupini je bila prijetna in umirjena. K temu je zagotovo
pripomoglo tudi, da sva otroke razdelili v dve skupini. Delo v manjših skupinah je veliko lažje,
poleg tega pa so imeli na voljo poleg igralnice tudi teraso.
Ko smo se igrali v igralnici in na terasi, sem posebno pozornost posvetila dečku T., ki se je prve
dni umaknil od drugih in v veliki škatli iskal mir, se skril in sesal prst. Opazila sem, da tega ne
potrebuje več. Postal je bolj živahen in se lepo igra, prav tako sodeluje z drugimi otroki.
6. dan
Postopek
Danes sem v igralnico prinesla pobarvan tunel, ki se je čez vikend že dodobra posušil. Otroci
so bili navdušeni in raziskovanje se je takoj začelo. M. in O. sta z rokami tolkla po njem, T. je
splezal nanj. T. in A. pa sta zlezla v tunel, vsak z ene strani. Ko sta se srečala, je prišlo do
konflikta, bilo je nekaj prerivanja, kričanja in slabe volje. Nista se mogla dogovoriti, kdo se bo
umaknil. Pustila sem jih, da sta sama rešila problem. Popustila je T. in se vzvratno splazila iz
tunela. Nato je stekla na drugi konec in nadaljevala s plazenjem skozi tunel. M., O., T., A. in T.
so veselo lezli skozi tunel, kukali skozi odprtine, se smejali in kričali od navdušenja.
Na drugem koncu igralnice so imeli otroci na razpolago nekaj večjih škatel. M. je sedel v škatli,
L. pa ga porival in govoril »ladja, ladja ...«. M. je prinesel odejo in pokril M., ki je sedel v škatli.
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O. si je veliko škatlo poveznil na glavo, z njo hodil po igralnici in strašil druge otroke. Potem
se je ustavil in z glavo pokukal skozi odprtino ob strani škatle. M. se je začel glasno smejati,
takoj stekel po škatlo in posnemal O. M. je nato zlezel na škatlo, ki je postala, oder ter začel
peti »Vse najboljše«. Nato je začel še ploskati z rokami. Pridružil se mu je še T., ki je plesal
okoli škatle, ploskal in pel. Uprizorila sta pravi glasbeni nastop. L. in M. sta medtem zamenjala
vlogi. L. je zlezla v škatlo, M. pa jo je porival in zraven oponašal vlak »tu-tu, tu-tu«. Tako je
škatla ponovno oživela in dobila novo vlogo. Počasi smo začeli pospravljati, potem pa prijetno
utrujeni sedli k sadni malici.

Slika 22: »Me bo kdo našel?«

Slika 21: M. prinese odejo.

Slika 23: O. straši.

Slika 24: Pogled skozi okno.
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Slika 25: Naj se zabava začne.
Evalvacija
Danes se mi je zdelo še posebno prijetno vzdušje. Prisotnih je bilo 10 otrok, ki so raziskovali
in se igrali le približno 45 minut. Zunaj nas je namreč čakalo sonce, zato smo se odločili, da
izkoristimo lep dan, tunel in škatle pa jim bom ponovno ponudila po počitku.
Zanimivo je bilo opazovati, kako se je vsak na svoj način plazil skozi tunel in kako so poskušali
nove načine, pri tem pa opazovali drug drugega in se posnemali. Nekateri so se plazili po
trebuščku, drugi po kolenih, nekateri vzvratno.
Danes je bilo mogoče opaziti veliko simbolne igre. Tako so škatle postale avto, ladja, vlak,
oder, boben, skrivališče. Otroci so samostojno razvijali igro. Med njimi je bilo veliko interakcij
in dialogov. Nekateri otroci so med igro menjali vloge, drugi so bili raje v vlogi vodje, nekateri
pa v vlogi posnemovalca. Ponosna sem bila, ko sta deček in deklica samostojno rešila zaplet,
ko sta se zagozdila v tunelu. Spodbudno učno okolje otrokom omogoča veliko prostora in časa
za razvoj socialnih veščin, med katerimi je še posebej pomembno samostojno reševanje
problemov. Zdi se mi, da smo na dobri poti. Ker je danes igra otrok lepo napredovala in je bila
koncentracija zelo visoka, bom jutri ponudila enak material – tunel in nekaj velikih škatel.
7. dan
Postopek
Po zajtrku sva z vzgojiteljico previjali in umivali otroke, medtem pa so imeli že na razpolago
nekaj velikih škatel. Otroci so lezli v škatle, jih potiskali in vlekli. V eni izmed škatel je sedel
M., ko je mimo prišel O. Bil je jezen, ker ni bilo na razpolago nobene škatle, zato je želel M.
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izriniti iz škatle. Vlekel ga je za majico, se močno jezil, ga porival, a M. se ni dal. Med
prerivanjem je O. želel ugrizniti M., a sem hitro vskočila, O. prijela za roko in ga odpeljala do
omare. Z omare sem potegnila še eno večjo škatlo in mu jo ponudila. O. je zlezel vanjo, takrat
pa je pritekel M., ki je hotel prav to škatlo, čeprav je že imel svojo. Sedla sem se na tla poleg
njiju, ju prijela za ramo in ju opazovala. Tako sta se umirila. T. se je zopet skrival v škatli in
sesal prst, a ne za dolgo časa. Ko sem v igralnico prinesla tunel, se je zapodil proti meni in se
vrgel na tunel. Enako so storili še L., A., P. in T. Tako so nekaj časa lezli čez tunel in tolkli po
njem. J. to ni bilo všeč, saj je želel zlesti v tunel, a si ni upal. Nekaj časa je razigrane otroke še
opazoval, nato pa se jim je pridružil. Tunel kmalu ni več zdržal pritiska in se je podrl. Nato so
skakali in hodilo po podrtem tunelu, se prerivali in kričali. Na drugem koncu igralnice sta se
med tem O. in M. trudila, da bi raztrgala škatlo. Nekaj časa sta se mučila, vložila kar nekaj truda
in uspelo jima je raztrgati škatlo, ki je bila sicer že precej uničena. M. in T. sta se trudila raztrgati
še drugo škatlo. Ko sta to opazili L. in P., sta se lotili tunela. Ker je bil ta iz tršega kartona in
oblepljen z lepilnim trakom, nista bili uspešni. M., O. in T. so posedali na raztrganem kartonu,
nato pa je postal odeja. Ulegli so se na tla in se pokrili z njim. Nekaj kosov je letelo tudi po
igralnici. Videti je bilo, kot da so uprizarjali letenje aviona. Gleda na manjšo koncentracijo
otrok sem se odločila, da počasi pospravimo, pojemo nekaj sadja in se odpravimo na sprehod v
okolico vrtca.
Po počitku je bilo prisotnih samo še sedem otrok. Ponudila sem jim tri večje škatle, ki še niso
podlegle razigranim in raziskovanja željnim otroškim ročicam. Otroci so bili spočiti, bolj
umirjeni in pokazali so več zanimanja za igro. Skrivali so se v škatle, lezli vanje in se potiskali.
Tako je škatla spet dobila vlogo avtomobila, podobno kot prejšnje dni. T. je iz predala izvlekel
odejo in z njo pokril O., ki je sedel v škatli. To je bilo zabavno. Z igro pokrivanja in odkrivanja
sta vztrajala kar nekaj časa, pridružil pa se jima je tudi J. Nasmeški na njihovih obrazih so mi
povedali, kako srečni so lahko otroci, če jim dovolimo, če svojo igro narekujejo sami.
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Slika 26: Trganje škatel je zelo zabavno.

Slika 27: Gradnja skrivališča.

Slika 28: »Da nas ne bo zeblo.«

Slika 29: Po delu se prileže počitek.

Evalvacija
Danes je bilo v vrtcu prisotnih največ otrok, odkar smo začeli izvajanje projekta. 13 otrok se je
igralo nekaj manj časa kot ponavadi, in sicer dobre pol ure. Bili so manj razpoloženi kot prejšnje
dni, prihajalo je do prepirov in prerivanj. Predvidevam, da je k temu pripomoglo tudi veliko
število otrok v igralnici in prav tako dejstvo, da danes nismo odprli terase, saj je bilo zunaj
oblačno in precej hladneje. Tako so se vsi otroci zadrževali v igralnici in konflikti so bili
neizogibni. Sicer želim, da prepire rešujejo sami, a sem mogla danes večkrat posredovati, saj
ne morem dopustiti, da poškodujejo drug drugega. Tako sem morala O. preusmeriti pozornost,
ko je hotel ugrizniti M. Uničili so tri škatle in tudi tunel, vendar je tudi igra z raztrganimi
škatlami dobila svoj smisel – karton je postal odeja, manjši deli pa avioni. Koncentracija je
kmalu popustila, zato smo z igro zaključili prej kot ostale dni. Po počitku, ko je bilo prisotnih
manj otrok, pa so se otroci spet razživeli in lepo je bilo opazovati njihove ideje, predvsem, ko
je deček sam v igro vključil nov material – odejo.
Jutri bom ponovno omogočila igro v dveh skupinah oziroma prehajanje med dvema
vzporednima dejavnostma, saj je delo v manjših skupinah precej lažje. Dodala bom nov
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material (raznobarvne zamaške) in s tem povečala motivacijo.
8. dan
Postopek
Po zajtrku sem otrokom na tla postavila nekaj večjih škatel. Medtem ko sva z vzgojiteljico
poskrbeli za higieno, so se otroci igrali z velikimi škatlami. A. je sedel v škatli, M. in T. pa sta
ga potiskala po igralnici. Pretvarjali so se, da je škatla ladja, ki pluje po morju. O. je tolkel po
škatli in pel »Vse najboljše«. J. je opazoval dogajanje in k sebi stiskal svojo odejico. T. se je
spomnil na včerajšnje pokrivanje z odejo in stekel k predalu. Iz predala je vzel odejo in jo vrgel
v škatlo. Po odejo je odšla tudi L. Tako so se veselo pokrivali in odkrivali. T. je v škatlo nanosila
svoje najljubše plišaste igrače in škatlo vlekla po igralnici.
Ko sva z vzgojiteljico previli in umili vse otroke, sem pripravila še mize. Štiri mize sem porinila
skupaj, nanje pa stresla veliko manjših škatlic in zameške različnih barv. A., T. in M. so bili
najbolj radovedni in so prišli k mizi pogledat, kaj delam. M. je začel škatlice in zamaške metati
na tla, posnemal ga je tudi J. Takoj sem ju ustavila in jima razložila, da se bomo danes igrali za
mizo in morajo zato škatlice in zamaški ostati na mizi. Pobrala sta nekaj škatlic in zamaškov,
ostalo pa je pobral A. A. je bil tudi prvi, ki je sedel za mizo in začel z raziskovanjem. Vzel je
eno škatlico in jo odprl. Preveril je, ali se kaj skriva v njej. Ugotovil je, da je škatlica prazna,
zato jo je vztrajno polnil z zamaški. Toliko zamaškov je potisnil v škatlico, da se je ta odprla na
spodnji strani in zamaški so padli ven. Začudil se je, zaprl škatlico in poskusil znova. Pri svojem
delu je bil zelo vztrajen in se ni dal motiti. Tudi H. je nekaj zamaškov zložila v škatlico, jo
zaprla in stresala. Poslušala je, kako ropota. T. je prekladal škatlice, jih zlagal eno na drugo,
podiral in spet sestavljal. O. je prišel pogledat, kaj se dogaja za mizo, a mu ni bilo zanimivo in
se je vrnil k velikim škatlam. Z M. sta nadaljevala igro pokrivanja in odkrivanja z odejo in se
pri tem zelo zabavala. Za mizo je sedel tudi J., ki je imel največ opravka z zamaški. Nekaj časa
jih je zlagal, a se je kmalu naveličal in odšel od mize. Z raziskovanjem majhnih škatlic in
zamaškov sta najdlje vztrajala A. in H. O. in M. pa dejavnost za mizo ni zanimala. Danes smo
imeli precej dela s pospravljanjem, veliko zamaškov in škatlic je namreč pristalo na tleh,
razmetanih po celi igralnici. A. in H. sta veliko vztrajnosti pokazala tudi pri pospravljanju,
medtem ko drugi otroci niso imeli volje pospravljati, zato sem jih morala spodbujati.
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Slika 30: Škatle so še vedno zelo zanimive. Slika 31: A. je pokazal veliko vztrajnosti.

Slika 32: Igra z zamaški in malimi škatlicami.

Slika 33: Otroška domišljija nima meja.

Evalvacija
V oddelku je bilo danes prisotnih 11 otrok, ki so veselo in vztrajno raziskovali nekaj več kot
eno uro. Presenetila sta me A. in H. s svojo vztrajnostjo, saj je njuna igra za mizo trajala res
dolgo. H. sicer večkrat dolgo vztraja pri določeni dejavnosti, npr. listanju knjig, sestavljanju
sestavljank, A. pa za zdaj še ni pokazal zanimanja za kakšno stvar, ki bi ga zaposlila tako dolgo.
Tudi drugi otroci so radi raziskovali in pokazali nekaj vztrajnosti. Med igro z zamaški, ki so
bili raznobarvni, sem opazila, da so jim všeč barve. Zanimivo je bilo, da je M. iz kupa zamaškov
pobiral večinoma rdeče barve. Utrnila se mi je zamisel, da bi v naslednjih dneh igro popestrila
z različnimi barvami. S tem bi tudi skušala ugotoviti, koliko otroci že prepoznajo različne barve.
Pripravila bom različne didaktične igre z zamaški, tulci in morda tudi drugim materialom.
Zato sem želela v igro dodati še tulce, iz katerih bomo naredili didaktične igre. Želela sem, da
otroci najprej spoznajo material in ga raziskujejo, vendar se mi je med igro zazdelo, da je ena
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nova vrsta materiala na dan povsem dovolj, saj bi z dodatnim materialom otroke zmedla. Tako
sem tulce prihranila za naslednji dan.
9. dan
Postopek
Danes sem otrokom poleg nekaj večjih škatel ponudila še daljše tulce iz kartona. Na eni mizi
so imeli še vedno na razpolago manjše škatlice in zamaške. Dečki so se takoj zapodili k tulcem,
ki sem jih stresla iz vreče. M. je prijel en tulec in z njim začel tolči po veliki škatli. O. škatlo je
obrnil okrog in posnemal M. Tudi T. ju je posnemal in tako so uprizorili pravi orkester. Bobni
so veselo zadoneli in bilo je precej glasno. T. je plezal po škatli in ta se je sploščila. Plezal je
po eni strani gor, nato se podrsal po drugi strani navzdol. Tako je škatla postala čisto pravi
tobogan. Dolgo je poizkušal različne načine, nato pa se je po toboganu spustil tudi stoje. To se
mu je zdelo zelo zabavno. M. je začel ponavljati za njim, takoj pa je bil zraven tudi M. Tako so
se veselo »spuščali po toboganu« in zraven vriskali od navdušenja. O., M. in T. so nadaljevali
svojo igro z bobnom. M. je splezal na škatlo, T. mu je zaploskal in rekel »bravo«. M. je začel
peti »Vse najboljše«, posnemala sta ga tudi M. in T. Ves čas so plezali na škatlo, peli, ploskali
in spodbujali drug drugega z glasnim »bravo«. Danes so se res zabavali. Tulec je postal tudi
mikrofon. Medtem ko so drugi otroci peli v mikrofon (tulec), se je P. odločila, da bo tulec
raziskala tudi z usti. Dodobra ga je pogrizla in poslinila, nato pa ga odvrgla in se začela igrati s
plišastimi igračami. M. in O. sta se s tulci začela sabljati. Nekaj časa sta se lepo igrala, potem
pa sta začela tolči drug po drugem in takrat sem jih ustavila. A. in H. sta med tem nadaljevala
včerajšnjo igro z zamaški in manjšimi škatlicami. J. se je sprehajal po igralnici in opazoval igro,
sam pa se ni vključil. Tudi T. se je raje igrala z drugimi igračami.
Nato sem eno mizo pogrnila s prtom, pripravila zaščitne majice, čopiče in barvice. Pobarvati
smo morali nekaj tulcev, da bomo lahko izdelali didaktične igre. T. je takoj pristopila k mizi.
Nadela sem ji zaščitno majico in začela je barvati. Prišli so tudi ostali, a za mizo sta zaradi
boljšega nadzora lahko barvala samo dva naenkrat. Tako se je T. pridružil O., kasneje pa so se
zamenjali. Prav vsi otroci so prišli na vrsto in vsi so pri tem uživali. Eni so bili bolj spretni,
drugi manj. Nekaterim sem ponudila nekaj pomoči, večina pa je bila pri barvanju že povsem
samostojna.
Ko smo pospravili igralnico in se podkrepili s sadno malico, smo se odpravili na igrišče.

38

Slika 34: Raziskovanje tulcev.

Slika 35: S tulci igrajo na »boben«.

Slika 36: Barvanje tulcev.
Evalvacija
Danes je bilo v vrtcu 11 otrok, igrali pa smo se eno uro in pol. Ponudila sem jim nov material
– tulce iz kartona različnih velikosti. Ko so s tulci začeli tolči po škatli, tleh in nato še drug po
drugem, nisem bila prepričana o pravilni izbiri materiala. A pustila domišljiji sem svojo pot in
otroke skrbno opazovala. Kljub nekoliko bolj divjemu ritmu se je igra začela lepo razvijati.
Opaziti je bilo mogoče več elementov simbolne igre – tulci so postali bobnarske palice,
mikrofon, sablje. Škatle pa so postale avto, ladja, vlak, skrivališče, boben, oder, tobogan. Ob
igri so spretno razvijali tudi socialne veščine – dogovarjanje, sodelovanje, medsebojno
komunikacijo in reševanje sporov.
Pri igri s tulci sem opazila, kako radi material raziskujejo z različnimi čutili. P. je svojo
radovednost potešila tako, da je v raziskovanje vključila tudi okus. Tako sem ugotovila, da v
vrtcu premajhen pomen dajemo razvoju čutil. Naravni material nam daje odlične možnosti
raziskovanja in zaznavanja z različnimi čutili, zato bom v prihodnje v igro vključila tudi
jesenske plodove.
Sprva sem načrtovala, da bomo tulce pobarvali – za namen didaktične igre, s pomočjo katere
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bomo utrjevali poznavanje barv – naslednji dan. Vendar sem, ker so se otroci lepo igrali in sem
začutila, da lahko ponudim še nekaj novega, med tem na eno mizo pripravila barve in čakala na
reakcijo otrok. Tako smo pobarvali že kar nekaj tulcev, z barvanjem pa bomo nadaljevali tudi
jutri. Otroci so zares navdušeni nad barvanjem, tako da sem imela kar nekaj težav, ko so hoteli
barvati vsi hkrati.
10. dan
Postopek
Danes sem otrokom ponudila tri kotičke. Na tleh igralnice so imeli na razpolago tulce in nekaj
škatel, tudi raztrganih. Ne eni mizi so bile pripravljene tempera barve, na drugi mizi pa košarica
z listjem in kostanji. O., M. in T. so prvi pristopili k tulcem in nadaljevali podobno igro kot
včeraj. T. in M. sta s tulci uprizorila pravo bojevniško igro. T. je tolkel vsevprek, malo po tleh,
malo po tulcu, ki ga je držal M., malo tudi po M. M. se je spretno branil in T. opozarjal na to,
da mu ni všeč, če udarja po njem. Govoril mu je »ne« in »nehi«. Svoj tulec si je danes izboril
tudi J., a se je igral sam. Nekaj časa je tulec samo opazoval, potem pa je z njim začel veselo
tolči po tleh. T. se je med tem igrala s kockami. J. je vzel dve kocki in ju spustil skozi tulec.
Kmalu je tulec odložil in se pridružil T.
Za mizo sta M. in H. spretno barvala vsak svoj tulec. Ko je M. pobarval en tulec, je želel še
enega. Pri tem sem mu ustregla. Nato sem ga prosila, da tudi ostalim otrokom dovoli barvati.
M. se je strinjal. M. in H. sta se umila, z barvanjem pa sta nadaljevala T. in M. Na vrsto so prišli
tudi ostali. O. je na hitro pobarval en tulec. Ko sem ga vprašala, ali bi še barval, je odkimal in
odšel v umivalnico. Tudi M. ni dolgo vztrajal. K mizi pa je ponovno prišla H. Pobarvala je še
en tulec, potem pa smo mizo pospravili. Tulce sem odnesla na polico, da se bodo posušili, ter
pospravila čopiče, barve in prt.
Za drugo mizo so se otroci igrali z naravnim materialom – kostanji in listi. P. je liste zlagala
enega na drugega. T. se je igral s kostanji. Spodbudila sem jih, da so liste in kostanje povohali
in otipali. Nekateri so le opazovali in se jih niso želeli dotakniti. Prav tako se niso približali M.,
T., O. in J., ki so se še vedno igrali s tulci in raztrganimi škatlami.
L. je kostanj položila na list in ga vozila po mizi. A. jo je posnemal. Pri igri s kostanji in listi
sta vztrajala vse do malice.
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Slika 37: Tulci in raztrgane škatle.

Slika 38: Tudi danes barvamo tulce.

Slika 39: Otrokom ponudim nov material.

Slika 40: List postane prevozno sredstvo.

Evalvacija
Prisotnih je bilo 10 otrok, ki so radovedno raziskovali in barvali eno uro. Igra je potekala
umirjeno.
Danes me je zelo presenetil J., ki se sicer bolj malo igra in je večkrat v vlogi opazovalca. Iz
kupa lego kock, kjer se je igrala T., je vzel dve kocki in ju spustil skozi tulec. Prav to pa je bila
moja ideja – spuščanje zamaškov skozi tulce. To je še en dokaz, da moramo slediti interesom
otrok. Ni jim treba ponujati naših idej, le dobro jih moramo znati opazovati in iz igre razbrati
njihove namere. Otroci znajo sami ustvariti svojo igro, vzgojitelji jim moramo le prisluhniti in
udejanjati njihove ideje.
Zanimivo jih je bilo tudi opazovati pri barvanju, saj imajo zelo različne interese. O. in M.
barvanju nista posvetila posebne pozornosti. Hitro sta pobarvala vsak po en tulec in takoj
odhitela nazaj k tulcem in škatlam, kot bi le hotela na hitro opraviti svojo nalogo, za kaj več pa
»nimata časa«. M., T., A. in H. pa so se zares poglobili; bili so natančni in vztrajni. Pobarvali
so vsak po nekaj tulcev.
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A. je bil ponovno zelo vztrajen pri igri za mizo. Prav tako se ni dala motiti L. Njuna vztrajnost
in radovednost nimata meja. Njuna vedoželjnost in motivacija za raziskovanje sta me opomnili,
kako pomembno je otrokom v igri omogočiti zaznavanje z vsemi čutili. Potrebi po čutnih
dražljajih lahko zadostimo s čutno potjo. Prav s tem bomo začeli naše raziskovanje prihodnji
teden. Spet smo preživeli prijeten teden, poln pozitivnih povratnih informacij, in zelo se veselim
novega tedna.
11. dan
Postopek
Po zajtrku smo se usedli na blazino in otrokom sem razložila, da se bomo danes igrali v dveh
skupinah. Ena skupina bo odšla v ustvarjalnico, kjer bomo raziskovali čutno pot, druga skupina
bo ostala v igralnici in se igrala z naravnim materialom in didaktično igro na steni.
Otroke sem naključno razdelila v dve skupini. Pet otrok je odšlo z mano v ustvarjalnico. Usedli
smo se na tla. Otroke sem prosila, da sezujejo copate in slečejo nogavice. Nekateri so se takoj
sezuli, en deček je potreboval pomoč pri slačenju nogavic, ena deklica pa je imela oblečene
žabe, zato sem ji tudi pomagala. J. ni želel sezuti copat. Želela sem ga spodbuditi s tem, da sem
se sezula tudi sama, a ni pomagalo. Pustila sem ga, da nas je opazoval z varne razdalje. Ko smo
bili pripravljeni, smo stopili proti čutni poti. Prosila sem jih, naj mi sledijo. Prva sem stopila
sama, nato so se opogumili še ostali. V škatlah smo imeli pripravljen različen material – koruzo,
lubje, storže, kamenje in listje. Hoja po tej poti je zahtevala kar nekaj ravnotežja, zato je O.
hodil kar po vseh štirih. Posnemala ga je tudi P. Sama sem naredila dva kroga, nato sem se
umaknila in jih opazovala. H. je bila pri hoji zelo spretna, medtem ko je O. potreboval nekaj
pomoči. Ponudila sem mu roko in tako je šlo lažje. Ko so stopali v škatlo s koruzo, so se vedno
zasmejali, saj jih je očitno žgečkala po podplatih. T. se je odločil, da bo material otipal tudi z
rokami. Ideja mi je bila všeč, zato sem še ostale otroke spodbudila k tipanju. Tako so se
približno deset minut igrali in raziskovali z rokami in stopali. J. je ves čas le opazoval in se ni
želel pridružiti. Ko pa so začeli material metati iz škatel, sem jih prosila, da pridejo k meni in
se obujejo. Skupaj smo pospravili material in odšli v igralnico.
Skupina, ki se je med tem igrala v igralnici, je z vzgojiteljico odšla v ustvarjalno, mi pa smo se
posedli za mizo, kjer smo imeli pripravljene kostanje in liste. Otroci so se igrali podobno kot
včeraj. Liste so zlagali enega na drugega, kostanje polagali na liste in jih vozili naokrog po mizi.
Med tem, ko so prosto raziskovali in se igrali, sem izkoristila priložnost in začela pripravljati
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prvo didaktično igro. Na steno sem že zjutraj prilepila debelejši papir in si pripravila ostale
potrebščine: lepilno pištolo, lepilni trak, škarje, pobarvane tulce in košaro s kostanji. Tulce sem
začela lepiti na karton. Otroci so kmalu opazili, da nekaj pripravljam, zato so se mi hitro
pridružili. O. je ves čas spraševal »Kaj to?«, T. pa je želel tudi sam prilepiti tulec. Tako je bila
igra hitro pripravljena. Ko sem jim ponudila košaro s kostanji, je bil O. prvi, ki je spustil kostanj
skozi tulec. T. ga je posnemal. To jim je bilo v veselje. T. je zavriskal in komuniciral z O., a ga
žal nisem razumela. Na žalost se je izkazalo, da je večina kostanjev predebela, da bi šli lepo
skozi tulce. J. se je jezil, ko mu ni uspelo, in poskušal z drugimi kostanji, dokler mu ni uspelo.
Namesto kostanjev sem jim zato ponudila zamaške različnih barv. H. in P. sta se med tem
nemoteno igrali za mizo. Kmalu so se nam pridružili tudi ostali otroci. V igralnici je postalo
veliko bolj živahno. M., T. in M. so se sezuli in po igralnici hodili bosi. Kasneje so jih posnemali
tudi O., T. in H. in se pri tem zelo zabavali. Igra z naravnim materialom v igralnici je postajala
vedno bolj živahna, kar nekaj je bilo prepiranja in metanja materiala po igralnici, zato sem se
odločila, da pospravimo igralnico. Otroci so na mojo pobudo začeli pospravljati. Kar nekaj dela
smo imeli tudi z iskanjem nogavic in copatov. Ker je zunaj precej pihalo in so bila tla še mokra,
sva se z vzgojiteljico odločili, da gremo ven le za kratek čas. Otroci so tekli in se lovili po
dvorišču vrtca ter se nadihali svežega zraka.

Slika 41: »A., pomagaj mi.«

Slika 42: Raziskujemo tudi z rokami.
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Slika 43: »Kam pa se je skril kostanj?«

Slika 44: Veselo raziskovanje.

Evalvacija
Danes je bilo prisotnih 10 otrok, igrali pa smo se v dveh skupinah. V ustvarjalnici so prvič
spoznali čutno pot. Odzivi otrok so bili zelo različni. Večinoma so lepo sodelovali, le en deček
se nam ni pridružil. Upala sem, da bo pristopil kasneje, vendar nas je le opazoval z varne
razdalje. Ko smo bosi hodili po različnih materialih (koruza, lubje, storži, kamenje, listje), so
bili nekateri precej zadržani, nekateri pa že zelo pogumni in spretni.
Zadovoljna sem bila, ker se je deček, ki je socialno in čustveno zelo šibek, tako lepo vživel.
Kakršne koli spodbude čutnega zaznavanja so v vrtcu zelo dobrodošle, kar je bilo mogoče
zaznati tudi v odzivu otrok. Sicer pa je dan prijetno minil, izvedli pa smo tudi nekaj zastavljenih
ciljev, predvsem na gibalnem področju in taktilnem zaznavanju oziroma razvoju čutil.
Pri didaktični igri, ki sem jo pripravila vpričo otrok, se je izkazalo, da večina kostanjev ne gre
skozi tulce. K sreči sem imela v omari škatlo z zamaški. Igra z zamaški in tulci mi je porodila
idejo, da bi s pomočjo barvnih zamaškov lahko utrjevali barve. Žal pa se barve ne skladajo;
zamaški so rdeči, modri, zeleni, beli in rumeni, tulci pa oranžni in zeleni. A otroci so se vseeno
zabavali in raziskovali. Smejali so se, ko so zamaški prileteli skozi tulec. Ob tem so razvijali
prostorske zaznave.
Za jutri bom pripravila še dve didaktični igri, ki bosta namenjeni utrjevanju barv. Še vedno pa
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jim bom škatle ponudila le za lažji prehod med rutino in dejavnostmi.
12. dan
Postopek
Danes sem se odločila, da bomo po zajtrku naredili jutranji krog. Stole smo razporedili v obliki
kroga in se posedli. Deček, ki že včeraj ni pristopil k čutni poti, tudi danes ni želel sodelovati.
Skril se je v kotiček in nas skrivoma opazoval. Pozdravili smo se, nato pa je vsak pobožal
svojega soseda in mu zaželel dobro jutro. Pristopil je tudi deček, ki se je skrival v kotičku.
Nadaljevali smo igranje znanih prstnih iger. Nato sem na sredo kroga postavila didaktično igro,
pri kateri smo barvne obroče razvrščali na ustrezne tulce. Vsak otrok je dobil nekaj obročev, ki
jih je moral razporediti na ustrezne tulce. Igro je začel O. in bil je uspešen. Nadaljevala je T.,
ki je bila prav tako uspešna. Na vrsti je bil M., ki se je nekaj časa obotavljal, nato pa vse obroče
položil na rumen tulec. Ostali otroci so ga takoj popravili. O. se je oglasil in rekel »ne tko«. L.
mu je priskočila na pomoč in skupaj sta bila uspešna. Igro smo nadaljevali še pet minut, ko sem
opazila, da se nekateri že dolgočasijo. Nato smo stole pospravili, saj so nekateri otroci že začeli
tekati po igralnici. Sledila je prosta igra s škatlami ter didaktičnima igrama. Ko sem z omare
vzela dve večji škatli, sta se O. in M. zelo razveselila in že sta sedela v škatlah. L., T. in M. so
se igrali pri steni in spuščali zamaške skozi tulce. En tulec se je zamašil in posledično zamaški
niso šli skozenj. Otroci so se čudili. M. je želel ugotoviti, zakaj zamašek ne gre skozi. Z roko je
segel v tulec, a je bila prevelika. Nekaj časa se je trudil, nato pa je nalagal zamaške v tulec,
dokler ti niso prišli do vrha. Nekaj časa so še opazovali zamašen tulec, nato pa pozornost
usmerili na ostale tulce. A., J. in M. so se igrali z didaktično igro, ki smo jo spoznali v jutranjem
krogu. Pri tem so bili zelo uspešni. Ko so obroče snemali s tulcev, so bili nekoliko bolj nerodni
in en tulec se je odlepil. Pospravila sem ga, da ga bom kasneje z lepilno pištolo prilepila nazaj
na svoje mesto.
Ko je koncentracija popustila, smo s skupnimi močmi pospravili igralnico. Po malici smo se s
sosednjo skupino odpravili na sprehod po polju.
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Slika 45: Veselo raziskovanje.

Slika 46: Veselje ob uspešno opravljeni nalogi.

Slika 47: »Zakaj ne gre skozi?

Slika 48: Neizmerno veselje.

Evalvacija
V oddelku je bilo danes prisotnih 12 otrok. Dan smo začeli drugače kot ponavadi. Prvič smo se
namreč posedli v jutranji krog. Otroci niso vajeni takega načina dela, zato sem bila zelo vesela,
ko sem opazila, da jim je všeč. Še bolj pa me je razveselilo, ko se nam je pridružil tudi deček,
ki se ponavadi raje skrije v varno zavetje. Jutranji krog se mi zdi del rituala, ki nas povezuje.
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Čas v jutranjem krogu lahko izkoristimo tudi za socialno igro in tako krepimo občutek
pripadnosti skupini.
Spoznali smo novo didaktično igro. Večina je bila pri razvrščanju uspešna, le dva dečka nista
vedela, kam spada njun obroč. Pomagali so jima drugi otroci in tako so pokazali, da znajo
sodelovati. Dosegli smo zastavljene cilje na področju matematike – razvrščanje po barvi in na
socialnem področju – sodelovanje, krepitev prijateljskih odnosov. Otroci so prijateljske odnose
vzpostavljali tudi z otroki iz druge skupine, saj smo se s sosednjo skupino odpravili na sprehod.
Pripravljeno sem imela še eno didaktično igro, pri kateri so tulce različnih dimenzij natikali na
visoke tulce, prilepljene na tršo podlago. Vendar sem dobila občutek, da je ena nova didaktična
igra na dan povsem dovolj, zato jo bom ponudila jutri. V prihodnjih dneh bomo z jutranjim
krogom nadaljevali, saj na ta način pri otroku krepimo občutek pripadnosti in posledično tudi
socialne odnose.
13. dan
Postopek
Ker je bil danes zadnji dan moje prisotnosti v oddelku, smo s projektom počasi zaključili in v
igro vključili tudi običajne igrače. V jutranjem krogu smo se pozdravili in pobožali. Sodelovali
so vsi otroci. Nadaljevali smo z znanima prstnima igrama Dežek pada in Miška torto meša.
Naučili pa smo se še novo prstno igro Deset prstov imam. Nekateri so mi že skušali slediti,
drugi pa so le opazovali. Nato smo se razgibali ob zgodbi Sprehod skozi gozd. Nabirali smo
češnje, jabolka, srečali medveda, zajca in druge gozdne živali ter oponašali njihovo gibanje.
Igrali smo gibalno igro Ptički v gnezda, nato pa še zaplesali ob glasbi. Pri vseh dejavnostih so
otroci z veseljem sodelovali. Prijetno utrujeni smo se umirjali ob vizualizaciji. Otroke sem
povabila, da se uležejo na tla, nato pa sem jim začela pripovedovati zgodbo. Ko sem se še sama
ulegla na tla, so začeli lesti po meni in skakati naokoli. Tako sem z vodeno vizualizacijo
zaključila. Sicer niti nisem pričakovala, da bodo otroci dalj časa mirno počivali, vendar
verjamem, da bi nam ob večkratni ponovitvi uspelo.
Sledila je igra z »naravnimi« igračami. V igralnico sem ponovno prinesla tunel, ki sem ga
medtem obnovila – prelepila z lepilnim trakom in ojačala z dodatnim kartonom. Prinesla pa
sem tudi nekaj novih velikih škatel, ki jih imajo zelo radi po počitku. Zelo so bili navdušeni nad
tunelom. Tokrat se je opogumil tudi J. in zlezel vanj. Ko je prilezel na drugo stran, se je glasno
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zasmejal. M. in T. sta z rokami tolkla po tunelu, O. pa ju je odrinil stran in govoril »ne, ne to«.
Njegova reakcija mi je bila zelo všeč, saj je dečka želel opozoriti, naj ne uničujeta tunela. O. in
M. sta se nato igrala z velikimi škatlami, ki so spet dobile svojo vlogo avtomobilov, ladij in
skrivališč.
L., T., P. in A. so se igrali z didaktičnima igrama s tulci, ki sta jima ves čas na voljo. T. in P.
sta spuščala zamaške skozi tulce in z zanimanjem opazovala njihovo skrivno pot. L. in A. pa
sta bili vztrajni pri igri z obroči in tulci. Razvrščanje po barvah jima ni povzročalo nobenih
težav. Pridružil se jima je še T. Pri igri so pokazali veliko zanimanja in radovednosti, zato sem
izkoristila trenutek in jim ponudila še eno didaktično igro – igro s tulci različnih dimenzij.
Otroci niso potrebovali nobenih navodil, saj so takoj začeli z igro. Ožje tulce so vstavljali v
širše, širše natikali na ožje, preizkušali različne načine in se pri tem zelo zabavali.
Ponudili sva jim še nekaj namiznih iger – vstavljanke, sestavljanke, barvice – vendar so otroci
zelo hitro postali nemirni in stvari metali po tleh. Zato sva se odločili, da ponudiva malico,
potem pa odidemo na vrtčevsko igrišče.

Slika 49: »Juhej, spet naš tunel …«

Slika 50: »… in naše škatle«.
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Slika 51: Nova didaktična igra.
Evalvacija
V oddelku je bilo prisotnih 12 otrok. Dan smo zopet pričeli z jutranjim krogom. Otroci so me
hitro posnemali in si sami pripravili svoje stole in se posedli. To novost so sprejeli neverjetno
hitro. Očitno jim je v krogu prijetno in se počutijo bolj povezano. Všeč so jim bile prstne igre,
prav tako gibalna zgodba. Pri vizualizaciji pa sem opazila, da jim je to nekaj povsem novega,
zato potrebujejo še nekaj ponovitev, da se bodo navadili.
Pri igri s škatlami in tunelom je bilo mogoče opaziti veliko simbolne igre. Če primerjam s
prvimi dnevi našega projekta, je bilo med otroki že veliko več sodelovanja in interakcij,
predvsem pa manj konfliktov, prerivanja, grizenja. Zelo ponosna sem bila na O., ki je prve dni
skakal in tolkel po škatlah, jih trgal, danes pa je sam prevzel odgovornost in ostale otroke
opozarjal, naj jih ne uničujejo.
Pri igri z didaktičnimi igrami so pokazali veliko vztrajnosti. Opazila sem, da so veliko
preizkušali in si s tem krepili prostorske zaznave, predvsem pa so se igrali in se pri tem zabavali.
Danes je bil zadnji dan izvajanja projekta, saj se jutri pomočnica vzgojiteljice vrne z bolniške
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odsotnosti. V skupino bom sicer prihajala še popoldne (zagotavljanje sočasnosti) in občasno
bom nadomeščala. Tako bom izkoristila možnost in otrokom ponudila nestrukturiran material.
Upam tudi, da bodo v skupini večkrat posegali po materialu, ki smo ga zbrali, in nadaljevali s
projektom, saj so se že v zelo kratkem času pokazali pozitivni rezultati.
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4 SKLEPNE MISLI
Izvedba projekta mi je predstavljala velik izziv, a sem se ga lotila z velikimi pozitivnimi
pričakovanji. Otroci niso bili deležni primernih spodbud iz okolja, zato se je njihova socialna
nezrelost kazala na vseh področjih. Težko so se vključevali v skupino, med njimi je pogosto
prihajalo do konfliktov, med drugim tudi do grizenja, ves čas so bila potrebna posredovanja
vzgojiteljice. Igra je večinoma potekala vzporedno, sodelovanja med otroki ni bilo zaznati,
otroci so veliko begali po igralnici, od ene igrače do druge (kocke, lesena železnica, sestavljanke
idr.), ni bilo zaznati simbolne igre, otroci niso bili ustvarjalni, koncentracija je bila slaba. Ker
sem zaznala, da jim običajne igrače ne predstavljajo nobenega izziva, sem se odločila, da jih
poskusim motivirati z nestrukturiranim materialom.
Ob koncu lahko rečem, da sem z izvedenim projektom zelo zadovoljna, prav tako vzgojiteljica.
Otroci so bili v igri spontani in imeli so vedno več idej. Ker sva otroke veliko opazovali, sva
lažje dojemali njihov razvoj. Zaznali sva velike razlike med njimi, predvsem v koncentraciji in
pripravljenosti na sodelovanje z ostalimi otroki. Veliko so raziskovali in preizkušali material,
ki sva jim ga ponudili. Bili so domiselni in ustvarjalni. Nekateri so že lepo sodelovali med seboj,
drugi so se še vedno raje igrali individualno. V teh tednih sem dobila potrditev, da je za otrokov
razvoj zelo pomembno, da mu nudimo bogato učno okolje in mu dovolimo, da se prosto izraža,
preizkuša, rešuje problemske situacije ipd. Pri tem pa ga spodbujamo in po potrebi z njim tudi
sodelujemo.
Vloga vzgojitelja je, da otroke podpira in spodbuja ter omogoča kakovostno igro. Nuditi jim
mora dovolj časa za igro, ustrezen material in sredstva za igro ter primerno organizirati prostor.
S pomočjo sistematičnega opazovanja, evalvacije, zapisov, fotografij in posnetkov ter
procesno-razvojnega načrtovanja vsakemu posameznemu otroku omogoča optimalni razvoj.
Ker projekt temelji na procesno-razvojnem načrtovanju, si ciljev nisem postavljala vnaprej. V
procesu evalvacije so bili cilji retrogradno reflektirani. Ugotavljam, da so bili skozi igro in
dejavnosti otrok uresničeni naslednji cilji posameznih področij:
– gibanje: otrok izvaja naravne oblike gibanja (plazenje), razvija koordinacijo, išče lastne
poti pri reševanju gibalnih problemov, razvija fino motoriko, se zaveda prostora,
spoznava različne položaje in odnose med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi;
– jezik: otrok je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi, izraža se s
kretnjami in gibi telesa, razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih
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ob vsakdanjih dejavnostih, razvija zmožnost odzivati se na neverbalno izražanje želja
in predlogov drugih;
– umetnost: otrok razvija čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti v tipanje
in opazovanje, se spontano izraža, se likovno izraža, gradi iz različnih materialov;
– družba: otrok sodeluje z ostalimi otroki in odraslimi, vzpostavlja prijateljske odnose z
ostalimi otroki, seznanja se s pravili v skupini;
– narava: otrok spoznava različne materiale, zaznava svet s čutili, uči se o uporabnosti
odpadne embalaže, odkriva in spoznava lastnosti in gibanje različnih teles (predmetov);
– matematika: otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, išče, zaznava in
uporablja različne možnosti rešitve problema, uči se orientacije v prostoru, spoznava
izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, levo, desno, pod, spredaj, zadaj),
razvršča in klasificira, zaznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
Odziv staršev na izvedbo projekta je bil v večini primerov pozitiven. Z veseljem so sodelovali
in dnevno nosili material. Starši treh otrok pa niso pokazali zanimanja, prav tako niso podpisali
soglasja, da je njihov otrok v projektu lahko fotografiran oziroma sneman. Za to mi je bilo zelo
žal, saj so ravno njihovi otroci v celotnem projektu ves čas navdušeno sodelovali in dosegli
presenetljiv napredek. Deček, ki je precej agresiven, je v igri postajal vedno bolj strpen in
prijateljski do drugih v skupini. Deček, ki se je na začetku izvajanja projekta ves čas skrival in
držal bolj zase, se je vključil v dogajanje in si našel prijatelje. Deklica, ki je imela vedno glavno
besedo in ni kazala razumevanja do drugih otrok, se je umirila in pokazala, da zna sodelovati
in se prilagajati skupini. Navedeno kaže na ključno vlogo vzgojitelja pri oblikovanju
spodbudnega učnega okolja v vrtcu.
Kar zadeva delo vzgojiteljice, lahko rečem, da nismo vajene biti v vlogi opazovalke, ker dobimo
občutek, da le sedimo in nič ne delamo. Tudi sama sem se srečala z enako mislijo, a sem v fazi
evalvacije dneva svoje mnenje spremenila. Šele po pregledu fotografij in posnetkov sem se
začela zavedati, da sem otrokom ponudila tisto, kar potrebujejo – primeren material za
raziskovanje, s prisotnostjo in zavestnim opazovanjem pa občutek varnosti in sprejetosti. Vloga
vzgojitelja je torej še kako pomembna, vendar je bistveno drugačna kot v ciljno-snovnem
kurikulu. Vzgojitelj namreč:
– poskrbi za prijetno vzdušje,
– otrokom omogoči spodbudno učno okolje,
– pripravi vsa potrebna sredstva, material in prostor,
– po potrebi pomaga otroku in ga spodbuja,
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– spremlja, opazuje, posluša in zapisuje odzive otrok,
– opazuje igro otrok in po potrebi posreduje,
– se vključi v igro kot soigralec.
Z gotovostjo lahko tudi potrdim, da igra v spodbudnem učnem okolju pozitivno vpliva na
socialne odnose med otroki. Otroci v igri razvijajo pripravljenost na sodelovanje, zaznavajo
konflikte, ki se pojavljajo, in jih skušajo reševati, razvijajo solidarnost, strpnost in prijateljstvo
ter komunikacijske spretnosti. Spoznavajo samega sebe, svoje zmožnosti in si tako razvijajo
samozaupanje. Večja koncentracija, ustvarjalnost in sposobnost improviziranja pa bistveno
pripomorejo k razvoju igre.
S projektom bi z veseljem nadaljevala skozi celo leto, a sem v oddelku le občasno, predvsem
za potrebe nadomeščanja. Zagotovo pa bom otrokom ob vsaki priložnosti ponudila
nestrukturiran material. Neprecenljivo je namreč opazovati, kako se otroci razvijajo,
napredujejo in kako sta njihova vedoželjnost in ustvarjalnost še precej nedotaknjeni.
Med izvajanjem projekta sem izhajala iz otrok in se trudila v največji meri zadovoljiti njihove
potrebe. Otroci imajo prirojeno potrebo po učenju in raziskovanju in naloga odraslih je, da to
potrebo ohranjamo in krepimo. Zato moramo otroke dobro poznati, da vemo, česa so zmožni,
da prepoznamo njihove potrebe in jim tako pripravimo dejavnosti, ki jih potrebujejo. To zahteva
veliko znanja, dobro opazovanje in iznajdljivost. Znati moramo pripraviti materiale, s katerimi
bo lahko otrok razvijal določeno spretnost ali usvajal nova znanja in hkrati gradil svojo
osebnost. Pri vsem tem pa moramo upoštevati, da so v skupini otroci različnih starosti in
različnih potreb. Navsezadnje moramo vse delati z največjim možnim spoštovanjem do otrok.
Potreba po učenju je tesno povezana s potrebo po igri. Otroci se učijo preko igre, ki predstavlja
osnovno otrokovo dejavnost. Vzgojitelj mora znati preko igre otroka spodbuditi k raziskovanju
in usvajanju novega znanja. Vedeti mora, s kakšno igro se česa naučiti, kako se naučiti
sodelovanja in potrpežljivosti, kako se naučiti zgraditi stolp, kako se naučiti prepoznavati
različne barve, kako se naučiti sprejemati poraze in kako reševati konflikte ipd. Upoštevati
moramo tudi otrokovo potrebo po umiku. V vrtcu je veliko otrok, zato je vedno živahno. Velike
škatle so se izkazale kot zelo primeren kotiček, kjer se otrok lahko umiri in umakne v svoj svet.
Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na otrokovo potrebo po občutku, da je nekaj posebnega.
Vsakega posameznega otroka je treba opaziti. Dovoliti mu moramo, da dela napake in se z njim
veseliti njegovih uspehov. Najpomembnejše pa je zadovoljiti otrokovo potrebo po ljubezni,
varnosti in spoštovanju.

53

5 LITERATURA
Bahovec, E. D. idr. (2013). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Inštitut za
psihologijo osebnosti.
Batistič Zorec, M. (2010). Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč in izkušenj
vzgojiteljic. V M. Batistič Zorec (ur.), Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce:
podobnosti v različnosti (str. 67–85). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Batistič Zorec, M. in Prosen S. (2011). Priročnik za razvojno psihologijo v program predšolska
vzgoja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za predšolsko vzgojo.
Borota, B. (2010). Dokumentiranje glasbenega razvoja v slovenskih vrtcih z vidika pristopa
Reggio Emilia. V. T. Devjak, M. Batistič Zorec, J. Vogrinc, D. Skubic in S. Berčnik (ur.),
Pedagoški koncept Reggio Emilia in kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti (str. 275–
291). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Devjak, T. in Batistič Zorec, M. (2011). Pristop Reggio Emilia – izziv za slovenske vrtce:
zbornik zaključne konference – priročnik za dobro prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Devjak, T., Batistič Zorec, M., Turnšek, N., Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Skubic, D. in
Hočevar, A. (2009). Posebna pedagoška načela pristopa Reggio Emilia na področju predšolske
vzgoje. V T. Devjak in D. Skubic (ur.), Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia (str. 7–15).
Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Devjak, T., Berčnik, S. in Plestenjak, M. (2008). Alternativni vzgojni koncepti. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta.
Ferjančič, J. (1994). Pogoji in oblike aktivnega učenja v vrtcu. Nova Gorica: Založba Educa.
Fras-Berro, F., Senica, M., Sivec, M., Stritar, U. in Turk, M. (2009). Spodbujanje otrokovih
kompetenc v vrtcu: zbornik prispevkov. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Hmelak, M. in Lepičnik Vodopivec, J. (2015). Izbrane teme predšolske pedagogike. Koper.
Univerzitetna založba Annales.

54

Hočevar, A., Kovač Šebart, M. in Štefanc, D. (2009). Sodelovanje z okoljem in problematika
participacije v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V T. Devjak in D. Skubic (ur.), Izzivi
pedagoškega koncepta Reggio Emilia (str. 17–36). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Hohmann, M. in Weikart, P. D. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana. DZS.
Kroflič, R. (2002). Procesno-razvojni model Kurikuluma za vrtce. V R. Kroflič (ur.), Izbrani
pedagoški spisi. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Kroflič, R. (2009). Dosledno reagirati na otrokovo ravnanje na ustrezen način. Vzgojiteljica,
XI(6), 16–20.
Loschi, T. (1991). Maria montessori: il progetto-scuola nella visione ecologia dell'uomo e del
bambino, construttori di un mondo migliore. Bologna: Cappelli.
Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS
Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj
in zgodnje učenje. Ljubljana. Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Rutar, S. (2013). Poti do participacije otrok. Koper: Univerzitetna založba Annales.
Turnšek, N. (2009). Vrtec – prostor aktivnega demokratičnega državljanstva. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta.

55

