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POVZETEK 

V diplomskem delu smo se posvetili primerjavi vloge vzgojitelja v dnevni rutini v javnem 

vrtcu in vrtcu, ki deluje po posebnih pedagoških načelih Marie Montessori. Diplomsko delo je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej splošno 

opisali vzgojo v predšolskem obdobju. Opredelili smo pojma vzgoja in predšolska vzgoja ter 

predstavili sistem institucionalne predšolske vzgoje v Sloveniji. Iz opisanega poglavja smo 

nato izhajali v nadaljevanju, ko smo predstavili program javnega vrtca in zasebnega vrtca 

montessori. Osredinili smo se na glavne značilnosti obeh programov in na vlogo vzgojitelja. 

V zadnjem poglavju smo opisali dnevno rutino, prikriti kurikulum, vlogo vzgojitelja v dnevni 

rutini ter dnevno rutino v javnem vrtcu in vrtcu montessori. V empiričnem delu pa smo 

izvedli polstrukturiran intervju s tremi vzgojitelji iz javnega vrtca in iz vrtca montessori. 

Zanimalo nas je, kako poteka dnevna rutina, kakšno vlogo ima vzgojitelj pri njenem 

načrtovanju in izvajanju ter kako vzgojitelj organizira prostor in čas. Z odgovori, ki smo jih 

pridobili, smo pripravili splošno primerjavo dela vzgojitelja med obema vrtcema. Ugotovili 

smo, da v vlogi vzgojitelja v dnevni rutini obstajajo razlike in podobnosti. Razlike se kažejo 

predvsem v organiziranih dopoldanskih dejavnostih, ki jih izvajata vrtca, v vlogi vzgojitelja 

med potekom dnevne rutine ter v pripravi prostora. Sicer pa oba vrtca izvajata podobne 

elemente dnevne rutine, ki si sledijo v enakem zaporedju. Vzgojitelji obeh vrtcev dnevne 

rutine ne načrtujejo pogosto, v sam proces pa redno vključujejo otroke, njihove želje in 

potrebe, zagotavljajo možnosti izbire ter spodbujajo participacijo.  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, javni vrtec, vrtec montessori, dnevna rutina, vloga 

vzgojitelja, načrtovanje, izvajanje, organizacija prostora in časa. 

  



 
 

ABSTRACT 

In the diploma thesis, we focused on comparing the role of a preschool educator in the daily 

routine at a public preschool and a preschool practicing special pedagogical principles of 

Maria Montessori. The diploma thesis consists of theoretical and empirical parts. In the 

theoretical part, we first described education in the preschool period in general. We defined 

concepts of education and preschool education and presented the system of institutional 

preschool education in Slovenia. We proceeded from the described chapter and presented the 

programs of public preschools and private Montessori preschools. We focused on the main 

characteristics of both programs and the role of an educator. In the final chapter, we described 

the daily routine, hidden curriculum, role of an educator in the daily routine, and daily 

routines in a public preschool and a Montessori preschool. In the empirical part of the 

diploma thesis, we conducted a semi-structured interview with three educators from a public 

preschool and a Montessori preschool. We were interested in the daily routine, the role of the 

educator in planning and implementing the routine, and how the educator organizes the space 

and time. We prepared a general comparison of the educators’ work between both preschools 

with the obtained answers. We determined that there are differences and similarities in the 

role of educators in the daily routine. The differences are mainly exhibited in organized 

afternoon activities at the preschools, in the role of educators during the course of the daily 

routine and in the preparation of space. Otherwise, both preschools have similar elements in 

the daily routine, which follows in the same sequence. Educators from both preschools do not 

plan the daily routine often, but regularly include children in the process, and consider their 

desires and needs, provide choices and encourage participation. 

 

KEYWORDS: preschool education, public preschool, Montessori preschool, daily routine, 

role of an educator, planning, implementing, organizing space and time. 

  



 
 

KAZALO VSEBINE 

UVOD ........................................................................................................................................ 1 

I. TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 2 

1 VZGOJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ........................................................................ 2 

1.1 Opredelitev vzgoje in predšolske vzgoje ........................................................................ 2 

1.2 Sistem institucionalne vzgoje predšolskih otrok v Sloveniji........................................... 3 

1.3 Javna in zasebna institucionalna vzgoja predšolskih otrok ............................................. 5 

1.4 Programi predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih, ki delujejo po posebnih pedagoških 

načelih ..................................................................................................................................... 6 

2 PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE JAVNEGA VRTCA ............................................ 7 

2.1 Zasnove programa javnega vrtca ..................................................................................... 7 

2.2 Opis programa javnega vrtca ........................................................................................... 8 

2.3 Vloga vzgojitelja v javnem vrtcu .................................................................................. 10 

3 PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE PO POSEBNIH PEDAGOŠKIH NAČELIH, KI 
GA IZVAJAJO V VRTCU MONTESSORI ............................................................................ 11 

3.1 Življenje in delo Marie Montessori ............................................................................... 11 

3.2 Zasnove programa vrtca montessori ............................................................................. 12 

3.3 Opis programa vrtca montessori ................................................................................... 13 

3.4 Vloga vzgojitelja v vrtcu montessori ............................................................................ 16 

4 DNEVNA RUTINA .......................................................................................................... 17 

4.1 Opis dnevne rutine ........................................................................................................ 17 

4.2 Dnevna rutina in prikriti kurikulum .............................................................................. 20 

4.3 Vloga vzgojitelja v dnevni rutini ................................................................................... 21 

4.4 Dnevna rutina v javnem vrtcu ....................................................................................... 22 

4.5 Dnevna rutina v vrtcu montessori ................................................................................. 23 

II. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 24 

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN .................................................................... 24 

6 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................................... 25 

7 METODOLOGIJA ........................................................................................................... 26 

7.1 Vzorec merjencev .......................................................................................................... 26 



 
 

7.2 Zbiranje podatkov ......................................................................................................... 26 

7.3 Način obdelave podatkov .............................................................................................. 26 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................. 27 

8.1 Potek dnevne rutine v javnem vrtcu in vrtcu montessori .............................................. 27 

8.2 Vloga vzgojitelja pri načrtovanju dnevne rutine ........................................................... 33 

8.3 Vloga vzgojitelja pri izvajanju dnevne rutine ............................................................... 37 

8.4 Organizacija časa in prostora v dnevni rutini ................................................................ 43 

9 SKLEPNE MISLI ............................................................................................................. 49 

10 VIRI IN LITERATURA .............................................................................................. 52 

11 PRILOGE ..................................................................................................................... 55 

11.1 Vprašanja za intervju z vzgojitelji javnega vrtca in vrtca montessori ........................... 55 



 

KAZALO SHEM 

SHEMA 1: Odnos med vzgojiteljem, okoljem in otrokom (Program vrtca montessori, 2013)

 .................................................................................................................................................. 14 

SHEMA 2: Okvirna razporeditev dnevnih dejavnosti (Publikacija vrtca Vrhnika, 2018). ...... 23 

 

KAZALO TABEL 

TABELA 1: Elementi dnevne rutine ........................................................................................ 27 

TABELA 2: Zaporedje elementov dnevne rutine .................................................................... 29 

TABELA 3: Skrb za počutje otrok med dnevno rutino ........................................................... 30 

TABELA 4: Prehodi med dejavnostmi .................................................................................... 32 

TABELA 5: Pogostost načrtovanja elementov dnevne rutine ................................................. 34 

TABELA 6: Vodilo pri organizaciji dnevne rutine in dejavnosti ............................................ 35 

TABELA 7: Vključevanje otrok v načrtovanje. ....................................................................... 36 

TABELA 8: Naloge vzgojiteljic med izvajanjem dnevne rutine ............................................. 37 

TABELA 9: Vodenje dnevne rutine ......................................................................................... 38 

TABELA 10: Motiviranje otrok pri dnevni rutini .................................................................... 39 

TABELA 11: Zagotavljanje možnosti izbire ........................................................................... 41 

TABELA 12: Omogočanje participacije otrok v dnevni rutini ................................................ 42 

TABELA 13: Ureditev prostora in fleksibilnost glede na dnevno rutino ................................ 44 

TABELA 14: Omogočanje samostojnosti in zasebnosti .......................................................... 46 

TABELA 15: Igrače, materiali in didaktični pripomočki ........................................................ 47 

TABELA 16: Organizacija časa ............................................................................................... 48 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Burger Maša; diplomsko delo 
 

1 
 

UVOD 

Otrok se v predšolskem obdobju razvija na področju socialnega, telesnega in duševnega 

razvoja. Ena prvih institucij, ki prične sodelovati pri otrokovi pripravi za odraslo življenje, je 

vrtec. V vrtcu otrok z učenjem pridobiva nova znanja, spretnosti, prevzema navade družbe in 

izgrajuje lastno osebnost (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). V Sloveniji poznamo dve 

vrsti vzgojno-izobraževalnih institucij – javne in zasebne (ZVrt, 2005, 1. člen). Javni vrtec 

izvaja javno določen pedagoški program, ki je Kurikulum za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Zasebni vrtci pa delujejo po programu, ki ga izbere ustanovitelj vrtca oziroma pristojni organ 

v skladu z aktom o ustanovitvi (ZVrt, 2005, 13. člen). V diplomskem delu se bomo osredinili 

na javni vrtec in zasebni vrtec montessori, ki deluje po posebnih pedagoških načelih. V 

začetku teoretičnega dela bomo opisali vzgojo v predšolskem obdobju, opredelili bomo pojma 

vzgoja in predšolska vzgoja, nato pa bomo opisali, kako deluje sistem institucionalne 

predšolske vzgoje v Sloveniji. Opisali bomo program javnega vrtca in program vrtca 

montessori, v nadaljevanju pa se bomo posvetili dnevni rutini, saj je ta pomemben del 

otrokovega bivanja v vrtcu in del obveznega programa, ki ga izvajata oba vrtca. Dnevna 

rutina je, kot povzame že sama besedna zveza, ponavljanje določenih dejavnosti, ki oblikujejo 

vsakdanje življenje v vrtcu. Sestavljena je iz elementov, ki so: prihod in odhod otroka iz vrtca, 

obroki, skrb za nego ter počitek. V sodobnih vrtcih se med potekom dnevne rutine poudarja 

pomembnost aktivne participacije otrok, zagotavljanja možnosti izbire ter spodbujanja 

samostojnosti (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). Med izvajanjem elementov dnevne 

rutine se najpogosteje izraža tudi prikriti kurikulum, ki zajema vse, kar se otrok v vrtcu nauči, 

ne da bi bilo to del načrtovanega pedagoškega dela (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). 

Pomembno vlogo pri izvajanju dnevne rutine imajo strokovni delavci oziroma vzgojitelji. 

Njihova naloga je organizacija prostora in časa, priprava sredstev, materialov in dejavnosti ter 

usmerjanje otrok (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996).  

V diplomskem delu bomo raziskovali vlogo vzgojitelja v javnem vrtcu in vrtcu montessori. 

Osredinili se bomo na: potek dnevne rutine, vlogo vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju 

dnevne rutine ter organizacijo prostora in časa. V empirični del naloge bomo vključili intervju 

s tremi vzgojitelji iz javnega vrtca in vrtca montessori. Z odgovori, ki jih bomo pridobili, 

bomo nato pripravili splošno primerjavo med delom vzgojiteljev v javnem vrtcu in vrtcu 

montessori.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1 VZGOJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

1.1 Opredelitev vzgoje in predšolske vzgoje 

Vzgojo opredeljuje mnogo definicij, nekatere se osredinjajo zgolj na razlago določenih 

vidikov vzgoje, spet druge pa pojem razlagajo v širšem, splošnem pomenu besede. 

Najpogosteje je vzgoja opredeljena kot vseživljenjski proces oblikovanja in samooblikovanja 

človeka oziroma njegove osebnosti. Lahko je intencionalna, torej namerna in ciljno usmerjena, 

kot tudi funkcionalna oziroma nenamerna, posredna. Delovanje vzgoje je usmerjeno v dva 

procesa, na eni strani vzgoja ustvarja posameznika kot individuuma, na drugi strani pa 

oblikuje človeka, ki pripada določenemu socialnemu okolju (Devjak in Berčnik, 2018). Z 

različnimi vzgojnimi ravnanji se med procesom vzgoje odvija transfer skupnih vrednot, norm, 

navad in prepričanj starejše populacije na mlajšo ter poučevanje in prenašanje znanja. Vse to 

poteka v skladu s splošnimi cilji sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka v določeni družbi 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Vzgojo bi lahko razlagali 

tudi kot eno izmed pojavnih oblik komunikacije, ki vključuje racionalne in iracionalne 

elemente. Iracionalni elementi so nezavedne vsebine v duševnosti, ki jih posameznik ne more 

namenoma nadzorovati. Mednje psihoanalitiki uvrščajo izkušnje, želje in motive, ki vplivajo 

na mišljenje in ravnanja posameznika. V procesu vzgoje mora vzgojitelj razumeti nezavedne, 

posredne in funkcionalne elemente osebnosti, saj ti močno vplivajo na vzgojno delovanje 

(Kroflič, 1997). 

Proces vzgoje se prične z otrokovim rojstvom in traja vse življenje. Vzgojo, ki poteka od 

rojstva do otrokovega šestega leta starosti oziroma do odhoda v šolo, pa poimenujemo z 

izrazom predšolska vzgoja (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). Angleško govoreče države 

imajo za vzgojo otrok od rojstva do vstopa v šolo navadno dva izraza. Vzgojo otrok do 

tretjega leta starosti imenujejo preschool education, za vzgojo od tretjega leta do vstopa v šolo 

pa uporabljajo izraz early childhood education (Devjak, idr. 2012). Predšolska vzgoja je 

sestavljena iz številnih procesov, katerih cilj je spodbujanje otrokovega razvoja in napredka: 

proces socializacije (tj. proces, s katerim se otrok aktivno vključuje v družbeno okolje, gradi 

odnose z ljudmi ter oblikuje osebnostne lastnosti, ki so sprejemljive za družbo, v kateri živi), 

proces intelektualizacije (tj. proces, preko katerega otrok razvija svoje kognitivne 

spodobnosti), proces kultiviranja (tj. proces, v katerem otrok prevzema oz. sprejema kulturo 
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svojega družbenega okolja) in proces humanizacije (tj. oblikovanje lastnosti, ki jih ima človek 

in se kažejo v njegovih dejanjih, razmišljanju in doživljanju stvari) (Lepičnik Vodopivec, 

2010). 

1.2 Sistem institucionalne vzgoje predšolskih otrok v Sloveniji 

Predšolska vzgoja v Republiki Sloveniji je del sistema vzgoje in izobraževanja, ki deluje v 

skladu z vrednotami naše družbe ter skupnimi političnimi, kulturnimi in moralnimi 

vrednotami Evropske unije. Vsi procesi, ki se odvijajo s predšolsko vzgojo, morajo izhajati iz 

človekovih pravic in dolžnosti do drugih ter načela pluralne demokracije, strpnosti, 

solidarnosti in pravne države (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011). Bistveni pravici, ki povezujeta vse druge otrokove pravice in sta izhodišče vzgojnega 

delovanja v institucijah, sta svoboda in enakost – pravica do enakosti pomeni, da mora sistem 

vzgoje in izobraževanja zagotavljati enake možnosti za vse udeležence, pravica do svobode pa 

narekuje možnost izbiranja. Da bi lahko ti dve pravici dosledno upoštevali, mora biti 

edukacijski sistem oblikovan demokratično. Delovati mora tako, da upošteva tako 

individualne kot skupinske razlike med otroki in zagotavljati široke možnosti izbire (Dolar 

Bahovec in Kodelja, 1996). Ena izmed pravic državljanov je tudi pravica do kakovostne 

vzgoje in izobraževanja. Zato je javni sistem šolske mreže v Sloveniji dostopen vsem, 

zagotavljanje kakovostnega dela pa je tudi eno najpomembnejših načel 

vzgojno-izobraževalnega delovanja (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011). 

Institucije, namenjene otrokom, so se na našem območju prvič pojavile v 11. stoletju. To so 

bile sirotišnice in zavetišča, katerih glavna dejavnost je bila nega otrok. Vzgoja se je ravnala 

po načelih, ki jih je zapovedovala vera. Prvi zapis o organiziranem otroškem vrtcu izhaja iz 

leta 1756. Vrtec je deloval v Mariboru, ustanovila pa sta ga mati in sin. Poleg nege je bil 

poudarek še na učenju vzornega sedenja, pisanja črk ter molitev. Institucionalna predšolska 

vzgoja se je nato intenzivneje razvijala od 19. stoletja, ko so različne dobrodelne in cerkvene 

organizacije pričele izvajati varstvo za otroke. Prostore, v katerih so se izvajale varstvene 

dejavnosti, so imenovali otroška zavetišča ali otroška zabavišča. Od takrat je institucionalno 

varstvo pridobivalo pomen, začela so se izobraževanja strokovnega pedagoškega kadra in 

oblikovanje predšolskega in šolskega sistema (Devjak in Berčnik, 2018). V sodobni družbi 

predšolska vzgoja spada v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, upravne in 

strokovne naloge tega področja pa opravlja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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Institucionalno predšolsko vzgojo nadzirata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI) in Zakon o vrtcih (ZVrt). V program predšolske vzgoje so pri nas 

vključeni otroci od prvega leta starosti oziroma od dopolnjenih enajst mesecev starosti do 

šestega leta starosti, ko pričnejo otroci vstopati v šolski sistem (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2018).  

Institucionalna predšolska vzgoja v Sloveniji ima tri temeljne naloge. Prva je pomoč staršem 

pri celoviti skrbi za otroke, druga izboljševanje kakovosti življenja družin in otrok, tretja pa 

ustvarjanje spodbudnega okolja oziroma pogojev za otrokov celostni razvoj, torej razvoj 

telesnih in duševnih sposobnost (ZVrt, 2005, 2. člen). Načela predšolske vzgoje v vrtcih so 

oblikovana skladno s splošnimi načeli, ki veljajo za celoten edukacijski sistem v naši državi. 

To so načela demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 

zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki, pravice 

do izbire in drugačnosti ter ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja (ZVrt, 2005, 3. člen). Skladno z načeli so zastavljeni tudi cilji predšolske 

vzgoje. Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so: 

– »razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

– razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,  

– razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja,  

– negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja,  

– spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa 

tudi branja in pisanja,  

– spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,  

– posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  

– spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in  

– razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.« (ZVrt, 2005, 4. člen) 

Opisani splošni cilji predšolske vzgoje v Sloveniji pripomorejo k zagotavljanju kakovostnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa tako v javnih kot zasebnih vrtcih, o katerih bomo zapisali 

več v nadaljevanju diplomskega dela. 
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1.3 Javna in zasebna institucionalna vzgoja predšolskih otrok 

Javna šolska mreža v Sloveniji zajema predšolsko vzgojo, ki se izvaja tako v javnih kot tudi v 

zasebnih institucijah oziroma vrtcih (ZVrt, 2005, 1. člen). Država mora vključevanje v 

program predšolske vzgoje omogočiti vsem staršem in otrokom ter hkrati zagotavljati 

možnost izbiranja med programi (ZOFVI, 2007, 11. člen). Možnost izbiranja med programi 

mora biti omogočena, zaradi sobivanja različnih kultur ter zaradi številnih strokovnih in 

laičnih pedagoških teorij, po katerih se ravnajo starši. Da bi zadostili najrazličnejšim 

prepričanjem družin, javni vrtci in šole delujejo v skladu z najsplošnejšimi pedagoškimi 

teorijami, ki opisujejo kakovostni vzgojno-izobraževalni program. Zasebni vrtci pa 

predstavljajo ponudbo za tiste družine, ki so drugotnega mnenja o tem, kaj je dober 

edukacijski sistem (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

Delitev na javno in zasebno vzgojo tako omogoča uveljavljanje pravice staršev, da lahko 

izbirajo programe predšolske vzgoje, ki ustrezajo njihovim filozofskim, religioznim ali 

moralnim prepričanjem ter potrebam. Ta pravica je določena v Konvenciji proti diskriminaciji 

v izobraževanju, zapisana pa je tudi v Splošni deklaraciji človekovih pravic. Zasebni vrtci 

predstavljajo tudi dopolnitev in bogatitev javnega programa predšolske vzgoje, vendar pri tem 

ne smejo delovati tako, da bi kakor koli ogrožali javni šolski sistem (Dolar Bahovec in 

Kodelja, 1996).  

Pedagoški program, ki ga izvaja vrtec, javni ali zasebni, mora biti opisan v publikaciji za 

starše. Obvezen del v publikaciji je opis ciljev, vsebin in metod dela, ki jih predvideva 

določen program. Zasebni vrtci morajo poleg splošnega opisa izvajanega programa dokazati 

tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 

programa (ZVrt, 2005, 11. člen).  

Javno vzgojno-izobraževalno institucijo lahko ustanovi lokalna skupnost oziroma občina 

(ZOFVI, 2007, 40. člen). Nov vrtec se oblikuje, če lahko v njem deluje najmanj deset 

oddelkov otrok (ZOFVI, 2007, 44. člen). Pedagoški program predšolske vzgoje v javnih 

vrtcih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Program vsebuje 

ime, strokovna izhodišča, vzgojna področja dela, cilje ter opis predvidenega načina 

sodelovanja s starši (ZVrt, 2005, 12. člen). V javnem vrtcu se trenutno izvaja program 

Kurikulum za vrtce, ki je postal veljaven leta 1999. Ta državni dokument se v svojih določilih 

ravna po zgledu preteklih organizacij slovenskih vrtcev, ob tem pa delo dopolnjuje z 

novejšimi strokovnimi ugotovitvami glede razvoja v zgodnjem obdobju otroštva (Kurikulum 
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za vrtce, 1999). Javni program Kurikulum za vrtce se izvaja v samostojnih javnih vrtcih in v 

vrtcih, ki delujejo v osnovnih šolah. Prav tako v skladu z Kurikulumom za vrtce poteka 

pedagoško delo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v 

bolnišnicah ter v podjetjih, ki prav tako organizirajo varstvo za otroke (Devjak idr., 2012). 

Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo strokovne osebe z ustrezno izobrazbo, pogoje za 

prostor in opremo, v katerih delujejo, pa določi minister oziroma pooblaščena zbornica 

(ZOFVI, 2007, 33. člen).  

Zasebno institucijo, ki izvaja predšolsko vzgojo lahko ustanovi katera koli domača in tuja 

fizična ali pravna oseba (ZOFVI, 2007, 40. člen). Zasebni vrtec deluje po programu, ki ga ne 

določi javni državni organ, temveč ga izbere ustanovitelj vrtca oziroma pristojni organ v 

skladu z aktom o ustanovitvi. Preden zasebni vrtec prične s pedagoškim delom, mora za 

izvajanje izbranega programa pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje. Če se zasebni vrtec odloči za izvajanje vzgojnega 

programa po posebnih pedagoških načelih, mora slednjega priznati tudi določeno mednarodno 

združenje (ZVrt, 2005, 13. člen). Če zasebni vrtec izvaja javnoveljavni predšolski pedagoški 

program, mora zadostiti enakim pogojem glede zaposlenih oseb, prostora in opreme kot javni 

vrtec. Če zasebni vrtec izvaja tako imenovani alternativni program predšolske vzgoje, pa 

mora izpolnjevati enake pogoje, kakršni so v javnem vrtcu, zgolj glede prostora (ZOFVI, 

2007, 33. člen). 

1.4 Programi predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih, ki delujejo po posebnih 

pedagoških načelih 

Programi po posebnih pedagoških načelih oziroma tako imenovani alternativni vzgojni 

koncepti so se pričeli oblikovati med 19. in 20. stoletjem. Vzrok organiziranja reformskih 

gibanj so bile kritike starega edukacijskega sistema. Strokovna in tudi laična javnost sta šoli 

očitali, da njeno delovanje ponuja neživljenjske izkušnje in onemogoča aktivno sodelovanje 

učencev (Devjak in Berčnik, 2018). Program vzgoje in izobraževanja ni deloval v korist 

razvoja otroka, temveč je funkcioniral v prid politike tedanje družbe. Posledično je reformska 

pedagogika pričela oblikovati rešitve in izboljšave, njihova uresničitev pa se je predvidevala 

izven javne šole (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). Nove šole in vrtci, ki so izvajali 

reformske ideje, so se poimenovali alternativne šole ali alternativni vrtci. Bistvene lastnosti, ki 

so skupne programom, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, in jih ločijo od javnega, so 

dajanje prednosti razvoju pred učenjem, naravni vzgoji pred načrtno ter vzgoji, ki izhaja iz 
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otroka, in ne vzgoji, ki temelji na določenih družbenih prepričanjih. Posamezne elemente 

progresivne pedagogike učitelji in vzgojitelji vključujejo tudi v javne šole in vrtce, s čimer 

obogatijo vzgojno-izobraževalno dejavnost (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). Na našem 

območju sta najbolj znana dva alternativna pedagoška koncepta, to sta pedagogika Marie 

Montessori in waldorfska pedagogika utemeljitelja Rudolfa Steinerja. Oba načina sta nastala 

skozi raziskovanje in delo posameznih oseb, ki so nato svoje ideje širile v različne vrtce po 

vsem svetu. Značilnost vrtca montessori in waldorfskega vrtca je usmerjenost k otroku. To 

pomeni, da delo vzgojitelja ne usmerjajo kurikuli s strogo opredeljenimi cilji in vsebinami, 

temveč otrokove individualne potrebe, interesi, stopnja razvoja, značilnosti učenja itd. 

Poudarek v vrtcu montessori in waldorfskem vrtcu je na notranji motivaciji, ki izhaja iz otroka, 

omogočanju izbire, samoodločanju otrok in samodisciplini (Batistič Zorec, 2003).  

2 PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE JAVNEGA VRTCA 

2.1 Zasnove programa javnega vrtca 

Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, javni vrtec v naši državi izvaja program predšolske 

vzgoje, ki je Kurikulum za vrtce. Oblikovan je bil leta 1999, ko se je vsebinski sistem vrtcev 

in sam koncept predšolske vzgoje ter otroštva v Sloveniji prenovil. Vsebina dokumenta 

temelji na analizah, predlogih in rešitvah, ki so bile izvedene in oblikovane skozi proces te 

vsebinske prenove, ter na načelih in ciljih, ki veljajo za celoten edukacijski sistem v Sloveniji 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Termin vzgojni program, ki se je uporabljal v preteklosti, se je 

zamenjal s strokovnim terminom kurikulum. Nov pojem zajema vse dejavnosti, s katerimi se 

sreča otrok v vrtcu (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

Razlog za vpeljavo besede kurikulum v slovensko pedagogiko je poenotenje z anglo-ameriško 

terminologijo v Evropi. Poleg tega je pojem kurikulum širši od pojma vzgojni program in nas 

opominja na prepletanje različnih dejavnikov, med njimi tudi na prikriti kurikulum, ki vpliva 

na resnično odvijanje vzgojno-izobraževalnega procesa (Kroflič, 2001). Glavne spremembe, 

ki so se pričele odvijati v vrtcih z vpeljavo novega pedagoške programa, so: pestrejša izbira 

dejavnosti, vsebin, novi načini organizacije dneva in dejavnosti v vrtcu, pluralizacija kurikula, 

uporaba različnih metod dela, načinov itd. Vse spremembe stremijo k: zmanjševanju 

skupinskega poteka dnevne rutine in večjemu upoštevanju pravice do zasebnosti ter 

individualnih potreb otroka; upoštevanju pravice do izbire; odmiku od discipliniranja telesa; 

od dojemanja vseh otrok kot enakih in k upoštevanju individualnih razlik med otroki (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Spremembe so odraz poudarka na samem procesu vzgoje, 
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ki otroku ponuja izkustveno in aktivno učenje ter odmik od osredotočanja zgolj na vsebine 

ponujenih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Javni program predšolske vzgoje v svojem delovanju združuje starejše pedagoške metode in 

sodobne načine dela oziroma novejše strokovne teorije, ki razlagajo procese razvoja v 

zgodnjem otroštvu. V svoji zasnovi spoštuje načela in cilje, ki veljajo za predšolsko vzgojo v 

naši državi ter temelji na strokovnih ugotovitvah, da otrok dojema in razume svet celostno, da 

se razvija v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v interakciji z 

vrstniki in odraslimi razvija svojo lastno in družbeno individualnost (Kuriklum za vrtce, 1999). 

2.2 Opis programa javnega vrtca 

Kurikulum za vrtce predstavlja glavno podlago za strokovno delo vzgojiteljev, pomočnikov 

vzgojitelja, ravnateljev in svetovalnih delavcev, ki za kakovostno načrtovanje in izvajanje 

pedagoškega dela dokument dopolnjujejo z uporabo dodatne strokovne literature, ob tem pa 

se prilagajajo vedenju otrok, organizaciji dnevne rutine ter povezanosti vrtca z lokalno 

okolico (Kurikulum za vrtce, 1999).  

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) so določeni globalni cilji1, ki urejajo predšolsko vzgojo v 

javnih institucijah, na podlagi katerih so oblikovana ključna načela:  

 »Načelo demokratičnosti in pluralizma; 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

                                                 
 1»Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 
 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih; 
 bolj uravnotežena ponudba na vseh področjih in dejavnostih predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne 

omogočajo poglobljenosti na določenih področjih; 
 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbiranje v nasprotju s skupinsko rutino; 
 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranosti glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 
 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 
 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu; 
 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme vrtca; 
 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 
 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vedenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu; 
 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 4–5) 
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 načelo uravnoteženosti; 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

 načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; 

 načelo horizontalne povezanosti; 

 načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete; 

 načelo sodelovanja s starši; 

 načelo sodelovanja z okoljem; 

 načelo timskega sodelovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja; 

 načelo kritičnega vrednotenja; 

 načelo razvojno-procesnega pristopa; 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 5–9) 

Vsebino dokumenta Kurikulum za vrtce lahko ločimo na dva dela. Opisana načela in globalni 

cilji so umeščeni v prvi del dokumenta. Oblikovani so na podlagi strokovnih spoznanj o 

otroštvu in se uresničujejo v šestih področji dejavnosti, ki so opredeljena v drugem delu 

kurikuluma. Področja dejavnosti v javnih vrtcih so: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in 

matematika. Prvi del kurikuluma vključuje še poglavje o otroku v vrtcu, ki v podpoglavjih 

zajema spoznanja o: zakonitostih v razvoju in učenju otroka; vplivu vsakodnevnih elementov 

dnevne rutine in z njo dejavnikov prikritega kurikula; interakcijah med otroki ter med otroki 

in odraslimi; pomenu socialnega okolja in učenja; pomembnosti vloge prostora ter spoznanja 

o mogočih načinih in pomenu sodelovanja s starši. Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti 

omenjenih področij si strokovni delavci lahko pomagajo s primeri dejavnosti za posamezno 

področje in starostno skupino, ki so pripravljeni v kurikulumu. Skozi celoten proces 

predšolske vzgoje v javnem vrtcu je poudarek tudi na moralnem razvoju, skrbi za zdravje, 

ozaveščanju o varnosti in prometni vzgoji (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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2.3 Vloga vzgojitelja v javnem vrtcu 

V oddelku javnega vrtca delujeta dva vzgojitelja predšolskih otrok – vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja. Poleg teh dveh oseb, ki sta najpogosteje v stiku z otroki, pa strokovno delo 

opravljajo še svetovalni delavec, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator 

prehrane in drugi delavci. Vzgojitelj je lahko oseba, ki ima izobrazbo študijskega programa 

prve stopnje oziroma je pridobila izobrazbo, ki z upoštevanjem zakona ustreza izobrazbi 

najmanj prve stopnje določene smeri (ZVrt, 2005, 40. člen).  

Delo vzgojitelja zajema pripravo, načrtovanje in izvajanje pedagoškega dela, poleg tega pa 

mora vzgojitelj skozi vzgojni proces sodelovati s starši ter organizirati vsakdanje življenje v 

vrtcu (ZVrt, 2005, 41. člen). Vzgojno-izobraževalno delo je načrtovano in izvajano skladno z 

dokumentom Kurikulum za vrtce (1999). Eno izmed pomembnih načel tega dokumenta 

poudarja odprtost kurikuluma in avtonomnost strokovnih delavcev. To načelo zahteva 

strokovno usposobljenost ter odgovornost delavcev, hkrati pa omogoča večjo samostojnost pri 

načrtovanju in izvajanju pedagoškega dela. Vzgojitelj se torej pri svojem delu ozira na 

usmeritve Kurikuluma za vrtce, hkrati pa jih obogati z lastnimi predlogi vsebin in metod dela 

(Kroflič, 2001). Vloga vzgojitelja je ključna za kakovostno in učinkovito izvajanje programa 

predšolske vzgoje. Pri tem so naloge vzgojitelja povezane z organizacijo prostora v vrtcu, 

pripravo sredstev, materialov, izvajanjem različnih dejavnosti ter načinom usmerjanja in 

vodenja otrok (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996).  

Ena izmed pomembnih nalog, ki jih ima vzgojitelj, je upoštevanje in omogočanje otrokove 

pravice do izbire in drugačnosti. Vzgojitelj s svojimi ravnanji, delom in načinom 

komunikacije izraža lastna prepričanja o tem, koliko in kako je naklonjen sodelovanju otrok 

pri odločitvah, ki se tičejo pravil v skupini, organiziranosti prostora in časa, izbiri dejavnosti 

itd. (Rakovič, 2004). Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da vzgojitelj dela z 

otroki ne sme usmerjati direktivno. Njegova zadolžitev je, da razvije sodelovalni odnos z 

otroki in odraslimi ter ustvarja prijetne stike. Vzgojitelj pri svojem delu upošteva vprašanja, 

prošnje, želje otrok, jim omogoča samostojnost, participacijo, možnost pogovora, čez dan daje 

pozitivno naravnana navodila, pohvale, na pozitiven način rešuje nastale konflikte ter na 

različne načine z vljudnostjo in pozornostjo ustvarja spodbudno, pozitivno družbeno okolje 

(prav tam). Vse našteto je pomembno izvajati tako med načrtovanimi dejavnostmi kot med 

dejavnostmi, ki potekajo vsakodnevno, rutinsko in manj načrtovano. Elemente dnevne rutine 
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mora vzgojitelj pripraviti na takšen način, da ti omogočajo aktivnost otrok, izbiro ter 

neodvisnost od odrasle osebe (Rakovič, 2004). 

Vzgojitelj vstopa v interakcije z otroki individualno ali pa ko ti delujejo v manjših in večjih 

skupinah. Vzgojitelj oziroma odrasla oseba v vrtcu s svojim odnosom, načinom vedenja in 

načinom komunikacije vpliva na otroka (Kurikulum za vrtce, 1999). Kot je zapisano v 

Kurikulumu za vrtce »odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in 

pomirjajoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke« 

(prav tam, 1999, str. 12). Obojesmerna komunikacija, ki poteka med vzgojiteljem in otrokom, 

predstavlja sredstvo za učinkovito vzgojno-izobraževalno delovanje. Skozi interakcije in 

pogovor odrasla oseba spoznava otroka in njegove učne oziroma razvojne potrebe, obenem pa 

z različnimi oblikami učenja vpliva nanj. Odprt kurikulum vzgojitelju omogoča delno 

svobodo, da lahko opazuje vsakega otroka posebej, ga motivira in mu pripravi dejavnosti, 

kakršne potrebuje za svoj razvoj. Vzgojitelj z različnimi metodami in oblikami pristopov pri 

otrocih spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, razumevanja, odgovornosti za svoja dejanja, 

uporabo pridobljenih znanj in spretnosti ipd. (Kroflič, 2001). 

3 PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE PO POSEBNIH PEDAGOŠKIH 

NAČELIH, KI GA IZVAJAJO V VRTCU MONTESSORI 

3.1 Življenje in delo Marie Montessori 

Maria Montessori, utemeljiteljica enega najbolj razširjenih alternativnih pedagoških pristopov, 

se je rodila v Italiji, 31. 8. 1870 (Pollard, 1997). V času njenega študija medicine družba ni 

bila naklonjena aktivnemu udejstvovanju žensk v vzgoji in izobraževanju, zato se je morala za 

priznavanje lastnih uspehov izkazovati bolj kot moški (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

Po šestih letih študija na univerzi je postala prva ženska v Italiji z diplomo iz medicine. V 

istem letu se je pričela udejstvovati tudi v feminističnih gibanjih in je nastopila kot govornica 

v Berlinu. Njen govor je pustil velik vtis in spoznala je, da ima sposobnosti, s katerimi lahko 

doseže, da ljudje poslušajo njena razmišljanja in ugotovitve. Razvila je mišljenje, da bi bilo 

duševno zaostalim otrokom treba pomagati izven psihiatričnih institucij, v posebnih šolah, 

kjer bi jih obravnavali s pedagoškimi in ne zgolj z medicinskimi pristopi (Pollard, 1997). 

Svoje ideje je tudi izvedla in organizirala pedagoško delo v šoli za duševno prizadete otroke, 

kjer je oblikovala metode, ki so izhajale iz ugotovitev francoskih strokovnih avtorjev: Clauda 

Bernarda, Jeana Itarda ter Edouarda Sequina. Njena prizadevanja za boljši učni uspeh in 
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razvoj otrok so bila zelo hitro uspešna in pripravila jih je na vstop v šolo. Ob tem uspehu je 

menila, da bi se lahko posvetila delu z otroki. Zato se je ponovno vrnila na univerzo in se 

vpisala na študij filozofije, psihologije in antropologije (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008).  

Vsa znanja, izkušnje in ugotovitve, ki jih je pridobila med svojo študijsko potjo, predavanji in 

zaposlitvami, je pričela aktivno uporabljati leta 1907 v t. i. »Casa dei Bambini« oziroma Hiši 

otrok (Klančar Kobal v Montessori, 2011). Prostor v hiši otrok je bil po ureditvi in načinu 

delovanja nasprotje takratne tradicionalne šole. V t. i. hiši otrok je postavila majhne mize, 

uvedla različne materiale in aktivnosti, saj je želela, da otroci v delu uživajo, so samostojni in 

svobodno izbirajo, kaj bodo počeli (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

Med delovanjem hiše otrok se je osredinila na opazovanje otroškega dela. Odkrila je, da so 

otroci sposobni dolgotrajne koncentracije, da so visoko motivirani, če si delo izberejo sami, 

da jih njeni materiali pritegnejo, da imajo radi notranji mir in tišino, da raje kot igro izberejo 

delo, da se za določene stvari samoiniciativno zanimajo in so vedno bolj samostojni. 

Zagovarjala je, da se samo v pravilno pripravljenem spodbudnem okolju lahko izraža 

otrokova prava narava (Montessori, 2011).  

Na podlagi spoznanj o otroku in obdobju otroštva je pričela oblikovati novo pedagoško teorijo. 

Glavna spoznanja njenega pristopa so, da se učenje otroka razlikuje od učenja odraslega, da je 

njegov razvoj sestavljen iz več stopenj, ki si sledijo v določenem redu, ter da učenje poteka s 

prepletanjem in povezovanjem izkušenj (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008).  

3.2 Zasnove programa vrtca montessori  

Na podlagi odkritih zakonitosti otrokovega razvoja je Maria Montessori postavila novo 

metodo pedagogike in ustvarila vrtec, ki deluje po programu posebnih pedagoških načel. Njen 

glavni cilj je bil, da spremeni odnos odraslih do otrok in se odmakne od tradicionalne vzgoje 

in izobraževanja. Želela je, da vzgoja ne bi vsiljevala učenja, znanja in načinov vedenja. 

Vzgoja v vrtcu montessori se zato ravna po otrokovem gibalnem, spoznavnem, čustvenem in 

socialnem razvoju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Otroci imajo prirojeno sposobnost, ki jo je utemeljiteljica imenovala srkajoči um. Srkajoči um 

pomeni, da otrok vsrkava vase vse izkušnje iz okolice, ki jih potrebuje za lastni razvoj. Otrok 

namreč sam gradi svojo osebnost ter duševnost in narekuje lasten potek razvoja. Nezavedno 

asimilira vtise iz okolice, ki ga obdaja, in se trajnostno samooblikuje (Montessori, 2011). Ta 
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ugotovitev utemeljuje razmišljanje Marie Montessori, da otroci sami čutijo, kaj se morajo 

naučiti. Proces učenja torej izhaja iz otroka in ne odraslega (Pollard, 1997).  

Obdobje otroštva je Maria Montessori razdelila na dva dela. Prvo obdobje je obdobje 

zgodnjega otroštva, ki traja od otrokovega rojstva do šestega leta starosti. V tem času je otrok 

vključen v vrtec oziroma v hišo otrok. V drugo obdobje otroštva pa sodijo otroci, stari med 

šest in dvanajst let, ki hodijo v šolo (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Drugo 

pomembno odkritje avtorice je, da razvoj poteka skozi obdobja, ki jih imenuje občutljiva 

obdobja. Gre za faze oziroma stopnje razvoja, v katerih se otrok intenzivno uči. V 

posameznem občutljivem obdobju je otrok posebej »občutljiv« oziroma pripravljen ali 

motiviran za izvajanje določenih dejavnosti, preko katerih potekata duševni razvoj in zorenje 

(Batistič Zorec, 2003). Gre za obdobja v času zgodnjega otroštva, ko je otrok tako močno 

dovzeten za nekatere dražljaje, da drugi nimajo tako velikega pomena. Da je otrok v 

občutljivem obdobju, vidimo po tem, da se močno zanima za določene stvari in ponavlja 

določena dejanja, kar mu prinaša veselje in zadovoljstvo. Odrasla oseba otroku ne sme 

preprečiti, da ta upošteva svoje interese, saj tako lahko občutljivo obdobje zamre in otrok 

zamudi čas, v katerem se uči na naraven način (Program vrtca montessori, 2013).  

3.3 Opis programa vrtca montessori 

Vrtec montessori deluje tako, da otroku dovoljuje nekaj svobode in mu zagotavlja spodbudno 

pripravljeno okolje, ki ponuja materiale in izkušnje, ki jih potrebuje za svoj napredek. 

Pedagoški pristop upošteva otrokove naravne vzgibe oziroma interese za učenje in njegovo 

duševno sposobnostjo za samorazvoj. Spodbuja življenjsko učenje, saj skrbi za napredek na 

vseh področjih razvoja, torej na čustvenem, duhovnem, fizičnem in intelektualnem. V vrtcu 

montessori se daje prednost vrednotam, kot so spoštovanje, svoboda in odgovornost. 

Poudarek je na spodbujanju razvoja samomotivacije, samodiscipline, samospoznavanja, 

samorazvijanja, samostojnosti, mirnega in sistematičnega reševanja težav, usvajanja novih 

znanj, spretnosti ter pozitivnega odnosa do učenja (Lillard, 2003). Glavne značilnosti metode 

montessori so umirjenost, individualni pristop do otroka in notranja motivacija otrok za 

učenje in razvoj (Program Hiše otrok montessori, 2010).  

V programu je poudarek na gibanju in kogniciji, zagotavljanju možnosti izbire, interesu otrok, 

izogibanju zunanjim nagradam, učenju med vrstniki, učenju znotraj konteksta in na skrbi za 

red v okolju in umu (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). Gibanje in kognicija sta 

pomembna elementa vrtca montessori, saj neposredno delo in gibanje spodbudno vplivata na 
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mišljenje, učenje in razvoj možganov. Razvijata se predvsem pri dejavnostih, ki predstavljajo 

različne oblike manipulacij s predmeti (Program vrtca montessori, 2013). Eno izmed načel, po 

katerih deluje program montessori, je možnost svobodnega izbiranja. Utemeljiteljica koncepta 

je ugotovila, da so otroci veseli, kadar lahko samostojno izbirajo, saj jim ta možnost daje 

občutek nadzora nad okolico. Otroci se hkrati učijo tudi samostojnega odločanja in tako 

dosegajo boljše psihološke in učne rezultate. Maria Montessori je prepoznala dve vrsti 

interesa; individualnega, ki zadeva samo eno osebo, ter situacijskega, ki sproži zanimanje več 

otrok hkrati. Na slednjem je avtorica tudi temeljila, ko je otrokom ponudila različno 

oblikovane didaktične materiale. Otroci se učijo tako, da delujejo z različnimi materiali, ki 

imajo določen način uporabe in zahtevajo že neka usvojena znanja. To je učenje znotraj 

konteksta, ki ima v vrtcu montessori velik pomen (Lillard, 2005). Spoznanja s področja 

psihologije sporočajo, da ima red v učenju in razvoju pomembno vlogo. Maria Montessori je 

na podlagi teh ugotovitev oblikovala osnovno idejo svojega pedagoškega koncepta. Menila je, 

da se proces učenja in razvoja prične šele, ko otrok pridobi notranjo disciplino (Devjak, 

Berčnik in Plestenjak, 2008). 

Pri tem procesu učenja se prepletajo trije dejavniki: pripravljeno okolje, vzgojitelj ter 

didaktični materiali (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Odnos med odraslim, 

otrokom in okoljem, bi lahko ponazorili na naslednji način:  

SHEMA 1: Odnos med vzgojiteljem, okoljem in otrokom (Program vrtca montessori, 2013). 

 

 

 

 

 

 

  

Središčni krog predstavlja OTROKA. Na 
otroka vzgojitelj vpliva posredno preko 
okolja. Okolje otroku omogoča izkušnje, ki 
jih potrebuje. 

Zunanji krog predstavlja OKOLJE. 
Vzgojiteljeva naloga je njegova priprava in 
spremljanje. 
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Okolje v vrtcu montessori se lahko oblikuje v katerem koli prostoru, kjer bivajo otroci 

(Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). Vsebuje tri elemente: prostor, pohištvo in didaktične 

materiale. Prostor je navadno skromen in dovolj velik, da omogoča svobodno gibanje otrok. 

Urejen mora biti lepo in omogočati tudi izhod na prosto. Glavni del prostora je pohištvo 

oziroma oprema, ki mora biti prilagojena višini otrok (Program vrtca montessori, 2013).  

Del pripravljenega okolja so tudi didaktični materiali. Materiale je oblikovala utemeljiteljica 

pedagogike montessori, danes pa jih izdelujejo industrijsko. Vsa sredstva imajo dve skupni 

lastnosti, to sta enostavnost in sestava iz naravnih materialov. Večinoma so to predalčki iz 

lesa, ki vsebujejo predmete različnih barv, oblik in materialov (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 

2008). Prostori v igralnici so razporejeni glede na različna področja. Ta področja so: 

vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematika, znanost ali kozmična vzgoja, umetnost ter 

gibalna vzgoja (Program Hiše otrok montessori, 2010). 

Maria Montessori je postavila koncept, ki ustvarja spodbudno okolje za samovzgojo. V hiši 

otrok način dela vzgojiteljev narekuje stavek »pomagaj mi, da naredim sam« (Berčnik, 

Devjak in Plestenjak, 2008). To vodilo otrokom omogoča svobodo, ki je tudi glavni, temeljni 

cilj vzgojnega režima montessori. Vzgojni proces je po prepričanju Marie Montessori pomoč 

življenju oziroma pomoč otroku, da razvije lastne duševno-duhovne dimenzije osebnosti 

(Batistič Zorec, 2003). 

Cilji programa po načelih Marie Montessori so (Program Hiše otrok montessori, 2010, str. 8): 

 »spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti; 

 spodbujanje navdušenja za učenje in raziskovanje; 

 spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja, žive in nežive narave; 

 sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju intelektualnih sposobnosti«. 

V hišo otrok se lahko vpišejo vsi otroci do šestega leta starosti, program pa je primeren tudi za 

otroke s posebnimi potrebami. Otroci so v oddelkih s starostno mešanimi skupinami (Program 

Hiše otrok montessori, 2010). 
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3.4 Vloga vzgojitelja v vrtcu montessori 

Vzgojitelj v vrtcu montessori je lahko oseba, ki je opravila izobraževanje montessori in 

pridobila diplomo montessori (Akademija montessori, 2018). Maria Montessori je v svojem 

delu Skrivnost otroštva napisala, da »kdor dela v vzgoji in izobraževanju, si ne sme domišljati, 

da se na službo lahko pripravi le s študijem, torej z izobrazbo. Predvsem je potrebno, da v sebi 

kultivira določene moralne vrline.« (Montessori, 2009, str. 103) Strokovni delavec v vrtcu 

montessori mora torej dobro poznati lastnosti otrok ter njihovega razvoja. Poleg tega pa mora 

biti strokoven, umirjen, vljuden, iskren, odprt, odločen, ne sme ravnati v jezi, ne sme kričati 

na otroke, jih poniževati ali žaliti. Odrasla oseba v vrtcu montessori mora spoštovati otrokove 

potrebe in otroka samega ter prispevati k pozitivnim izkušnjam v življenju otrok (Program 

Hiše otrok montessori, 2010). Odnos vzgojitelja in način njegovega dela pogojuje njegov 

pogled na otroka. Bodoči vzgojitelj montessori mora pred začetkom dela opraviti notranjo 

pripravo. Prepoznati in ozavestiti mora lastna osebna prepričanja, ki bi ga lahko ovirala pri 

njegovem delu in pri odnosu do otroka. Ne sme biti osredinjen na otrokove napake, temveč na 

svoja negativna prepričanja. Izbrisati mora torej notranje ovire, ki mu onemogočajo, da bi 

videl in razumel otrokovo duševnost (Montessori, 2009). 

Vloga vzgojitelja v vrtcu montessori se razlikuje od vloge tradicionalnega vzgojitelja ali 

učitelja v javnih institucijah. Vzgojitelj v vzgojno-izobraževalnem procesu zavzema pasivno 

pozicijo in odstranjuje ovire, ki se pojavijo med otrokovo dejavnostjo. Njegova naloga je 

povezovanje otroka z okoljem in didaktičnim materialom. Pri tem uporablja vse svoje 

strokovno intelektualno in psihološko znanje ter spodbuja otrokov razvoj in njegovo pot k 

samostojnosti (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). Maria Montessori je med svojim delom 

ves čas opozarjala na pomembnost otrokovega duševnega življenja in razvoj osebnosti. 

Menila je, da mora vzgojitelj ugotoviti, kakšne lastnosti ima otrokova duševnost. Pripraviti 

mora okolje, v katerem se otrok pokaže v celoti in v katerem se izražajo otrokove naravne 

notranje dimenzije duševnosti (Montessori, 2009). Ko vzgojitelj opravi svoje delo, torej 

pripravi okolje, se postavi v pasivno vlogo in pusti otrokom prostor, da samostojno izbirajo in 

so spontano dejavni, hkrati pa mora razvijati notranjo disciplino otrok. Ta se vzpostavi, ko je 

otrok osredinjen na določeno stvar, ki ga zanima in mu omogoča samonadzor. Ob takšnih 

zaposlitvah je otrok umirjen, vesel in ne potrebuje zunanjega nagrajevanja. Vzgojitelj mora 

paziti, da s svojimi ravnanji ne postane ovira pri vzpostavitvi discipline. Ko pa se ta vzpostavi, 

mu ni potrebno narediti skoraj ničesar več (Montessori, 2011).  
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Vlogo vzgojitelja in vse njegove naloge bi lahko strnili v tri sklope:  

1) Vloga vzgojitelja, ki organizira okolje, opremo in materiale 

Ker otrok pridobiva znanje iz okolja, ki ga obdaja, je vzgojiteljeva naloga, da pripravi okolje, 

ki bo spodbudno. Izbrati mora material in sredstva, ki bodo pritegnila otroke. Vsak material 

mora imeti določeno mesto, kjer je shranjen in dosegljiv otroku (Devjak, Berčnik in 

Plestenjak, 2008). 

2) Vloga vzgojitelja, ki spodbuja otroka k delu z materiali 

Ko vzgojitelj pripravi določen didaktični material, otroku predstavi, kakšne dejavnosti lahko z 

njim izvaja. Pri tem se osredinja na enega otroka, torej na individualen pristop. Pomembno je, 

da je vzgojitelj pozoren, kdaj bo otroku ponudil določeno obliko aktivnosti, glede na njegovo 

stopnjo razvoja. Predstavitev mora biti privlačna, da otroka motivira za delo. Otroku lahko 

pomaga, mu ponovno demonstrira, kako ravnati z materialom, ne sme pa preveč posegati v 

otrokovo lastno dejavnost (prav tam). 

3) Vloga vzgojitelja, ki je osredinjen na opazovanje vzgojnega procesa 

Pri pripravi vseh dejavnostih, ki so namenjene otroku, mora vzgojitelj črpati iz otroka samega. 

Pri tem prevzame vlogo opazovalca otrokove aktivnosti in njegovega razvoja. Kot opazovalec 

mora ugotoviti, katere stvari je otrok že usvojil in kakšne spodbude na poti razvoja še 

potrebuje. Opaziti mora tudi težave, ki se pojavijo pri otrokovem delu z materialom, da ve, 

kdaj mora otroku pomagati ali ponovno prikazati delo z materialom. Torej vzgojitelj zaznava, 

kdaj otrok določeno delo obvlada in kdaj lahko napreduje na zahtevnejše naloge (prav tam). 

4 DNEVNA RUTINA 

4.1 Opis dnevne rutine 

Dnevna rutina je pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih. Kot pove sam 

pojem, v dnevno rutino vključujemo dejavnosti, ki se odvijajo vsakodnevno, navadno v enaki 

zapovrstnosti. Dejavnosti, ki jih zajema dnevna rutina, lahko razdelimo v sklope, imenovane 

elementi dnevne rutine. Glavni elementi dnevne rutine so prehranjevanje, skrb za nego ali 

higieno, počitek in spanje ter prihodi in odhodi otrok iz vrtca (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 

2017). Vsak del dnevne rutine je časovno omejen in umeščen v določen del dneva. Otroci v 

posameznih odsekih dneva v vrtcu aktivno izdelujejo načrte, jih izpeljujejo, delajo 
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individualno ali v skupini, se igrajo in skrbijo za svoje osnovne potrebe, kot so gibanje, 

hranjenje in počitek. Rutinske dejavnosti otrokom omogočajo, da so iniciativni, da oblikujejo 

lastne cilje, da razmišljajo, komunicirajo z drugimi udeleženci vzgojnega procesa, da se 

srečajo z različnimi materiali in rešujejo vsakodnevne konflikte ter probleme (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

V dnevni urnik so vključene dejavnosti različnih oblik, ki se morajo pojavljati v približno 

enakem deležu. Torej vzgojitelj mora ponuditi uravnotežen del dejavnosti, kjer so otroci 

aktivni, in dejavnosti, kjer so otroci umirjeni; dejavnosti, organizirane v večjih in manjših 

skupinah; dejavnosti, pri katerih se otroci igrajo individualno in skupaj z drugimi otroki; 

dejavnosti, ki potekajo v notranjih in zunanjih prostorih; dejavnosti, ki jih otrok izbere in 

organizira sam; dejavnosti, ki jih vodi vzgojitelj. Poleg osnovnih elementov dnevne rutine – 

prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, čas za obroke, čas za spanje ali počitek, čas, namenjen 

skrbi za higienske potrebe – je v vsakodnevne dejavnosti navadno umeščena tudi dejavnost, 

pri kateri so otroci razporejeni v krogu. To je čas, ko otroci delujejo skupaj s svojo skupino in 

tako pridobivajo socialne spretnosti. Navadno v času igre v krogu otroci komunicirajo drug z 

drugim in z vzgojiteljico. Pri tem se učijo razmišljati, izražati svoje misli ter poslušati druge 

otroke (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004).  

Pomembno je, da so vsakodnevne dejavnosti izpeljane dosledno, saj predstavljajo socialni 

okvir in prepoznavno strukturo, ki otrokom zagotavlja varno okolje, ki ga lahko obvladajo 

(Hohmann in Weikart, 2005). Skozi rutinske dejavnosti otroci uzaveščajo navade in zaporedja, 

ki se odvijajo v vrtcu, ter pridobivajo občutek za čas. Ko usvojijo vzorce vsakodnevnega 

dogajanja, se naučijo predvidevanja in se dobro počutijo tudi ob nenačrtovanih spremembah 

dnevnega reda. Če se vzgojitelj vsak dan ravna po utečenem ritmu poteka dneva, se otroci v 

vrtcu počutijo varnejše, poleg tega pa oblikujejo zaupljiv odnos do vrtca (Dolar Bahovec in 

Bregar Golobič, 2004). Dnevni red v vrtcu in pravila, ki ga oblikujejo, pri otroku spodbujajo 

razvoj določenih lastnosti ali spretnosti, ki jih potrebujejo za bivanje v vrtcu in na splošno za 

življenje v kasnejšem obdobju. Pomembno je, da otroci aktivno sodelujejo v posameznih 

delih dneva, so samostojni, izražajo svoje želje, predloge in potrebe. Dnevna rutina zato ne 

more biti toga ali strogo določena, kot je veljalo včasih. V sodobnem času se dogaja premik 

od skupinskega izvajanja določenih delov dnevne rutine k prilagajanju edinstvenim 

osebnostim otrok ter k spodbujanju njihove participacije in prispevku k skupini (Hmelak in 

Lepičnik Vodopivec, 2017).  
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Kako bo izvedena dnevna rutina in kakšen učinek bo imela na otroke, je v glavnem odvisno 

tudi od prostora, v katerem se odvija. »Otrok s pomočjo prostora in v prostoru vstopa v 

aktiven odnos z okoljem; prostor in način, kako je le ta urejen, otroku daje možnost za gibanje, 

socialne stike, izbiro prostora ter izbiro in menjavo dejavnosti, umik v zasebnost.« (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 93) Strokovni delavci v 

vrtcu morajo okolje organizirati tako, da prispevajo k napredku pri učenju in razvoju otroka. 

Prostori morajo biti pripravljeni tako, da upoštevajo interese, sposobnosti in želje otrok. 

Predstavljati morajo prijetno okolje, ki otroka povezuje z domačim okoljem ter okoljem 

lokalne skupnosti. Prostor v vrtcu naj omogoča varno igro, hkrati pa otroke spodbuja k 

raziskovanju. Pomembno je tudi, da je prostor oblikovan tako, da spodbuja otrokovo 

samostojnost, obvladovanje razmer in samozavest, da ponuja možnost izbire ter možnost 

vključitve v individualne ali skupinske igre in dejavnosti (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 

2004). Vzgojitelji pri pripravi prostora izhajajo iz otrok. Pri mlajših otrocih opazujejo, v 

katerih delih prostora se pogosto igrajo. Starejši otroci pa so pri organizaciji prostora lahko 

aktivnejši. Dajejo lahko pobude in ideje o tem, kako bi oblikovali sobo, razporedili igrače in 

sredstva ter kako bi poimenovali posamezne kotičke (Rakovič, 2004).  

Kazalec kakovostnega dela v skupini je tudi razpolaganje s časom. Organizacija časa je 

pomemben del vsakega vzgojno-izobraževalnega programa in tudi del vsakodnevne rutine. 

Čas je omenjen celo v osnovnih načelih predšolske vzgoje. Ti opisujejo, da mora biti 

razporeditev časa fleksibilna glede na: potrebe vrtca, oddelka, zaposlenih, dnevno rutino, igro 

in dejavnosti, otroka, starostna obdobja itd. Vzgojno delo ne sme potekati v ozračju hitenja. 

Prehodi med dejavnostmi in elementi dnevne rutne morajo biti izvedeni umirjeno, otroci naj 

imajo na voljo dovolj časa in tudi aktivnosti, da se izognejo čakanju drugih otrok (Ribič, 

2005). Otroci so pri dejavnostih, ki jih opravljajo, različno hitri. Dobro izveden prehod 

dejavnosti ohranja tekoče dogajanje in motivacijo, hkrati pa upošteva različno hitrost oziroma 

tempo posameznega otroka. Prehod med dejavnostjo se lahko zgodi, ko en element rutine še 

poteka, vendar morajo imeti otroci možnost dokončati, kar delajo, in nato možnost vključitve 

v nov del rutine (Hohmann in Weikart, 2005). 
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4.2 Dnevna rutina in prikriti kurikulum 

Vsakdanje delo v vrtcu je povezano s pojavom, ki ga imenujemo prikriti kurikulum. Ta ima v 

procesu predšolske vzgoje pomembno vlogo, če ga dojemamo kot »najprej in predvsem 

integrirani del samega kurikula« (Dolar Bahovec, 2004, str. 8). To pomeni, da se prikriti 

kurikulum odvija skupaj z načrtovanimi in izvajanimi vsebinami, ki jih predvideva uradni 

kurikulum (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Pojem prikritega kurikuluma 

opredeljuje veliko strokovnih definicij. Če povzamemo večino ugotovitev, pridemo do sklepa, 

da se prikriti kurikulum izraža skozi dejanja pedagogov, ki niso ciljno usmerjena ali 

načrtovana, vendar delujejo na otroke (Batistič Zorec, 2004). »Prikriti kurikulum zajema 

mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v 

obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v 

zapisanem kurikulu.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11) Prikriti kurikulum ima večjo vlogo v 

pripravi vsakdanjega življenja v vrtcu ter v komunikaciji med objekti v pedagoškem procesu, 

kot pa v samih pedagoških vsebinah, ki jih narekujejo uradni programi. Največ se izraža skozi 

tiste dele vzgojnega procesa, ki se odvijajo rutinsko oziroma »samoumevno« in pri katerih 

otroci navadno nimajo zagotovljene možnosti izbire. To so predvsem elementi dnevne rutine, 

urejanje prostorov, izbira dejavnosti ipd. (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996).  

Pojav prikritega kurikula je prvi prepoznal ameriški psiholog Philip W. Jackson in ga 

poimenoval v svoji knjigi Life in Classrooms (1968). Avtor je skušal odkriti, kaj se v resnici 

dogaja v prostorih vrtca in šole oziroma kaj vse zajema celoten pedagoški proces. Uporabil je 

metodo opazovanja, s katero je opazoval učence v razredu, in se namesto na vsebino pouka 

osredinil na fizične elemente v razredu (število interakcij med raziskovalnimi objekti, 

razporeditev časa, organizacijo prostora, vlogo učitelja ipd.). V opazovanem pedagoškem 

procesu mu je največ zanimanja vzbudila vsak dan ponavljajoča dnevna rutina. Ugotovil je, 

da so vsakodnevni dogodki in dejavnosti povsem ritualizirani in učence učijo posredno, 

nenamerno oziroma tiho (Bregar Golobič, 2004). Pomembno študijo za odkrivanje pojava 

prikritega kurikuluma je opravljal tudi ameriški avtor Michael W. Apple. Podobno kot 

Jackson je Apple opazoval situacije v šoli, pri čemer se je osredinil na opazovanje ideologij, 

ki se izražajo skozi vsakodnevne situacije in vedenjske oblike opazovanih modelov. Avtor je 

ugotovil, da so otroci, ki so vključeni v institucionalno vzgojo, kasneje v šoli uspešnejši od 

tistih, ki niso. Razvil je tezo, da prikriti kurikulum v vzgojno-izobraževalnih institucijah 

otroke posredno uči pravil, načel, vrednot in navad, ki so pomembne za nadaljnje šolanje in 

vstopanje v družbo (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). Oba avtorja Jackson in Apple v zvezi z 
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vprašanjem, kaj uči prikriti kurikulum oziroma katera znanja se prenašajo skozi vsakodnevne 

aktivnosti, ugotavljata, da prikrite vsebine otroke navajajo na »ubogljivost, marljivost, 

poslušnost, pasivnosti, vdanost v usodo, toleriranje neudobja, nekritično sprejemanje, 

prilagajanje, podrejanje, odtujenost« (Bregar Golobič, 2004, str. 26). Vsakodnevne rutinske 

dejavnosti v vrtcu so navadno manj načrtovane od drugih in se zato v njih pogosteje vmešajo 

osebne teorije, vrednote, pričakovanja in izkušnje vzgojitelja, ki niso nujno namerna niti 

ozaveščena oziroma reflektirana (Kroflič, 2005). Osebni dejavniki, ki vplivajo na delo 

vzgojitelja, so lahko neopazni oziroma nezavedni in posledično njihovega delovanja ni 

mogoče vedno preprečiti. Prikriti kurikulum lahko ovira uresničevanje kakovostnega 

pedagoškega programa, kakršnega načrtuje uradni kurikulum. Prikrita pričakovanja lahko 

predstavljajo sredstvo prikrite manipulacije in vsiljevanja določene ideologije. Da bi se 

izognili negativnim vplivom prikritega kurikuluma, je v vzgojno-izobraževalnih institucijah 

nujno načrtovanje dela in zavedanje vplivov prikritega kurikuluma v vseh fazah pedagoškega 

procesa (Kroflič, 2001). 

4.3 Vloga vzgojitelja v dnevni rutini 

Odrasle osebe v vrtcu imajo velik vpliv na to, kakšne izkušnje bo pridobil otrok. Zato je 

pomembno, kako vzgojitelj organizira prostor, kakšna sredstva oziroma materiale in 

dejavnosti ponudi otroku ter kako usmerja otroke med dejavnostmi (Dolar Bahovec in 

Kodelja, 1996). Da bi vzgojitelj otroku omogočil okolje, ki podpira njegov razvoj, mora 

spoznati otroka, njegov način razmišljanja, delovanja, njegove interese, zmožnosti itd. V 

High/Scopovem kurikulumu lahko vidimo, da je pomembno načrtovati naloge vzgojitelja, ki 

so: organiziranje okolja oziroma delovnega ali igralnega prostora, organiziranje dnevne rutine 

in seznanjanje otrok s potekom dneva, spodbujanje pozitivnega socialnega ozračja, 

spodbujanje otrokovih samoiniciativnih dejanj, njihovega govora in reševanja problemov, 

interpretiranje dnevnih dogodkov ter načrtovanje novih izzivov in izkušenj za otroke 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

Pri načrtovanju in izvajanju dnevne rutine vzgojitelj nenehno vstopa v interakcijo z otroki, 

zato je njegova naloga vzpostavljanje pozitivnega vzdušja in omogočanje aktivnega učenja in 

participacije otrok (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Strokovni delavci vsakdanje 

življenje v vrtcu soustvarjajo skupaj z otroki in starši. Pogoj za sodelovanje je vzpostavitev 

odnosov, ki so naklonjeni odprti komunikaciji. Vzgojitelj mora zato razumeti in sprejemati 

drugačnost, omogočati izbiro, spoštovati družine in njihove navade, spoštovati različne želje 
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in spodbujati otroke k aktivni udeležbi pri dogajanju v vrtcu. Življenje v vrtcu mora 

vključevati etiko udeleženosti. To pomeni, da starši, otroci in vzgojitelj med seboj sodelujejo 

in pri tem nima nihče vloge tistega, ki se zadnji odloči. Tako vzgojitelj nima moči nad 

otrokom, temveč se usmeri v doseganje skupnih dogovorov in interpretacij. Pri vsakodnevnih 

dogodkih v vrtcu, kot sta hranjenje ali počitek, vzgojitelj otrokom in staršem ponudi možnost, 

da povedo svoje želje in potrebe ter skupaj z njimi soustvari rešitev (Čačinovič Vogrinčič, 

2004). V javni in zasebni vrtec se vključujejo otroci, ki prihajajo iz raznovrstnih družbenih 

okolij. Njihove družine živijo v skladu z vrednotami in navadami različnih kultur. 

Vsakodnevne dejavnosti naj bodo izvajane tako, da se otroci ob njih učijo demokratičnega 

vedenja, solidarnosti, enakosti in odgovornosti (Rakovič, 2004). Naloga odraslega je tudi 

vodenje dnevne rutine. Pomembno je, da vzgojitelj vodenje deli skupaj z otroki. To pomeni, 

da dopušča otrokom dajanje pobud in obratno otroci dopuščajo pobude vzgojitelju (Hohmann 

in Weikart, 2005). 

4.4 Dnevna rutina v javnem vrtcu 

Kurikulum za vrtce (1999), ki določa, kako naj poteka delo v javnem vrtcu, vsebuje tudi 

poglavje o vsakodnevnih dejavnostih. V programu je zapisano, da so elementi dnevne rutine, 

torej počitek, hranjenje ter druge dnevne aktivnosti, enako pomembni kot sami cilji in vsebine 

kurikuluma. K dnevni rutini so prištete še različne oblike interakcij in komunikacije med 

otroki in med otroki ter odraslimi, vzgojiteljeva pohvala ali graja, namenjena otroku, ter 

dogovori o organizaciji časa in prostora. Dnevna rutina je tudi mesto pojavljanja prikritega 

kurikuluma. Pomembno je, da vzgojitelji pri svojem vsakodnevnem pedagoškem delu 

upoštevajo razlike med otroki, spoštujejo večkulturnost ter značilnosti posameznih družin in 

otrok. Tako mora vzgojitelj v posameznih delih dnevne rutine otrokom vedno zagotoviti 

možnost izbiranja med različnimi vsebinami in aktivnostmi in jim prav tako omogočiti 

možnost odstopanja od dnevne rutine.  

V javnem zavodu vrtec Vrhnika dnevna rutina poteka v skladu z javnim programom 

Kurikulum za vrtce. V publikaciji vrtca je zapisan okviren potek dneva oziroma okvirna 

razporeditev vsakodnevnih elementov življenja v vrtcu. 
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SHEMA 2: Okvirna razporeditev dnevnih dejavnosti (Publikacija vrtca Vrhnika, 2018). 

5.30–8.30 Prihajanje otrok v vrtec, načrtovane dejavnosti kurikula (igra v kotičkih, 

zadovoljevanje otrokovih potreb ob prihodu v vrtec – pestovanje, pogovor). 

8.00–9.00 Zajtrk. 

9.00–11.30 Načrtovane dejavnosti kurikula v igralnici ali na prostem za otroke 1–3 let. 

9.00–12.00 Načrtovane dejavnosti kurikula v igralnici ali na prostem za otroke 3–6 let. 

11.30 –12.15 Kosilo za otroke 1–3 let. 

12.00–12.45 Kosilo za otroke 3–6 let. 

12.45–14.00 

 

Počitek ali umirjene dejavnosti glede na dnevni kurikulum oziroma na potrebe in 

želje otrok. 

14.00–14.30 Malica. 

14.00–17.00 Nadaljevanje dejavnosti kurikula v prostorih vrtca ali na prostem in odhajanje otrok 

domov. 

4.5 Dnevna rutina v vrtcu montessori 

Podobno kot v Kurikulumu za vrtce so elementi vsakodnevnega dogajanja, torej dnevne 

aktivnosti, komunikacija, pohvale in graje otrok ter organizacija časa in prostora, pomemben 

del programa, ki se izvaja v vrtcu montessori oziroma tako imenovani hiši otrok. Določila, ki 

jih vzgojitelji upoštevajo v pripravi dneva, so podobna, kot v javnem vrtcu. To pomeni, da v 

vrtcu montessori strokovni delavci prav tako kot strokovni delavci v javnem zavodu 

upoštevajo razlike med otroki, njihov spol, socialni in kulturni izvor, prepričanja družin, 

večkulturnost in značilnosti posameznega načina življenja družin (Program Hiše otrok 

montessori, 2010). 

Vsakdanje življenje v hiši otrok na Vrhniki poteka po programu vrtca montessori. Pomemben 

del dnevne rutine v vrtcu je spoznavanje s tujim jezikom. V skupino otrok je večino dneva 

vključena oseba, ki je naravni govorec tujega jezika. Vzgojitelji montessori poudarjajo tudi 

pomen gibanja, ki ga intenzivneje vključujejo v jutranji del dnevne rutine ter v čas, ki ga 

otroci preživijo na prostem in na vrtu. Vsako jutro odrasli skupaj z otroki oblikujejo 

dejavnosti v krogu, kjer hodijo po črti ter izvajajo različne oblike gibanja (Preprosto 

montessori, 2018). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN 

V Republiki Sloveniji je predšolska vzgoja del vzgoje in izobraževanja, ki deluje v skladu z 

vrednotami naše družbe in skupnimi vrednotami Evropske unije (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Predšolska vzgoja se izvaja v javnih in zasebnih 

vrtcih, kar omogoča staršem uveljavljanje pravice do izbire institucije, v kateri bo potekala 

predšolska vzgoja njihovega otroka, in pravice do izbire pedagoškega programa, ki ustreza 

njihovim prepričanjem in potrebam (ZVrt, 2005, 9. člen). V javnih vrtcih pedagoški program 

temelji na nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce, v katerem so opisana osnovna načela 

in cilji predšolske vzgoje ter strokovna spoznanja o otrokovem razvoju. Pedagoški delavci v 

javnih vrtcih pri načrtovanju strokovnega dela izhajajo iz glavnih spoznanj o razvoju in 

učenju predšolskega otroka ter iz globalnih ciljev in ciljev šestih opredeljenih področij 

dejavnosti: gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Delo vzgojitelja v 

javnem vrtcu zajema načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje in evalvacijo (Kurikulum za vrtce, 

1999). Zasebni vrtci lahko izvajajo javni program ali pa program po posebnih pedagoških 

načelih. Pedagoški program v zasebnem vrtcu izbere ustanovitelj vrtca ali pristojni organ 

vrtca z aktom o ustanovitvi (ZVrt, 2005, 13. člen). Na našem območju sta najbolj znana tako 

imenovana alternativna pedagoška programa vzgojni koncept Rudolfa Steinerja in koncept 

Marie Montessori (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). V pedagogiki Marie Montessori je 

poudarjeno, da vzgoja in učenje potekata prek izkušenj, ki jih otrok dobi v svojem okolju, in 

izhajata iz otrokove duševnosti (Montessori, 2011). Dejavnosti v programu montessori so 

razdeljene na sedem področij: vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematika, znanost ali 

kozmična vzgoja, umetnost in gibalna vzgoja (Program vrtca montessori, 2013). Vzgojitelj v 

vrtcu montessori mora otrokom najprej zagotoviti ustrezno pripravljeno okolje, nato jih mora 

s svojim odnosom in vključevanjem motivirati za delo, ko se otrok začne zanimati za 

določeno stvar in je v fazi koncentracije, pa mora vzgojitelj stopiti v ozadje (Montessori, 

2011).  

Poleg obveznega programa, ki ga izvajata javni vrtec in vrtec montessori, je pomemben del 

obeh tudi dnevna rutina, ki oblikuje otrokovo bivanje v vrtcu. Dnevna rutina je ritual oziroma 

ponavljanje določenih dejavnosti, ki strukturirajo vsakdanje življenje v vrtcu, in vključuje 

prihod in odhod otroka iz vrtca, prehranjevanje, skrb za nego ter počitek in spanje (Hmelak in 

Lepičnik Vodopivec, 2017). Rutinske dejavnosti v vrtcu zajemajo tudi prostor, v katerem se 
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izraža prikriti kurikul (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). Odrasle osebe v vrtcu imajo velik 

vpliv na to, kakšne izkušnje bo pridobil otrok. Zato je pomembno, kako vzgojitelj organizira 

prostor, kakšna sredstva oziroma materiale in dejavnosti ponudi otroku ter kako usmerja 

otroke med dejavnostmi (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). Pri načrtovanju in izvajanju 

dnevne rutine vzgojitelj nenehno vstopa v interakcijo z otroki, zato je njegova naloga 

vzpostavljanje pozitivnega vzdušja in omogočanje aktivnega učenja in participacije otrok 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

6 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj diplomskega dela je opisati dva različna pedagoška programa predšolske vzgoje v 

Sloveniji. Kot temeljni program smo si izbrali program javnega vrtca, torej Kurikulum za 

vrtce, ki ga bomo primerjali s programom po posebnih pedagoških načelih, ki poteka v vrtcu 

montessori. Med raziskovanjem se bomo osredinili na dnevno rutino, ki je del obeh 

programov. Podrobneje bomo raziskali, kakšno vlogo ima vzgojitelj v dnevni rutini. S 

primerjavo dnevne rutine obeh programov in vloge vzgojitelja želimo ugotoviti, ali obstajajo 

razlike in podobnosti med njima. 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kakšne so podobnosti in razlike v poteku dnevne rutine v javnem vrtcu in vrtcu, ki 

deluje po pedagoških načelih Marie Montessori? 

RV 2: Kako vzgojitelji načrtujejo izvajanje dnevne rutine v javnem vrtcu in vrtcu, ki deluje 

po pedagoških načelih Marie Montessori? 

RV 3: Kakšno vlogo ima vzgojitelj pri izvajanju dnevne rutine v javnem vrtcu in vrtcu, ki 

deluje po pedagoških načelih Marie Montessori? 

RV 4: Kakšne so podobnosti in razlike v organizaciji časa in prostora v dnevni rutini v 

javnem vrtcu in vrtcu, ki deluje po pedagoških načelih Marie Montessori? 
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7 METODOLOGIJA 

V diplomskem delu smo uporabili kvalitativno raziskovanje, v katerega smo vključili 

deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

7.1 Vzorec merjencev 

V vzorec smo zajeli šest naključno izbranih vzgojiteljev, od tega tri iz javnega Vrtca Vrhnika 

in tri iz Vrhniške hiše otrok, ki je zasebni vrtec in deluje po posebnih pedagoških načelih 

Marie Montessori. 

7.2 Zbiranje podatkov 

V diplomskem delu smo uporabili polstrukturiran intervju (priloga 1), ki temelji na 

teoretičnem delu diplomskega dela. Sestavljen je iz vprašanj odprtega tipa, ki se nanašajo na 

dnevno rutino v vrtcu in na vlogo vzgojitelja pri njenem poteku, načrtovanju, izvajanju in 

organizaciji. 

7.3 Način obdelave podatkov 

Odgovore vzgojiteljev, pridobljene z intervjujem, smo kategorizirali in jih med seboj 

primerjali po sklopih. Tako smo ugotavljali razlike in podobnosti med odgovori vzgojiteljev 

iz javnega vrtca in vrtca montessori. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 Potek dnevne rutine v javnem vrtcu in vrtcu montessori 

S prvim raziskovalnim vprašanjem (R1), smo poskušali ugotoviti, kakšne so podobnosti in 

razlike v poteku dnevne rutine v javnem vrtcu in vrtcu, ki deluje po pedagoških načelih Marie 

Montessori. Vzgojiteljem smo zastavili vprašanja o elementih dnevne rutne in njihovi 

organizaciji. Odgovore, ki smo jih pridobili, smo zaradi večje preglednosti razporedili v tabele. 

Prvo vprašanje intervjuja se je nanašalo na to, kateri elementi dnevne rutine se v oddelku 

izvajajo vsakodnevno. 

TABELA 1: Elementi dnevne rutine 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Prihod otrok v vrtec, zajtrk, jutranje 

srečanje, igra in dejavnosti, malica, odhod 

ven, kosilo, počitek, popoldanska igra ali 

odhod na igrišče, odhajanje otrok. 

Najprej otroci pridejo v vrtec, nato delajo v 

sobi do zajtrka, sledi zajtrk, dejavnosti na 

črti, gibanje na prostem v vsakem vremenu, 

kosilo, počitek in odhod otrok domov. 

2 Obroki, vodene dejavnosti, igra po izbiri, 

gibanje na prostem, počitek/igra po izbiri, 

prihodi in odhodi otrok domov. 

Prihod otrok v vrtec, nato imamo zajtrk, po 

zajtrku otroci pospravijo, zatem sledijo 

dejavnosti na pikah, delo z materiali, malica, 

gibanje na prostem, kosilo, počitek, 

popoldansko delo, odhajanje otrok. 

3 Zajtrk, malica, kosilo, počitek, gibanje na 

prostem ali gibalne dejavnosti, ki jih 

izvajamo notri, prosta igra, pripravljene 

dejavnosti, kratek jutranji krog. 

Sprejem otrok, zajtrk, dejavnosti na črti, delo 

v sobi, malica, gibanje na prostem, priprava 

kosila, ritual zahvale, kosilo, počitek. 

Popoldne odhod na prosto ali delo v sobi in 

odhod otrok domov. 

 

Tabela 1 prikazuje, da se pojavnost elementov dnevne rutine, ki se v vrtcu izvajajo 

vsakodnevno, med javnim vrtcem in vrtcem montessori skoraj ne razlikuje. V obeh vrtcih so 

elementi dnevnega reda: prihod otrok v vrtec, zajtrk, načrtovane dejavnosti, gibanje na 

prostem, kosilo, počitek in odhajanje otrok domov. Oba vrtca torej izvajata dnevno rutino, 

katere glavni elementi so hranjenje, dejavnosti, počitek in spanje ter prihodi in odhodi otrok iz 

vrtca (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). Iz odgovorov pa lahko vidimo, da se razlike 

pojavljajo v dejavnostih, ki se odvijajo med zajtrkom in kosilom. Čas med zajtrkom in 
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kosilom je del dneva, ko otroci aktivno delajo načrte, so iniciativni, oblikujejo cilje, 

razmišljajo, delujejo v skupini ali individualno (Hohmann in Weikart, 2005). V vrtcu 

montessori po zajtrku poteka delo otrok v sobi. Otroci v tem času delajo z didaktičnimi 

materiali, ki jih sami izberejo. V javnem vrtcu pa se v enakem časovnem obdobju otroci 

prosto igrajo ali pa vzgojitelj vodi dejavnosti, ki jih predhodno načrtuje.  

V dopoldanskem času dnevne rutine se v obeh vrtcih odvija element dnevne rutine, kjer so 

otroci dejavni v krogu. Vse tri vzgojiteljice iz vrtca montessori so omenile gibanje na pikah in 

gibanje na črtah. Gibanje na pikah poteka v skupini z mlajšimi otroki, gibanje na črtah pa v 

skupini starejših otrok. Vzgojiteljica 3 je pojasnila, da otroci med to dejavnostjo hodijo in 

tečejo po črti v krogu. Ko se razgibajo, se na črto usedejo in se pogovarjajo. Dogovorijo se 

glede poteka dneva, rešujejo probleme, se pogovarjajo o določeni temi in nato jutranjo 

dejavnost zaključijo z igro tišine. V javnem vrtcu pa podobno dejavnost imenujejo jutranji 

krog ali, kot je povedala vzgojiteljica 1, jutranje srečanje. Vzgojiteljica 1 iz javnega vrtca je 

pojasnila, da se na jutranjem srečanju z otroki usedejo v krog in se pogovarjajo o različnih 

stvareh. Pri takšnih dejavnostih, ki so pogosto redni elementi dnevne rutine otroci delujejo 

skupaj s skupino in razvijajo socialne spretnosti, komunicirajo z drugimi udeleženci, hkrati pa 

se učijo razmišljati, izražati ter poslušati druge (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

V obeh vrtcih je element dnevne rutine tudi gibanje na prostem. V vrtcu montessori je 

vzgojiteljica 1 povedala, da se na prosto odpravijo v vsakem vremenu, vse tri vzgojiteljice iz 

javnega vrtca pa so razložile, da se ob slabem vremenu gibajo v telovadnici, na hodniku ali pa 

gredo na sprehod znotraj vrtca. Izpostavili bi lahko še eno posebnost vrtca montessori. 

Vzgojiteljica 3 je povedala, da je pomemben element dneva tudi ritual, ki ga imajo pred 

kosilom. To je obred zahvale, v katerem otroci povedo, za kaj so hvaležni ali pa kaj jim je bilo 

všeč tisti dan.  
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Pri naslednjem vprašanju prvega sklopa, nas je zanimalo, ali je zaporedje elementov dnevne 

rutine vsak dan enako in kako vzgojitelj otroke seznani z dnevnim urnikom. 

TABELA 2: Zaporedje elementov dnevne rutine 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Zaporedje glavnih elementov dnevne rutine 

je vsak dan enako, vendar se rutina včasih 

tudi spremeni, saj vsak dan izhajamo iz 

otrok, njihovih predlogov, želja, počutja in 

potreb. Otroci načeloma vedo, kako poteka 

rutina, če so kakšne posebnosti, se o njih 

pogovorimo na jutranjem srečanju. 

Da, zaporedje elementov je vsak dan enako, 

trudimo se, da je čim manj sprememb. 

Otroke sproti obvestimo, kaj sledi. 

2 Zajtrk in kosilo sta vsak dan ob enakem 

času, zaporedje drugih elementov rutine 

včasih zamenjamo. Npr. gremo najprej ven 

in imamo nato vodene dejavnosti. Otroci 

sami vedo, kako poteka dan. 

Zaporedje je vsak dan enako. Otroci sami 

vedo, kaj sledi za posameznimi deli dneva.  

3 Da, zaporedje dnevne rutine je načeloma 

vsak dan enako, včasih pa tudi kaj 

prilagodimo, npr. če ima kdo rojstni dan, če 

je zunaj sneg ipd. Z otroki se zjutraj 

dogovorimo o poteku dneva. 

Dnevna rutina se spremeni, kadar so 

posebni dnevi, npr. ko gremo v knjižnico, 

sicer je zaporedje elementov vsak dan 

enako. Starejših otrok ne seznanjamo 

posebej z dnevnim urnikom, saj sami vedo, 

kako poteka dan. 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je zaporedje glavnih elementov dnevne rutine v obeh vrtcih 

načeloma vsak dan enako, prav tako pa v obeh vrtcih občasno prihaja do sprememb dnevnega 

reda. Ustaljene vsakodnevne dejavnosti otrokom pomagajo uzaveščati navade in zaporedja ter 

pri otrocih razvijajo občutek za čas. Če je dnevna rutina vsak dan enaka, se otroci naučijo 

predvidevati, kaj sledi, poleg tega pa se počutijo varno in sproščeno (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004). Iz odgovorov vzgojiteljic lahko razberemo, da nekoliko večji pomen stalnosti 

dajejo v vrtcu montessori. Vse intervjuvane vzgojiteljice iz vrtca montessori so namreč 

povedale, da se trudijo izogibati spremembam, s katerimi bi otroke lahko zmedli. 

Vzgojiteljica 3 iz vrtca montessori je izpostavila, da se dnevna rutina spremeni le ob posebnih 

priložnostih in vsak teden, ko gredo z otroci v knjižnico. Vendar, ker se to dogaja vsak teden, 

bi lahko rekli, da je odhod v knjižnico tudi že del rutine. V javnem vrtcu pa iz odgovorov 
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intervjuvanih vzgojiteljic lahko vidimo, da zaporedje elementov dnevne rutine, ki potekajo 

med zajtrkom in kosilom, pogosto spremenijo. Vzgojiteljica 2 je pojasnila, da je čas zajtrka in 

kosila vsak dan enak zaradi delovnega časa kuhinje. Vse tri vzgojiteljice so pojasnile, da 

občasno zamenjajo čas malice, gibanja na prostem ali dejavnosti, ki jih izvajajo v igralnici. 

Do spremembe zaporedja elementov dnevne rutine pride zaradi različnih dejavnikov. 

Vzgojiteljica 1 je pojasnila, da se na jutranjem srečanju z otroki dogovori glede njihovih želja 

in potreb. Če želi upoštevati otroke, mora včasih potek dneva spremeniti. Vzgojiteljica 3 je 

povedala, da se prilagaja dnevnim dogodkom, npr. rojstnim dnevom otrok, vremenskim 

razmeram ipd.  

Glede seznanjanja otrok o dnevnem urniku smo ugotovili, da v vrtcu montessori otrok 

večinoma ne seznanjajo. Otroci zaradi stalne rutine namreč znajo predvidevati, kateri elementi 

dnevne rutine so na vrsti in kako potekajo. Podobno smo razbrali iz odgovorov vzgojiteljic v 

javnem vrtcu. O poteku dneva se z otroki pogovorijo le na jutranjem srečanju ali pa jih 

obveščajo sproti čez dan. 

Vzgojiteljicam smo zastavili tudi vprašanje, kako med dnevno rutino poskrbijo, da se otroci 

počutijo dobro.  

TABELA 3: Skrb za počutje otrok med dnevno rutino 

Oseba: Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Skrbim, da je dnevna rutina čim bolj 

spontana, da poteka sproščeno in da 

izhaja iz otrok ter upošteva njihove želje 

in predloge. Pomembno se mi zdi, da 

imajo otroci občutek, da njihovo 

sodelovanje nekaj velja. 

Dan mora v celoti potekati umirjeno, v 

rutinskih dejavnostih je čim manj čakanja v 

kolonah in zbiranja celotne skupine.  

2 Imamo gibljiv zajtrk, otroci lahko čez dan 

soodločajo, trudim se, da so upoštevani, 

da vse poteka umirjeno, da ni ostrih 

prehodov. 

Držimo se dnevne rutine, čim manj 

sprememb, da se otroci počutijo varno. 

Skrbimo, da smo prijazni do otrok, da se vse 

dogaja umirjeno, delamo v tišini. 

3 Skrbim, da je skozi dan sproščeno 

vzdušje, z otroki se kaj pošalimo, 

velikokrat jim dam pohvale in spodbude, 

včasih kaj zapojemo. 

Trudimo se, da ni hitenja, da je dogajanje 

umirjeno in da ni večjih sprememb v dnevni 

rutini. 
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Na vprašanje, kako poskrbijo za dobro počutje otrok, so nam intervjuvane vzgojiteljice v obeh 

vrtcih podale podobne odgovore. Ugotovili smo, da ni veliko razlik v skrbi za dobro počutje 

otrok. Vseh šest intervjuvanih vzgojiteljic skrbi, da med izvajanjem elementov dnevne rutine 

ni hitenja, da vsakodnevne dejavnosti potekajo umirjeno. Prav tako se izogibajo opravljanju 

določenih dejavnosti s celo skupino hkrati ter uvajanju nepričakovanih sprememb. Tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, naj se v vrtcu ne hiti in naj ne bo nepotrebnega 

čakanja. Avtorici Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) pa dodajata, da se otroci počutijo 

varnejše in oblikujejo pozitiven odnos do vrtca, če v dnevni rutini ni večjih sprememb in je 

uvedena stalnost. Vzgojiteljica 1 v javnem vrtcu je poudarila pomen pogovora z otroki, 

upoštevanja njihovih želja in predlogov, omogočanje njihovega aktivnega sodelovanja ter 

dajanje občutka otrokom, da jih poslušamo in upoštevamo. Tudi avtorica Čačinovič Vogrinčič 

(2004) piše, da je med otroki in odraslimi v vrtcu pomembno vzpostaviti odprte odnose, ki 

omogočajo pogovor, soustvarjanje in aktivno udeleženost otrok v vsakodnevnem bivanju v 

vrtcu. 
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Glede poteka dnevne rutine smo zastavili tudi vprašanje, kako potekajo prehodi med elementi 

dnevne rutine. 

TABELA 4: Prehodi med dejavnostmi 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Pri prehodih se trudimo, da bi potekali 

umirjeno in spontano. Ker imamo fleksibilen 

zajtrk, se navadno igra ali zaposlitev otrok 

spontano nadaljuje na nov element rutine. 

Včasih pa so prehodi tudi skupinski, npr. ko 

gremo ven, gredo vsi otroci v garderobo. Ob 

prehodih morajo otroci pospraviti igralnico, 

ohranimo lahko le določene igrače, npr. 

kocke na okenski polici, saj imamo malo 

prostora. 

Prehodi potekajo čim manj skupinsko. Z 

vsakim otrokom posebej se dogovorimo, 

glede pospravljanja po dejavnostih. Npr. 

če otrok nekaj sestavlja, mu ni treba 

pospraviti takoj in lahko delo preloži na 

kasneje. 

2 Skrbim, da prehodi niso »ostri«, da imajo 

otroci čas zaključiti, kar delajo, da lahko 

deluje vsak otrok v svojem ritmu, da ni 

skupinsko. Otroke tudi prej opozorim, da 

bomo zaključili in da nekaj sledi. 

Vsak otrok gre v garderobo v svojem 

ritmu, se uredi za ven, ni skupinskega 

prehajanja. 

3 Prehode izvedem na čim »mehkejši« način. 

Tako, da ni čakanja, npr. kdor je pripravljen, 

gre lahko že v garderobo in nato ven z drugo 

vzgojiteljico. Preden se zgodi prehod, otroke 

opozorim, kaj sledi, da lahko počasi 

zaključijo, kar počnejo. Delo si lahko 

prihranijo v kotičkih, mize pa navadno 

pospravimo. 

Z otroki zapojemo pesem, kaj sledi, ko 

gremo v garderobo, se razdelimo v manjše 

skupine, da niso vsi hkrati v garderobi. 

 

Glede prehodov med elementi dnevne rutine smo ugotovili, da ni večjih razlik med javnim 

vrtcem in vrtcem montessori. Lahko bi rekli, da se vzgojiteljice v obeh vrtcih zavedajo 

pomena umirjenega poteka prehodov ter problematike izvajanja skupinskih prehodov. 

Avtorici Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) pišeta, da so prehodi med dejavnostmi 

pomembni za učinkovit potek dneva. Navedli sta tudi nekaj rešitev za tekoče prehode med 

dejavnostmi: izogibanje skupinskim prehodom in individualiziranje postopka, opozarjanje 
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otrok, zagotavljanje časa, delitev nalog, dajanje jasnih navodil. V vrtcu montessori poskušajo 

prehode izvajati čim bolj individualno. Tudi vzgojiteljica 3 je povedala, da se pri odhajanju v 

garderobo otroci razdelijo v manjše skupine. Vse tri vzgojiteljice v vrtcu montessori so 

dodatno pojasnile, da otroci ob prehodih nikoli ne formirajo kolone, saj so drugače nemirni. V 

javnem vrtcu so vzgojiteljice povedale, da gredo otroci lahko prej v garderobo, vendar so 

kmalu vsi v garderobi in zato je včasih gneča in hitenje. Druge prehode pa poskušajo izvesti 

bolj spontano in umirjeno. Vzgojiteljica 1 je opisala fleksibilen zajtrk, ki poteka tako, da 

nekateri otroci jedo zajtrk, drugi se igrajo ali so kako drugače zaposleni. V tem primeru se po 

zajtrku dejavnosti spontano nadaljujejo. Vzgojiteljici 2 in 3 sta izpostavili še, da otroke pred 

prehodom na nov element rutine opozorita. Tako imajo otroci dovolj časa, da zaključijo, kar 

počnejo. Vzgojiteljica 2 se je izrazila, da ne izvaja »ostrih« prehodov, vzgojiteljica 3 pa je 

uporabila besedo »mehki prehodi«. 

Glede pospravljanja po zaključku določenega dela rutine se vrtca razlikujeta. V vrtcu 

montessori otroci lahko delo dokončajo ali pa ga prihranijo za kasneje. Vzgojiteljica 3 je 

povedala, da otroci, če se odločijo, da bodo delo prihranili za kasneje, na list papirja napišejo 

svoje ime in ga priložijo k materialu. Če je mogoče, je pomembno otrokom zagotoviti čas, da 

dokončajo svoje projekte in zamisli (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). V vrtcu 

montessori imajo tudi poseben prostor za obroke in počitek, zato niso toliko vezani na 

urejanje prostora. V javnem vrtcu pa morajo otroci večinoma pospraviti vse, razlog pa je manj 

prostora. Vzgojiteljica 1 je povedala, da si otroci lahko prihranijo delo ali shranijo sestavljeno 

konstrukcijo, npr. na okenskih policah, na mizah pa ne. Vzgojiteljica 3 otrokom omogoča 

shranjevanje dela v kotičkih.  

8.2 Vloga vzgojitelja pri načrtovanju dnevne rutine 

Drugo raziskovalno vprašanje (R2) se osredinja na načrtovanje dnevne rutine. Zanimalo nas je, 

kako pogosto in kako vzgojitelji načrtujejo izvajanje dnevne rutine ter drugih dejavnosti v 

javnem vrtcu in vrtcu, ki deluje po posebnih pedagoških načelih montessori. Pri tem sklopu 

vprašanj smo vzgojiteljicam zastavili podvprašanja, s katerimi smo iskali odgovore na to, 

kako pogosto načrtujejo dnevno rutino, kaj jih vodi pri pripravi dejavnosti ter kako v 

načrtovanje vključujejo otroke. Zaradi večje preglednosti in lažjega vpogleda v primerjavo 

smo odgovore razporedili v tabele. 
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Prvo vprašanje raziskuje, kako pogosto vzgojiteljice poleg dejavnosti kurikularnih področji 

načrtujejo tudi potek dneva oziroma vsakodnevno rutino. 

TABELA 5: Pogostost načrtovanja elementov dnevne rutine 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Dnevno rutino načrtujem redko, 

večinoma se ta odvija spontano. Naredim 

pa splošen načrt glede glavnih elementov, 

npr. kako bo kaj potekalo, če opazim, da 

bi lahko kaj spremenila, ali kadar so 

kakšne novosti (npr. trenutno uvajamo 

pogrinjke pri kosilu, zato smo spremenili 

potek kosila). 

Dnevna rutina je načeloma uvedena in ne 

delamo vsakodnevnih načrtov. Dobimo se 

enkrat mesečno in se pogovorimo, kaj bi 

spremenili. 

2 Dnevne rutine nikoli ne načrtujem 

oziroma jo načrtujem samo na začetku 

leta, dokler je otroci ne usvojijo. 

Natančneje načrtujem samo vodene 

dejavnosti. 

Rutino načrtujemo v letnem delovnem načrtu 

in kadar se zamenja skupina. 

3 Dnevne rutine ne načrtujem 

vsakodnevno, temveč po potrebi, glede na 

otroke, razmišljam, kako bi jo lahko 

spremenila ali prilagodila.  

Dnevne rutine pravzaprav ne načrtujemo, jo 

pa prilagajamo npr. letnim časom. 

Opredelimo jo v letnem delovnem načrtu. 

Prav tako v našem vrtcu nimamo načrtovanih 

dejavnosti. Načrt naredimo v smislu, katere 

materiale bomo ponudili otrokom. Čez dan 

nimamo vodenih dejavnosti, ampak delo z 

materiali. 

 

Če povzamemo odgovore intervjuvanih vzgojiteljic iz tabele 5, ugotovimo, da intervjuvane 

vzgojiteljice v javnem vrtcu in v vrtcu montessori redko načrtujejo vsakodnevno rutino. Vse 

tri vzgojiteljice iz javnega vrtca so namreč odgovorile, da dnevno rutino načrtujejo le na 

začetku leta oziroma po potrebi glede na spremembe v oddelku. Podobno so pojasnile 

vzgojiteljice v vrtcu montessori. Intervjuvana vzgojiteljica 1 iz vrtca montessori je povedala, 

da v vrtcu poteka stalna uvedena rutina, o kateri se pogovarjajo enkrat mesečno s sodelavci in 

naredijo nekakšen pregled. Tudi vzgojiteljica 3 je na vprašanje odgovorila, da dnevne rutine 

ne načrtuje. Avtorja Dolar Bahovec in Kodelja (1996) pišeta, da je dnevna rutina dogajanje, 
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pri katerem se največkrat izraža prikriti kurikulum, zato je pomembno, da se te dejavnosti 

načrtujejo. Tudi avtorica Batistič Zorec (2004) dodaja, da se prikrite vsebine pojavljajo v 

tistih elementih življenja v vrtcu, ki niso skrbno načrtovane, in tudi v Kurikulumu za vrtce 

(1999) piše, da so posredni vplivi vzgoje, ki niso nikjer zapisani, pogosto učinkovitejši od 

intencionalne vzgoje. V teoretičnem delu smo torej ugotovili, da dnevna rutina zajema mnogo 

pomembnih vzgojnih elementov, ki jih je za uspešen in napredujoč razvoj otroka pomembno 

načrtovati. Zato menimo, da se intervjuvane vzgojiteljice v javnem vrtcu in v vrtcu montessori 

premalo zavedajo pomena dnevne rutine in svoje vloge pri njenem načrtovanju. Vendar pa bi 

lahko izpostavili še en vidik načrtovanja dnevne rutine. Avtorici Hmelak in Lepičnik 

Vodopivec (2017) pišeta, da dnevna rutina ne sme biti togo določena, saj se vsakodnevno 

prilagaja participaciji otrok. Ta vidik podpirata odgovora vzgojiteljic 1 in 2 iz javnega vrtca, 

ki sta razložili, da se dnevna rutina odvija spontano in da naredita vsakodnevni načrt glede na 

otroke. 

Naslednje vprašanje drugega sklopa raziskuje, kaj vzgojiteljice vodi pri načrtovanju dnevne 

rutine in dejavnosti v vrtcu. 

TABELA 6: Vodilo pri organizaciji dnevne rutine in dejavnosti 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Dan organiziram glede na razvojne 

značilnosti otrok, njihove potrebe, želje, 

glede na značilnost naše kulture (npr. 

bonton pri hranjenju) in tudi glede na 

cilje, ki si jih zadam. 

Opazujemo otroke, glede na njegove potrebe 

razmislim, kaj bi pripravila. 

2 Vodijo me otroci, njihove želje, potrebe 

in cilji. 

Razvoj otrok, potrebe skupine. 

3 Izhajam iz otrok, njihovih interesov, 

razvojne stopnje, na kateri so, iz 

Kurikuluma za vrtce, LDN-ja, aktualnih 

tem, tudi glede na vreme ali druge 

zunanje dejavnike. 

Vodi me več stvari. Izhajam iz časa in iz 

posameznega otroka. 

 

S predhodnim vprašanjem, ki se je nanašalo na načrtovanje dnevne rutine, smo ugotovili, da 

intervjuvane vzgojiteljice dnevne rutine ne načrtujejo pogosto. Zato smo se pri naslednjem 

vprašanju osredinili na splošno načrtovanje vzgojnih vsebin in dejavnosti. Iz tabele 6 je 
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razvidno, da tako v javnem vrtcu kot v vrtcu montessori pri načrtovanju svojega dela 

intervjuvane vzgojiteljice izhajajo iz otrok, njihovih razvojnih značilnosti, potreb želja in 

interesov. Avtorici Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2017) pišeta, da je razvoj otrokove 

osebnosti odvisen od povezav med otrokom in njegovo okolico, zato je pomembno, da v 

načrtovanje vsakodnevnega življenja in dejavnosti vključujemo otroke. V javnem vrtcu je 

vzgojiteljica 1 dodala še, da dejavnosti organizira tudi na podlagi značilnosti naše kulture. To 

se predvsem kaže v pripravi obrokov, načinu postrežbe in obedovanja. Vzgojiteljica 3 je 

omenila še letni delovni načrt, aktualne teme ter vreme. Če povzamemo odgovore, tako 

vidimo, da na pripravo življenja v vrtcu vpliva veliko dejavnikov. 

Iz odgovorov intervjuvanih vzgojiteljic in iz teoretičnih predpostavk o delovanju obeh vrtcev, 

lahko opazimo razlike v načrtovanju. V javnem vrtcu namreč intervjuvane vzgojiteljice 

izvajajo vodene dejavnosti po kurikularnih področjih, kar je potrdila vzgojiteljica 3 iz javnega 

vrtca. Te dejavnosti so načrtovane, kot piše avtor Kroflič (2001), na podlagi več dejavnikov: 

kurikuluma, letnega delovnega načrta in osebnih priprav vzgojiteljic. V vrtcu montessori pa 

ne pišejo priprav in načrtov. Njihov princip dela je priprava okolja in materialov, ki otroku 

omogočajo pridobivanje izkušenj (Lillard, 2003). 

Z naslednjim vprašanjem nas je zanimalo, koliko in kako v načrtovanje vzgojiteljice 

vključujejo otroke. 

TABELA 7: Vključevanje otrok v načrtovanje. 

Oseba: Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Otroke vključim tako, da upoštevam 

njihove potrebe, želje in predloge.  

Upoštevam njihove želje in seveda potrebe, 

če je le mogoče. 

2 Otrokom omogočam možnost izbire, 

lahko dajo predloge o poteku dneva. 

Prepoznamo potrebe otrok in jih upoštevamo 

tako, da so aktivni pri elementih, da 

pomagajo, da imajo zadolžitve. Kolikor se 

da, upoštevamo tudi njihove želje. 

3 Otroke vključujem deloma. Izhajam iz 

njihovih želja, idej in razvojne stopnje. 

Otroke vključujem v dnevna opravila, 

upoštevam njihove želje, če se da.  

 

Tabela 7 prikazuje odgovore na vprašanje, kako so otroci vključeni v pripravo na delo. Če 

povzamemo odgovore vseh intervjuvanih vzgojiteljic, lahko zaključimo, da vzgojiteljice 

upoštevajo potrebe, želje in predloge otrok. Vzgojiteljici 2 in 3 iz vrtca montessori sta 
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povedali, da poskrbita za dejavno udeleženost otrok tako, da jim pripravita določene 

zadolžitve. Vidimo, da med vključevanjem otrok v vzgojni proces med vrtcema ni velikih 

razlik. Lahko bi rekli, da se intervjuvane vzgojiteljice zavedajo pomena sodelovanja otrok. 

Otroci so v vrtec aktivno vključeni večji del dneva in skozi potek elementov dnevne rutine se 

učijo stvari, ki jih potrebujejo za življenje v vrtcu in za življenje v domačem okolju. Če so 

otroci aktivno vključeni v procese, ki jih zajema potek dneva, in če lahko izražajo svoje 

potrebe, želje in pobude, lažje usvojijo različne veščine, se učijo samostojnosti in 

odgovornosti (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). 

8.3 Vloga vzgojitelja pri izvajanju dnevne rutine 

Tretje raziskovalno vprašanje (R3) išče odgovore na to, kakšno vlogo ima vzgojitelj med 

izvajanjem dnevne rutine oziroma med izvajanjem elementov dnevne rutine v javnem vrtcu in 

kakšno v vrtcu montessori. Intervjuvanim vzgojiteljicam smo postavili več podvprašanj, 

odgovori, ki smo jih pridobili, pa so zaradi večje preglednosti razporejeni v tabele. 

V prvem podvprašanju tega sklopa nas je zanimalo, kakšne naloge ima vzgojiteljica med 

izvajanjem dnevne rutine oziroma v kaj je najbolj usmerjeno njeno delo. 

TABELA 8: Naloge vzgojiteljic med izvajanjem dnevne rutine 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Čez dan sem otrokom vzgled, zato sem 

pozorna, kako izvajam določene stvari. 

Moja naloga je, da pripravim okolje in 

organiziram dan, otrokom povem, kaj 

delamo, dajem navodila, jih usmerjam, 

spodbujam, skrbim za disciplino in 

nadzor. Moja naloga je tudi pomoč 

otrokom, ki se težje vključujejo. 

Pripravim okolje in spremljam otroke, kaj 

počnejo. 

2 Moja naloga je priprava in organizacija 

dneva. Npr. pripravim zajtrk in ga 

najavim. 

Moje delo je usmerjeno v to, da so otroci 

samostojni. Jaz delujem bolj v ozadju, kjer 

opazujem in pripravljam okolje. 

3 Čez dan otroke spodbujam k 

samostojnosti, nudim pomoč, skrbim za 

odnose, dam usmeritve, navodila in sem 

jim hkrati tudi vzgled. 

Moje delo je najbolj usmerjeno v opazovanje 

otrok. Prepoznam njihove potrebe, želje, 

ravnanja in na podlagi opaženega pripravim 

okolje, pomagam kaj izvesti itd. 
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Tabela 8 prikazuje, da se v vlogi vzgojitelja med izvajanjem dnevne rutine med javnim 

vrtcem in vrtcem montessori pojavljajo razlike. Intervjuvane vzgojiteljice v javnem vrtcu 

svoje delu usmerjajo v drugačne naloge kot vzgojiteljice v vrtcu montessori. Intervjuvane 

vzgojiteljice vrtca montessori so razložile, da čez dan skrbijo za pripravo okolja, nato pa se 

usmerijo v opazovanje otrok. Z opazovanjem otrok vzgojiteljica montessori spozna, kakšne 

lastnosti in potrebe ima razvoj otrokove duševnosti. Ko vzgojiteljica spozna otroka, je njena 

naloga pripraviti okolje in material, ki spodbuja k razvoju (Montessori, 2009). Vloga odrasle 

osebe v vrtcu montessori je tako med opazovanjem pasivna, saj otroci potrebujejo prostor, da 

so samostojni, spontano dejavni in da razvijajo notranjo disciplino (Montessori, 2011). 

Intervjuvane vzgojiteljice javnega vrtca pa so naštele naloge, ki so: priprava in organizacija 

dneva, usmerjanje otrok, dajanje navodil, spodbujanje samostojnosti, pomoč otrokom, skrb za 

vzgled, ki jim ga dajejo, in skrb za disciplino ter nadzor. Vloga vzgojitelja med izvajanjem 

dnevnega programa v vrtcu je pomemben vidik zagotavljanja kakovostne predšolske vzgoje. 

Naloge vzgojitelja v javnem vrtcu so povezane s pripravo okolja, z izvajanjem dejavnosti ter 

načinom usmerjanja in vodenja otrok (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996).  

Zanimalo nas je tudi, kakšno vlogo ima vzgojiteljica pri vodenju dnevne rutine in kakšen je 

njen način vodenja. 

TABELA 9: Vodenje dnevne rutine 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Otroci sami vedo, kako kaj poteka, jaz jih 

usmerjam in jim pomagam. Sicer pa ne 

vodim zelo direktivno, temveč v vodenje 

vključujem tudi otroke, včasih jih vodim 

neopazno, posredno, da imajo oni 

občutek, da so glavni. 

Mojega vodenja je zelo malo, otroci sami 

vedo, kako potekajo elementi dnevne rutine, 

in so samostojni. Kar je vodenja pa skrbim, 

da sem umirjena. 

2 Ko otroci usvojijo rutino, je ne vodim več 

veliko. Samo usmerjam otroke, napovem, 

kaj sledi, dam navodila. 

Malokdaj vodim direktivno, načeloma samo 

ob nezaželenem vedenju, sicer spodbujamo k 

aktivnosti otrok.  

3 Kadar dobim novo skupino mlajših otrok, 

najprej sama postavim temelje dnevne 

rutine, nato vodenje delim z otroki. Otroci 

sami vedo, kako kaj poteka, sama pa 

koordiniram dogajanje. 

Vodim samo toliko, da rutina poteka tekoče. 

Otroci drugo vedo sami. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Burger Maša; diplomsko delo 

39 
 

Na vprašanje o vodenju dnevne rutine smo dobili odgovore, ki kažejo na to, da intervjuvane 

vzgojiteljice v javnem vrtcu in v vrtcu montessori niso direktivne voditeljice. Večina jih meni, 

da ko otroci usvojijo potek dnevne rutine, vodenja sploh ne potrebujejo. Vzgojiteljice namesto 

direktivnega vodenja otroke le usmerjajo in skrbijo, da elementi dnevne rutine potekajo 

tekoče. Več vodenja je ob prehodih v smislu, da vzgojiteljice, kot je povedala intervjuvana 

vzgojiteljica 2 iz vrtca montessori, dajo navodila, kaj sledi. Vzgojiteljica 1 iz javnega vrtca je 

povedala, da v vodenje vključuje tudi otroke oziroma otrokom daje občutek, da so vključeni 

in da vodijo oni. V vsakodnevnih dejavnostih mora odrasla oseba spodbujati demokratično 

vedenje, otroke učiti solidarnosti, enakosti in odgovornosti (Rakovič, 2004). Vodenje naj bo 

torej deljeno z otroki, kar pomeni, da pobude in predloge lahko dajejo tako vzgojitelji kot tudi 

otroci (Hohmann in Weikart, 2005). 

Naslednje vprašanje je raziskovalo, kako vzgojiteljice motivirajo in spodbujajo otroke k 

sodelovanju v dnevni rutini. 

TABELA 10: Motiviranje otrok pri dnevni rutini 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Menim, da otroke najbolj motivira 

spodbudno učno okolje. K sodelovanju v 

rutini jih pritegnejo tudi njihove dolžnosti 

(dežurstvo), posebni kotički za obedovanje, 

knjiga od doma za branje med počitkom 

ipd. Otroci si zaradi načina poteka dnevne 

rutine sami želijo sodelovati. 

Otroke motivira okolje in materiali, ki jih 

pripravimo. 

2 Menim, da pri dnevni rutini otroci ne 

potrebujejo veliko spodbujanja, saj jo 

imajo v sebi in sami želijo sodelovati. 

Motivacija je v glavnem okolje, tudi starejši 

otroci, ki pridejo v skupino mlajših.  

3 Otroke motiviram s pozitivnimi 

spodbudami, pohvalami, s kakšno 

zgodbico, včasih organiziram posebno 

vzdušje, spodbuda so tudi naloge in 

zadolžitve, ki jih imajo. 

Učim jih vrednot, pomoč drug drugemu. 

Sodelujejo zaradi vrednot, motivira jih tudi 

okolje, dejavnost ali pa naziv dežurnega. 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, kako motivirajo otroke vzgojiteljice v javnem vrtcu in v vrtcu 

montessori. Vse tri intervjuvane vzgojiteljice vrtca montessori so kot predmet motivacije 
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izpostavile okolje, ki ga pripravijo. Okolje zajema tudi didaktični material in oba elementa sta 

pogoj za otrokovo aktivno delo, s katerim se otrok nezavedno uči, se samorazvija, napreduje 

ter ima ob dejavnostih občutek zadovoljstva (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Pedagoški program montessori temelji na prepričanju, da ima otrok duševnost, ki naravno 

stremi k razvoju in učenju, poleg tega pa je eden izmed ciljev programa tudi spodbujanje 

samomotivacije (Lillard, 2003). Iz tega lahko sklepamo, da otroci v tem vrtcu ne potrebujejo 

posebnih zunanjih motivacij za sodelovanje. Vzgojiteljica 3 je poudarila še, da otroke uči 

vrednot, ki postanejo notranja motivacija zanje. Vrednote, ki so v vrtcu montessori poudarjene, 

so spoštovanje, svoboda in odgovornost (Lillard, 2003). Intervjuvane vzgojiteljice javnega 

vrtca so odgovorile nekoliko različno. Vzgojiteljica 1 je povedala, da otroke motivira okolje 

ali pa stvari, ki se otrokom zdijo nekaj posebnega in so jim všeč, npr. poseben kotiček za 

pripravo kosila. Njen odgovor je podoben tudi odgovoru vzgojiteljice 2, ki je menila, da otroci 

za sodelovanje v dnevni rutine ne potrebujejo posebnih spodbud. Dnevna rutina je del dneva, 

ki ga imajo otroci v sebi in sami želijo sodelovati. Vzgojiteljica 3 pa je izpostavila še dajanje 

pohval in spodbud ter naloge oziroma zadolžitve, ki jih imajo otroci čez dan.  
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Naslednje podvprašanje tretjega raziskovalnega vprašanja (R3) je raziskovalo vlogo 

vzgojitelja pri zagotavljanju možnosti izbire med potekom dneva. 

TABELA 11: Zagotavljanje možnosti izbire  

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Otroci imajo skoraj vedno možnost izbire. 

Npr. zajtrk je organiziran fleksibilno, 

otroci lahko sami izbirajo, kdaj bodo šli 

jest, kaj in kako si bodo pripravili. Otroci 

imajo tudi možnost izbire med 

dejavnostmi. Redko pripravim stvari, ki 

jih morajo obvezno izvajati vsi. 

Na tem je velik poudarek v našem vrtcu. 

Otrokom pustimo svobodo, ampak znotraj 

dogovorov in pravil. 

2 Otroci imajo pri vsem možnost izbire, 

ampak ne morejo izbrati, da ne bodo 

sodelovali. Določene stvari morajo 

narediti v določenem času. Izbirajo lahko 

tudi med obroki in počitkom. Npr. 

povejo, kako bi radi imeli organiziran 

počitek. 

Otroci imajo popolno svobodo, lahko 

izbirajo, nimajo pa svobode npr. motiti 

druge.  

3 Otrokom skoraj v vseh elementih dnevne 

rutine zagotovim možnost izbire. Npr. 

med obroki lahko izbirajo, kaj in koliko 

bodo pojedli, dogovorimo se tudi za 

odhod na prosto, otroci lahko ostanejo 

notri.  

Otroci imajo ves čas možnost, da izbirajo. 

Saj nikoli ne določam jaz, kaj naj počnejo. 

Imamo sistem svobode, ki je omejena znotraj 

škode drugih. 

 

Odgovori intervjuvanih vzgojiteljic iz tabele 11 kažejo na to, da vzgojiteljice v javnem vrtcu 

in v vrtcu montessori otrokom omogočajo možnost izbire med dnevno rutino. Zagotavljanje 

izbire in možnosti odstopanja od skupinskega opravljanja dnevnih dejavnosti je tudi 

pomemben del javnega kurikuluma. V načelu omogočanja izbire in drugačnosti piše, da 

morajo otroci imeti na razpolago različne dejavnosti in vsebine, med katerimi lahko svobodno 

izbirajo in ki upoštevajo njihove želje, interese, zmogljivosti ipd. Zapisano pa je tudi, da je 

možnost izbire za otroke vendarle omejena s tem, da otroci izbirajo med različnimi 

zaposlitvami, ne morejo pa se odločiti za nesodelovanje in pasivno držo, prav tako pa ne 

morejo izbirati med načrtovanim delom ter prosto igro (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Intervjuvane vzgojiteljice v javnem vrtcu so izpostavile en vidik možnosti izbire, in sicer 

zagotavljanje več možnosti med obroki. Intervjuvana vzgojiteljica 1 je pojasnila, da v oddelku 

poteka fleksibilen zajtrk. To je samopostrežni zajtrk, pri katerem vzgojiteljica pripravi hrano, 

otroci pa imajo nato eno uro časa, da pozajtrkujejo. Pri tem si sami izberejo, kdaj bodo jedli, 

kaj in koliko bodo pojedli. Intervjuvana vzgojiteljica 2 je potrdila pojasnilo iz kurikuluma, da 

otroci lahko izbirajo med dnevno rutino, ne morejo pa se odločati med sodelovanjem in 

nesodelovanjem. Intervjuvane vzgojiteljice vrtca montessori so prav tako povedale, da imajo 

otroci večino časa možnost izbiranja in svobodnega delovanja, dokler ne motijo drugih otrok 

ali ne povzročajo škode. V vrtcu montessori je možnost izbire poudarjena predvsem med 

delom z materiali. Otroci si sami izberejo, kaj bodo delali. Saj po njihovem prepričanju proces 

učenja izhaja iz otroka (Pollard, 1997). 

V povezavi z vlogo vzgojitelja pri izvajanju dnevne rutine smo se z zadnjim vprašanjem 

tretjega sklopa osredinili še na participacijo otrok. Zanimalo nas je, koliko in kako 

vzgojiteljice zagotavljajo aktivno participacijo otrok med samim potekom dneva. 

TABELA 12: Omogočanje participacije otrok v dnevni rutini 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Otroci v moji skupini so zelo aktivni, imajo 

veliko možnosti, da se izrazijo in da to tudi 

upoštevamo. Pri jutranjem srečanju se 

dogovarjamo, kako bi izvedli določene 

stvari. Upoštevam njihove predloge in jim 

dam možnost, da sami organizirajo določen 

del dneva. 

Otroci imajo dnevne in tedenske zadolžitve, 

skrbijo za hišo oziroma za okolje. Samo 

izberejo, kaj bodo počeli, pomagajo pri 

pripravi obrokov, aktivno sodelujejo. 

2 Otroci v moji skupini so ves čas aktivni. Iz 

njih izhajam pri izbiri tematike, sredstev, 

časa in prostora. 

Otroci so nosilci dnevne rutine. Imajo 

zadolžitve, pomivajo posodo, pometajo, 

čistijo, pripravljajo. 

3 Otroci so čez dan aktivni, dajejo predloge, 

ki jih upoštevam, če je mogoče. 

Kot sem omenjala, otroci so čim bolj 

upoštevani, samostojnejši in sodelujejo v 

dnevnih zadolžitvah. 

 

Rezultati iz tabele 12 povzemajo ugotovitve prejšnjih tabel. Z vprašanji, ki smo jih že 

analizirali, smo ugotovili, da se intervjuvane vzgojiteljice iz javnega vrtca in vrtca montessori 

zavedajo pomena upoštevanja otrok, njihovih mnenj, predlogov, želja in potreb. Z vprašanjem 
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o participaciji otrok, pa smo ugotovili, da se zavedajo tudi njenega pomena. Vzgojitelj čez dan 

v vrtcu z otroki preživi večino časa, z njimi gradi odnose ter oblikuje dnevno rutino. Njegova 

naloga je, da otrokom omogoči aktivno učenje in participacijo (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008). Vsakodnevne dejavnosti in elementi dnevne rutine so prostor, v katerem 

vzgojitelj z otroki soustvarja rešitve glede samega poteka dejavnosti (Čačinovič Vogrinčič, 

2004). Vzgojiteljica 1 iz javnega vrtca je predstavila, kako poteka participacija v njeni skupini. 

Skoraj vsak dan z otroki organizira jutranje srečanje, na katerem se pogovorijo o poteku 

dneva. Otroke spodbuja in usmerja, da imajo sami možnost priprave določenih delov dneva. 

Vzgojiteljici 2 in 3 vrtca montessori pa sta omenili še zadolžitve otrok čez dan. Otroci namreč 

med obroki in tudi ves dan skrbijo za čistočo prostorov in opravljajo različne naloge, pri 

katerih morajo biti samostojni in samoiniciativni. 

8.4 Organizacija časa in prostora v dnevni rutini 

Pri zadnjem, četrtem raziskovalnem vprašanju (R4), smo poskušali ugotoviti, kakšne so 

podobnosti in razlike v organizaciji časa in prostora v dnevni rutini v javnem vrtcu in vrtcu, ki 

deluje po posebnih pedagoških načelih Marie Montessori. Zaradi lažje preglednosti so 

odgovori intervjuvanih vzgojiteljic razporejeni v tabele. 

S prvim vprašanjem smo ugotavljali, kakšno vlogo ima vzgojiteljica pri ureditvi prostorov, 

kjer otroci preživijo večji del dneva, zanimalo nas je, ali je priprava prostora fleksibilna glede 

na potrebe dnevne rutine. 
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TABELA 13: Ureditev prostora in fleksibilnost glede na dnevno rutino 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 V igralnici so različno pohištvo ter igrače 

in sredstva, ki jih uporabljajo otroci. 

Postavitev je fleksibilna, sama pogosto 

spreminjam igralnico in kotičke za 

otroke. 

Otroci se lahko gibajo, igrajo ali 

obedujejo tudi na hodniku in v 

telovadnici, s čimer se izognemo gneči v 

igralnici.  

Prostor pripravimo na začetku šolskega leta, 

načeloma ga ne spreminjamo oziroma čez 

dan kaj manjšega prestavimo, če je potrebno. 

Gibamo se lahko tudi v telovadnici. 

2 Dnevna rutina v celoti poteka v igralnici, 

prehodi pa tudi na hodniku. Prostor je 

fleksibilen, lahko se ga spreminja in 

prilagaja. Velikokrat otroci sami kaj 

prestavijo ali pa povejo, kako želijo kaj 

imeti. Včasih imamo obroke zunaj, npr. 

poleti, in se gibamo na hodniku ipd. 

Prostor je namenjen otrokom, izogibamo se 

spreminjanju, lahko pa ga. 

3 Prilagajamo igralnico, lahko premikamo 

omare in mize, naredimo kotičke, 

uporabimo pa tudi hodnik. 

Prostor temelji na rutni, je narejen zanjo, 

večjih sprememb pa načeloma ni. Menja se 

material na policah. Hiša otrok je oblikovana 

tako, da je prostor za vsak del rutine urejen 

posebej. Tako imamo kuhinjo z jedilnico, 

telovadnico za jutranja srečanja in gibanje, 

sobe za delo z materiali in prostor za počitek. 

Tudi zunanji prostori obsegajo več delov: vrt, 

igrišče ter inkluzivni park.  

 

Preden analiziramo odgovore iz tabele 13, bomo pojasnili, kako so urejeni prostori 

posameznih vrtcev, v katerih smo izvajali intervjuje. Prostor namreč vpliva na to, kako bodo 

delovali otroci in kako bo potekala dnevna rutina. Vzgojitelj mora prostor organizirati tako, da 

ta otrokom omogoča gibanje, interakcije s sovrstniki, možnost izbire ter nekaj zasebnosti 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Med pogovori smo 

opazili, da v javnem vrtcu večji del dnevne rutine poteka v posamezni igralnici. Torej ena 

soba predstavlja prostor za obroke, igro, izvajanje dejavnosti, gibanje ter počitek. Ob 
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igralnicah so sanitarije ter hodnik, na katerem potekajo prehodi. V vrtcu montessori – hiši 

otrok na Vrhniki, pa imajo za vsak element dnevne rutine pripravljen svoj prostor. To je 

poudarila tudi vzgojiteljica 3, ki je pojasnila, da imajo v vrtcu kuhinjo z jedilnico, telovadnico, 

sobo za delo z materiali montessori ter sobo, v kateri poteka počitek. V tem primeru bi lahko 

trdili, da je ureditev prostora v vrtcu montessori za potrebe dnevne rutine primernejša od 

javnega vrtca. Otrokom med prehodi ni potrebno vedno strogo vse pospraviti ali postavljati 

ležalnikov in posledično imajo otroci več časa za stvari, ki niso del nujnih dnevnih opravi. 

Intervjuvana vzgojiteljica 2 je povedala, da med šolskim letom prostora ne spreminjajo veliko 

in da je ta namenjen otrokom. Vzgojitelj v vrtcu mora tudi pri postavitvi prostora upoštevati 

želje in sposobnosti otrok, hkrati pa spodbujati otrokovo samostojnost in samozavest (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Intervjuvane vzgojiteljice javnega vrtca pa so pojasnile, da 

kljub manj prostora tega lahko prilagajajo tako, da v njem dnevna rutina poteka nemoteno. 

Torej vzgojiteljice prestavijo pohištvo, npr. po kosilu umaknejo mize in postavijo ležalnike. 

Vse tri so povedale, da čez dan uporabljajo tudi hodnik. Uporabijo ga predvsem za gibalne 

dejavnosti, vzgojiteljica 1 je pojasnila, da otrokom hodnik lahko predstavlja umik od rutine 

oziroma dejavnosti, ki se odvijajo v igralnici. Tako vsakodnevno na hodniku ponudi različne 

igrače, sredstva in materiale ter otrokom ponudi bivanje na hodniku. Vzgojiteljica 2 javnega 

vrtca je izpostavila še, da so pri oblikovanju prostora aktivni tudi otroci. 

Z naslednjim podvprašanjem smo poskušali ugotoviti, ali vzgojitelji organizirajo prostor tako, 

da so otroci lahko samostojni in da imajo zasebnost ter možnost odmika. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Burger Maša; diplomsko delo 

46 
 

TABELA 14: Omogočanje samostojnosti in zasebnosti 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Da bi bili otroci samostojni, so stvari na 

dosegu njihovih rok, na voljo so vedno 

lončki, voda, čaj, otroci gredo lahko sami 

na stranišče, saj je ta blizu igralnice. 

Zasebnost omogočamo s kotički, 

pregradami in strehami iz koprene, z 

omogočanjem igre na hodniku itd. 

Pohištvo je v višini otrok, npr. v kuhinji 

imajo na dosegu tudi steklene kozarce, 

krožnike, vse, kar potrebujejo. Za zasebnost 

imamo kotičke, na stranišču so kabine. 

2 Otrokom mora biti vse na dosegu, da so 

lahko samostojni. Naredimo kotičke, 

pregrade ipd. 

Materiali so na nizkih policah, kuhinjski 

pult je nizek, rezila za rezanje sadja so manj 

ostra. Imamo prostor v igralnici, kjer so 

lahko malo izolirani. 

3 Da so otroci lahko samostojni, poskrbim, 

da imajo vse na dosegu, da si lahko 

postrežejo, če so žejni, da lahko sodelujejo 

pri obrokih. Zasebnost omogočimo s 

kotički ali pa pokrijemo kakšno mizo. 

Že pri sami organizaciji skrbimo, da ima 

vsak otrok lahko dovolj prostora zase. 

Imamo preproge, kjer otroci lahko delajo 

sami, imamo tudi kotiček s peščeno uro in 

glasbo. Na straniščih so separeji. 

 

Tabela 15 prikazuje, da med javnim vrtcem in vrtcem montessori pri organizaciji prostora, ki 

zagotavlja samostojnost in zasebnost ni večjih razlik. Vse intervjuvane vzgojiteljice so z 

odgovori dokazale, da se zavedajo, da je njihova naloga omogočiti vse to. Naloga vzgojitelja 

je, da otrokom z oblikovanjem prostora omogoči individualnost in umik v zasebnost (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Za spodbujanje samostojnosti 

je pohištvo v obeh vrtcih prilagojeno višini otrok. V vrtcu montessori pa samostojnost otrok 

še dodatno spodbujajo tako, da imajo otroci vedno na razpolago steklene kozarce ter 

keramične krožnike. Za zagotavljanje zasebnosti intervjuvane vzgojiteljice v obeh vrtcih 

pripravijo posamezne kotičke ali pregrade. V vrtcu montessori ima otrok nekaj zasebnosti tudi 

med delom z materiali, saj načeloma z enim pripravljenim materialom dela samo en otrok 

hkrati, poleg tega pa otroci delajo na preprogah ali mizah za eno osebo.  
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Naslednje vprašanje razkriva, kakšne igrače, materiale in didaktične pripomočke uporabljajo 

vzgojitelji v vsakodnevnih dejavnostih. 

TABELA 15: Igrače, materiali in didaktični pripomočki 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Otroci imajo na voljo igrače, tudi igrače 

od doma, športne rekvizite ter različne 

strukturirane in nestrukturirane materiale. 

Predvsem uporabljamo materiale za 

posamezna področja, didaktične igre. 

2 Igrače, igre, družabne igre, igrače od 

doma, nestrukturirani materiali. Vse to se 

načeloma med letom večkrat spreminja. 

Imamo materiale, razdeljene po sklopih. 

Igrač nimamo. 

3 Otroci imajo na voljo igrače, čutne 

posode, različne materiale, kot so npr. 

odpadni ali naravni materiali. 

Imamo materiale montessori, razdeljene po 

področjih, od igrač imamo lesene kocke, 

vijake ipd. Otroci tudi ne nosijo igrač od 

doma, razen kakšne knjige. 

 

Odgovori intervjuvanih vzgojiteljic iz tabele 15 so pokazali, da se v igračah, materialih in 

didaktičnih pripomočkih, ki jih vzgojitelji v vrtcu ponudijo otrokom čez dan, pojavljajo 

razlike. V javnem vrtcu imajo otroci na voljo različne igrače, tudi igrače, ki jih prinesejo od 

doma ter različne materiale in pripomočke. Vzgojiteljica 1 je omenila strukturiran in 

nestrukturiran material, vzgojiteljica 3 pa je dodala, da otrokom ponudi še odpadne ali 

naravne materiale. Tudi sama sem zaposlena v javnem vrtcu in v igralnici najpogosteje 

opazim igrače, kot so: avtomobilčki, različne igrače za konstrukcijsko igro, igrače za igro 

vlog (krožniki, pribor, dojenčki, oblačila, torbice, pripomočki za zdravnika, avtomehanika, 

frizerja itd.), otroci imajo na voljo veliko družabnih iger, sestavljank in miselnih iger, v vsaki 

igralnici je tudi ustvarjalni kotiček z različnimi materiali ter kotiček z knjigami. V vrtcu 

montessori pa so intervjuvane vzgojiteljice povedale, da nimajo igrač, razen lesenih kock za 

konstrukcijsko igro. Vzgojiteljica 3 je pojasnila, da otrokom pripravijo montessori materiale, 

ki so razporejeni glede na področja otrokovega razvoja. Koncept montessori namreč temelji 

na prepričanju, da na učenje najbolj vpliva neposredno delo, ki predstavlja različne oblike 

ravnanja z različnimi predmeti, med njimi so tudi materiali montessori (Program vrtca 

montessori, 2013). 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Burger Maša; diplomsko delo 

48 
 

V nadaljevanju smo želeli raziskati, kako vzgojitelji razporedijo čas. Zanimalo nas je, koliko 

časa v vrtcu je namenjenega rutinskim dejavnostim in koliko drugim dejavnostim. 

TABELA 16: Organizacija časa 

Oseba Javni vrtec Vrtec montessori 

1 Menim, da je več časa posvečenega rutini. 

Zato določene obvezne dele rutine 

organiziram tako, da lahko igra ali različne 

zaposlitve otrok potekajo istočasno z 

določenim elementom dnevne rutine. Tako 

je npr. pri zajtrku ali malici. 

Menim, da elementi dnevne rutine 

zavzemajo večno časa, preživetega v vrtcu. 

2 Več časa je za rutinske dejavnosti. Vse se povezuje z rutino, neposredni 

elementi dnevne rutine so polovica dneva. 

3 Veliko časa je namenjenega rutinskim 

dejavnostim. 

Več časa je namenjenega rutini, ampak se 

otroci učijo skozi rutino. Sam element 

rutine je lahko dejavnost. Npr. pri kosilu 

otroci pripravljajo mize in pribor po nekih 

določenih vzorcih, pomivajo posodo itd. 

 

Tabela 16 prikazuje, kako intervjuvane vzgojiteljice razporedijo čas v vrtcu. Čas je eden 

izmed kazalnikov kakovostnega dela in je omenjen tudi v načelih predšolske vzgoje (Ribič, 

2005). Intervjuvanim vzgojiteljicam smo zastavili vprašanje, koliko časa je namenjenega 

rutinskim dejavnostim. Med pogovori je večina intervjuvank o odgovoru nekaj časa 

razmišljala. Najprej so menile, da je v vrtcu več časa namenjenega vodenim dejavnostim in 

igri, po razmisleku pa so vse povedale, da večino časa v vrtcu zavzamejo elementi dnevne 

rutine. Če pogledamo dnevni urnik javnega vrtca Vrhnika, ki je opisan v teoretičnem delu 

diplomskega dela, vidimo, da elementi dnevne rutine res potekajo več časa kot druge 

dejavnosti. Vodene in načrtovane dejavnosti namreč potekajo med deveto in dvanajsto uro, 

torej tri ure. Preostali čas je namenjen obrokom in počitku, res pa je, da se med prihajanjem in 

odhajanjem otrok ti lahko tudi prosto igrajo ali izvajajo različne dejavnosti. V nekaterih 

skupinah imajo tudi fleksibilen zajtrk, otroci se lahko tako v času zajtrka tudi igrajo in delajo 

različne stvari. Vzgojiteljica 3 iz vrtca montessori je še pojasnila, da kljub temu da dnevna 

rutina poteka večino dneva, se otroci učijo skozi njo. Elementi dnevne rutine so namreč lahko 

tudi oblika dejavnosti. Dnevna rutina pri otroku razvija določene lastnosti in spretnosti, ki jih 

potrebujejo za življenje v vrtcu in za življenje doma (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). 
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9 SKLEPNE MISLI 

Predšolska vzgoja je obdobje, v katerem se otrok intenzivno razvija na področju telesnega, 

spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja. V Republiki Sloveniji predšolska vzgoja 

predstavlja del vzgojno-izobraževalnega sistema, organizirana pa je v javnih in zasebnih 

vrtcih. V diplomskem delu smo se podrobneje posvetili enemu izmed zasebnih vrtcev in sicer 

vrtcu, ki deluje po pedagoški teoriji Marie Montessori. V prvem sklopu teoretičnega dela je 

napisano veliko o značilnostih tako javnega pedagoškega programa predšolske vzgoje kot tudi 

programa montessori. Javni vrtci izvajajo nacionalni program, ki je Kurikulum za vrtce. V 

dokumentu so opisani globalni cilji in načela predšolske vzgoje, strokovna spoznanja o 

otrokovem razvoju in šest področij dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika. Naloge vzgojitelja zajemajo načrtovanje, izvajanje, opazovanje in 

evalvacijo pedagoškega dela. Pomemben vidik je tudi organizacija vsakdanjega življenja v 

vrtcu, ki vključuje aktivno participacijo otrok, zagotavljanje možnosti izbire ter spodbujanje 

samostojnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). V vrtcu montessori pa izvajajo program, ki temelji 

na ugotovitvah Marie Montessori. Glavno vodilo vrtca je, da vzgoja in učenje izhajata iz 

otrokove duševnosti. Dejavnosti v programu montessori so razdeljene na sedem področij: 

vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematika, znanost ali kozmična vzgoja, umetnost in 

gibalna vzgoja. Vzgojiteljevo delo je usmerjeno v pripravo okolja, ki otroku omogoča 

pridobivanje izkušenj, in v opazovanje otrokovih potreb ter napredka (Program vrtca 

montessori, 2013). 

V nadaljevanju smo se osredinili predvsem na glavni namen diplomskega dela – primerjavo 

vloge vzgojitelja v dnevni rutini. Ta del življenja v vrtcu smo si izbrali, saj smo ugotovili, da 

je dnevna rutina pomemben del vzgojnega procesa. Otrokom omogoča razvoj njihovih 

zmožnosti, spodbuja jih k samostojnosti, odgovornosti ter jih hkrati uči socialnih odnosov, 

oblikovanja in upoštevanja skupnih pravil, dogovorov itd. Naloga vzgojitelja je organizirati 

dnevno rutino, ki omogoča vse našteto (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). S študijem 

literature smo prišli do ugotovitve, da imajo rutinske dejavnosti, ki se v vrtcu odvijajo 

vsakodnevno, na proces vzgoje oziroma na razvoj otroka lahko celo večji vpliv kot 

načrtovane in ciljno usmerjene dejavnosti. Zato bi lahko rekli, da je strokovno delo 

vzgojiteljev in vzgojiteljic ter njihovo zavedanje o pomembnosti dnevne rutine pomembno. 

V empiričnem delu smo izvedli intervju s tremi vzgojiteljicami javnega vrtca in tremi 

vzgojiteljicami iz vrtca montessori. Zanimalo nas je, kako poteka dnevna rutina v 
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posameznem vrtcu, kakšno vlogo imajo strokovni delavci pri njenem načrtovanju in izvajanju 

ter kako organizirajo prostor in čas. S pridobljenimi rezultati smo poiskali odgovore na 

raziskovalna vprašanja in tako pripravili splošno primerjavo med obema vrtcema.  

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike v 

poteku dnevne rutine med javnim vrtcem in vrtcem montessori. Rezultati so pokazali, da se 

podobnosti kažejo v glavnih elementih dnevne rutine, ki so v obeh vrtcih enaki in si načeloma 

sledijo v enakem zaporedju. Vzgojiteljice v obeh vrtcih se izogibajo hitenju in skupinski 

dnevni rutini. Enako lahko trdimo za prehode med dejavnostmi. V obeh vrtcih ti potekajo 

umirjeno in so večinoma napovedani. Razlike se kažejo v organiziranih dejavnostih, ki jih 

izvajata vrtca. V dopoldanskem času v javnem vrtcu namreč potekajo vodene dejavnosti in 

prosta igra, v vrtcu montessori pa poteka delo z materiali montessori. Lahko bi izpostavili, da 

vrtec montessori stremi k stalnemu zaporedju elementov dnevne rutine, javni vrtec pa je 

fleksibilnejši in dnevni urnik pogosto prilagaja različnim dejavnikom. Razlike so se pokazale 

pri pospravljanju, v vrtcu montessori otrokom ni potrebno vedno pospraviti, imajo več 

možnosti za shranjevanje dela, saj imajo na voljo več prostora. Omenimo lahko še eno 

posebnost vrtca montessori, med elemente dnevne rutine namreč uvrščajo tudi obred zahvale 

pred kosilom ter vsakodnevno jutranje gibanje na črti ali na pikah, kar predstavlja podobno 

dejavnost kot jutranji krog v javnem vrtcu. 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na načrtovanje dnevne rutine. Iz pridobljenih 

odgovorov intervjuvanih vzgojiteljic je razvidno, da vzgojiteljice v obeh vrtcih dnevne rutine 

ne načrtujejo pogosto. Ugotovitev bi lahko komentirali na dva načina. Na eni strani v analizi 

rezultatov lahko vidimo, da dnevne rutine ne moremo togo določiti ali načrtovati, saj se ta ves 

čas prilagaja otrokom. Hkrati pa zajema veliko vzgojnih elementov, zaradi katerih bi 

vzgojitelji morali pogosteje evalvirati njeno izvajanje. Da bi dnevna rutina res vključevala 

enakovreden delež različnih dejavnosti in upoštevala otroke, participacijo, različnost, 

drugačnost itd., bi po našem mnenju morala biti pogosteje tudi načrtovana. Glede vodila pri 

načrtovanju dejavnosti pa smo ugotovili, da v obeh vrtcih intervjuvane vzgojiteljice izhajajo 

iz otrok, njihovih razvojnih značilnosti, želja in potreb.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšno vlogo ima vzgojitelj pri 

izvajanju dnevne rutine. Ugotovili smo, da med javnim programom in programom montessori 

obstajajo razlike. V javnem vrtcu je namreč vzgojitelj postavljen v središče, njegove naloge so: 

organizacija dneva, usmerjanje otrok, vodenje načrtovanih dejavnosti, učenje otrok, dajanje 

navodil, skrb za disciplino itd. Vzgojiteljice vrtca montessori pa so povedale, da je njihova 
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naloga le priprava okolja in opazovanje otrok. Podobnosti pa se pojavljajo v vodenju dnevne 

rutine. Vzgojiteljice v obeh vrtcih so razložile, da otroci sami vedo, kako poteka dan, zato 

niso direktivne voditeljice. Otroci, ki so vključeni v dnevno rutino, imajo možnosti izbire pri 

večini elementov dnevne rutine, torej pri obrokih, pri dejavnostih in igri, pri odhajanju na 

prosto ter pri počitku.  

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo poskušali ugotoviti, kako vzgojitelji organizirajo 

prostor in čas v povezavi z dnevno rutino. Glede prostora smo ugotovili, da se med javnim 

vrtcem in vrtcem montessori pojavljajo razlike. V javnem vrtcu večji del rutinskih dejavnosti 

poteka v igralnici, medtem ko imajo v vrtcu montessori za vsak element dnevne rutine 

poseben prostor. Opisani rezultati seveda veljajo samo za določena vrtca, kjer smo izvajali 

intervju, in ne splošno za vse javne vrtce in vrtce montessori. Razlike med vrtcema se 

pojavljajo tudi v sredstvih in igračah. V vrtcu montessori vzgojitelji otrokom pripravijo 

materiale montessori, v javnem vrtcu pa imajo otroci tudi igrače, kot so kocke, dojenčki, 

plišaste živali, različne igre itd. Podobnosti se kažejo v tem, da so prostori obeh vrtcev 

fleksibilni glede na dnevno rutino, saj lahko premikajo pohištvo ali pa del rutine izvajajo tudi 

v kakšnem drugem prostoru, npr. na hodniku. Pohištvo je v obeh vrtcih v višini otrok, kar 

omogoča spodbujanje samostojnosti. Čas je v obeh vrtcih deloma fleksibilen. Kosilo in zajtrk 

sta vedno ob istem času, vmesne dejavnosti pa vzgojitelji prilagajajo glede na različne 

dejavnike. Spet lahko izpostavimo, da so v vrtcu montessori manj naklonjeni spremembam in 

stremijo k stalni vsakodnevni rutini.  

Z diplomskim delom smo spoznali, da je dnevna rutina lahko pomembnejša, kot si mislimo. 

Zato lahko zaključimo, da je vloga strokovnosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev med 

načrtovanjem, organizacijo in izvajanjem dnevne rutine bistvenega pomena za uspešen 

vzgojni proces. Odrasla oseba v vrtcu mora aktivno vključevati otroke ter upoštevati njihove 

individualnosti, potrebe, želje, predloge itd. Z diplomskim delom smo ugotovili, da se 

intervjuvane vzgojiteljice tega zavedajo. Želimo si, da takšen način dela ohranijo še naprej in 

tako predstavljajo primer dobre prakse za druge pedagoške delavce. 
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11 PRILOGE 

11.1 Vprašanja za intervju z vzgojitelji javnega vrtca in vrtca montessori 

Pozdravljeni, 

ime mi je Maša Burger, sem absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V letošnjem šolskem letu pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Primerjava 

vloge vzgojitelja v dnevni rutini v javnem vrtcu in vrtcu montessori. V del naloge bo vključen 

intervju, s katerim bom raziskovala, kako poteka dnevna rutina, kakšno vlogo ima vzgojitelj 

pri načrtovanje in izvajanju dnevnih dejavnosti ter kako vzgojitelj organizira prostor in čas. Z 

vašo pomočjo in odgovori, ki jih bom pridobila, bom nato pripravila splošno primerjavo med 

delom vzgojiteljev v javnem vrtcu in vrtcu montessori. Vsi zapisi pogovorov bodo uporabljeni 

samo za diplomsko delo, intervjuvanci ne bodo izpostavili nobenih osebnih podatkov in bodo 

ostali anonimni. Že vnaprej se vsem zahvaljujem za sodelovanje in pomoč pri nastajanju 

diplomskega dela. 

1. Potek dnevne rutine  

a. Kateri so elementi dnevne rutine, ki jih izvajate vsakodnevno? 

b. Ali je zaporedje elementov dnevne rutine vsak dan enako in na kako otroke 

seznanite z dnevnim urnikom? 

c. Kako organizirate elemente dnevne rutine, da se otroci počutijo dobro? 

d. Kako potekajo prehodi med elementi dnevne rutine? 

 

2. Vloga vzgojitelja pri načrtovanju dnevne rutine in dejavnosti 

a. Kako pogosto načrtujete potek dnevne rutine? 

b. Kaj vas vodi v pripravi rutinskih dejavnosti oz. na podlagi česa načrtujete 

dejavnosti, ki jih izvajate? 

c. Koliko in kako v načrtovanje vključujete otroke? 

 

3. Vloga vzgojitelja pri izvajanju dnevne rutine 

a. Kakšne naloge imate med izvajanjem dnevne rutine oziroma v kaj je najbolj 

usmerjeno vaše delo? 

b. Kakšen je vaš način vodenja dnevne rutine? 

c. Kako motivirate in spodbujate otroke k sodelovanju v dnevni rutini? 
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d. Koliko in kako otrokom omogočate možnost izbire? 

e. Koliko in kako otrokom omogočate aktivno participacijo? 

4. Organizacija časa in prostora v dnevni rutini 

a. Kako uredite prostor, kjer otroci preživijo večji del dneva, ali je prostor 

fleksibilen glede na potrebe dnevne rutine?  

b. Kako organizirate prostor, da so otroci lahko samostojni in da imajo zasebnost? 

c. Kakšne igrače, materiale in didaktične pripomočke ponudite otrokom? 

d. Koliko časa je namenjenega rutinskim dejavnostim in koliko drugim 

dejavnostim? 

 

 


