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POVZETEK 

 

Otrok v predšolskem obdobju spoznava svet celostno, zato mu je potrebno v okviru predšolske 

vzgoje v vrtcu omogočiti medsebojno povezano seznanjanje z vsebinami vseh področij 

dejavnosti in posledično spodbujati njegov celostni razvoj. Z medpodročnim povezovanjem 

zagotovimo kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu z značilnostmi otrokovega 

razvoja in učenja ter dosežemo bolj uporabno, poglobljeno in trajnejše znanje. Slikanica s 

svojimi značilnostmi predstavlja kakovostno izhodišče za načrtovanje raznolikih dejavnosti, pri 

katerih se vsebine kurikularnih področij tesno prepletajo. S svojo obliko in vsebino otroka 

motivirajo in ponujajo širok spekter dejavnosti iz različnih vsebinskih področij, ki poskrbijo za 

aktivnejše in bolj poglobljeno doživljanje zgodbe.  

V teoretičnem delu predstavim slikanico, njeno klasifikacijo in elemente ter njeno vlogo pri 

celostnem razvoju predšolskega otroka. V nadaljevanju pozornost namenim književni vzgoji v 

vrtcu, njenim ciljem, kriterijem za izbor kakovostnih slikanic, vlogi odraslega in poteku 

bralnega dogodka v vrtcu. Podrobneje opišem vsa področja dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce 

(1999) s cilji in vlogo vzgojitelja. Osredotočim se na medpodročno povezovanje in pri tem 

izpostavim predvsem povezovanje področja jezika (književne vzgoje) s preostalimi 

kurikularnimi področji. Za konec predstavim koncept medpodročnega povezovanja iz 

hrvaškega in finskega kurikuluma in ju primerjam s slovenskim.  

Empirični del vsebuje predstavitev izvedbe in evalvacije projekta Slikanica kot sredstvo 

medpodročnega povezovanja. V okviru projekta smo se z otroki seznanili s slikanico Kdo je 

napravil Vidku srajčico avtorja Frana Levstika in ilustratorke Rože Piščanec. Načrtovala in 

izvedla sem številne dejavnosti iz vseh kurikularnih področij, pri čemer sem slikanico uporabila 

za izhodišče. Otroci so se imeli možnost seznaniti z vsebino zgodbe, dobiti vpogled vanjo iz 

različnih zornih kotov in razvijati svoja znanja in spretnosti na vseh področjih razvoja. Z 

uporabo slikanice kot sredstva medpodročnega povezovanja so prepletali znanja vseh 

kurikularnih področij in s tem pridobivali bolj uporabno, poglobljeno in trajnejše znanje.  

 

KLJUČNE BESEDE: slikanica, književna vzgoja, medpodročno povezovanje, celostni razvoj, 

vloga vzgojitelja 

 



 
 

  



 
 

 ABSTRACT 

 

At the preschool age, children discover and experience the world as a whole, so it is necessary 

that during preschool education in kindergarten we provide them with an interdisciplinary 

acquaintance with all the fields of activity and thus encourage an integral development of 

children. With this interdisciplinary approach, we ensure the quality of the educational process 

in accordance with the characteristics of a child’s development and learning. Consequently, we 

achieve a more useful, thorough and permanent knowledge. A picture book with all its 

characteristics represents a quality base for the planning of diverse activities, where different 

curriculum areas are tightly intertwined. Moreover, the design and content of a picture book 

motivate the child and offer a wide spectrum of activities from different content fields that 

provide a more active and thorough experience of the story.  

In the theoretical part of my thesis, I will present a picture book, its classification, its elements 

and its role in the integral development of preschool children. Next, I will pay attention to 

kindergarten literary education, its goals, the criteria for the selection of appropriate picture 

books, the role of adults and the procedure of a kindergarten reading event. I will describe in 

detail all the fields of activity from the manual The Kindergarten Curriculum (Kurikulum za 

vrtce, 1999), including the goals and the role of preschool teachers. I will concentrate on 

interdisciplinary learning with an emphasis on the intertwining of the language area (literary 

education) with the rest of the curriculum areas. Finally, I will present the concept of 

interdisciplinarity from the Croatian and Finnish curriculum, comparing their view on it with 

the Slovenian one.  

The empirical part of my thesis includes a presentation of the performance and evaluation of 

the project Picture Book as a Means of Interdisciplinary Learning. In the context of this project, 

the children got acquainted with the Slovene picture book Kdo je napravil Vidku srajčico, 

written by Fran Levstik and illustrated by Roža Piščanec. I planned and carried out numerous 

activities from diverse curriculum areas, taking the picture book as my starting point. The 

children had the opportunity to learn the content of the story, perceive it through different points 

of view and develop their knowledge and abilities in all the areas of development. With the use 

of the picture book as a means of interdisciplinary learning, they linked knowledge from 

different curriculum areas and in this way acquired a more useful, thorough and permanent 

knowledge.  



 
 

KEYWORDS: picture book, literary education, interdisciplinary learning, integral 

development, role of preschool teacher 
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I TEORETIČNI DEL 

 

UVOD 

 

Slikanica je posebna, multimodalna oblika knjige, ki zgodbo izraža z dvema sporazumevalnima 

kodoma – jezikovnim in likovnim (Haramija in Batič, 2013). Predstavlja otrokovo prvo knjigo, 

ki ima pomembno vlogo pri njegovem celostnem razvoju (Arko in Koželj, 2013). Z uporabo 

slikanice v predšolskem obdobju otrok razvija številne miselne procese, govorne, predbralne in 

predopismenjevalne sposobnosti. Ob identifikaciji z literarnimi liki doživlja najrazličnejša 

čustva ter doživlja ugodje ob ritmu, rimah in zvočnosti besed. Ob ilustracijah razvija čut za 

estetiko, širi domišljijo in poleg tega oblikuje tudi kulturno zavest in ponotranji določene 

družbene vrednote (prav tam). 

Predšolski otrok se s književnostjo prvič sreča prek odraslih, zato je kakovostna književna 

vzgoja v vrtcu izjemnega pomena (Jamnik, 2003). Z njo razvijamo bralno kulturo, spodbujamo 

pozitivni odnos do književnosti, poskrbimo za usvajanje novega znanja in spretnosti ter 

razvijamo strategije sprejemanja besedil in zmožnost soustvarjanja le teh (prav tam). Temeljni 

cilj književne vzgoje v vrtcu je oblikovanje literarnoestetskega doživetja (Kranjc in Saksida, 

2001). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je opredeljenih šest področij dejavnosti – jezik, narava, družba, 

matematika, gibanje in umetnost. V načelih kurikuluma je jasno poudarjeno, da je pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti v predšolskem obdobju nujen preplet dejavnosti vseh 

kurikularnih področij, saj je le na ta način zagotovljena kakovost vzgojno-izobraževalnega 

procesa v skladu z značilnostmi otrokovega razvoja in učenja (prav tam). Medpodročno 

povezovanje torej predstavlja didaktični pristop, ki s povezovanjem kurikularnih vsebin in 

ciljev omogoča celostno obravnavanje tem in problemov (Hodnik Čadež, 2008). Z njim 

dosežemo bolj kakovostno, uporabno, poglobljeno in trajnejše znanje ter otroke vzgajamo za 

vseživljenjsko učenje (Štemberger, 2008). 

S projektom Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja sem želela ob uporabi 

slikanice kot izhodišča načrtovati in izvesti številne dejavnosti z vseh kurikularnih področij. 

Otrokom sem želela omogočiti zanimivo seznanjanje s slikanico, njeno vsebino in 

sporočilnostjo, ter jih na zabaven način in preko igre spodbuditi k razvijanju raznolikih znanj 

in spretnosti, ki jih zajemajo vsa področja dejavnosti. Na ta način sem želela ugotoviti, ali je 
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slikanica učinkovito sredstvo medpodročnega povezovanja, ali otroke dodatno motivira in ali 

ponuja veliko možnosti za kakovostno povezovanje področij.    

 

1 SLIKANICA 

 

1.1  DEFINICIJA OZ. OPREDELITEV SLIKANICE 

 

Slikanica je posebna, multimodalna oblika knjige, ki zgodbo izraža z dvema sporazumevalnima 

kodoma – jezikovnim in likovnim. Besedilo in ilustracijo združuje v enovito celoto in ima tri 

pomembne sestavine:  literarni del, likovni del in vsebinsko-oblikovni odnos med njima. 

Interakcija med besedilom in ilustracijami je pri slikanici izjemnega pomena, saj lahko poskrbi 

za bolj poglobljeno in estetsko dovršeno doživljanje zgodbe (Haramija in Batič, 2013).  

Slikanica je kombinacija verbalne in vizualne ravni komunikacije, kar ji daje edinstven značaj 

(Nikolajeva, 2006, v Haramija in Batič, 2013). Njena glavna značilnost je »sprepletenost 

likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto« (Kobe, 1987, str. 33). Poleg tega 

slikanica predstavlja popolnoma samosvojo knjižno celoto, ki ima posebno logiko notranje 

urejenosti in sledi lastnim specifičnim zakonitostim (Kobe, 1987).  

Glede na razmerje med deležem besedila in ilustracij je slikanica opredeljena kot knjiga, ki 

vsebuje manj kot polovico besedila, ima največ 1 800 besed, in pri kateri so ilustracije povezane 

z besedilom in oblikovane v zgodbo. Od ilustrirane knjige se torej loči predvsem po količini 

besedila, ki tam po dolžini ni omejeno in predstavlja več kot polovico knjige, ter po vlogi 

ilustracij, ki tam prikazujejo le posamezne prizore in ne pripovedujejo celotne zgodbe 

(Haramija in Batič, 2013).  

Slikanica je otrokova prva knjiga in predstavlja zvrst mladinske književnosti, za katero je 

značilno kratko in jedrnato besedilo, podkrepljeno z ilustracijami. Besedni del ima nalogo 

pripovedovati, likovni del pa s svojimi neomejenimi izraznimi možnostmi, prek katerih oriše 

tudi neubesedeni vidik zgodbe, dopolnjuje besedilo (Arko in Koželj, 2013). 

Slikanica je v prvi vrsti namenjena otrokom v predbralnem in začetnem bralnem obdobju, torej 

nekako do devetega leta starosti (Haramija in Batič, 2013). Njene osnovne funkcije so poučno-

vzgojna, spoznavna, izkustvena, estetska in zabavna. Otrok z uporabo slikanice spoznava 

knjigo kot vir informacij, dobiva odgovore na številna vprašanja in razvija funkcije mišljenja. 

S slikanico preverja svoja spoznanja in znanje, ki si jih je oblikoval o stvareh, odnosih in 
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pojavih. Z zgodbami in ilustracijami pridobiva izkušnje o njemu nepoznanem svetu, npr. se 

seznanja z načinom življenja v preteklosti ali navadami in običaji drugih kultur. Z branjem 

slikanic razvija občutek za lepoto, oblikuje svoj literarni in likovni okus ter bogati svoj čustveni 

svet. Slikanica otroku nudi sproščeno in zabavno pridobivanje znanja, ki poteši njegovo potrebo 

po igri (Čačko, b. l., v Mlakar, 2009). 

 

1.2 KLASIFIKACIJA SLIKANICE 

 

Slikanice lahko razdelimo po več različnih kriterijih – glede na vsebino, zahtevnostno stopnjo, 

ustvarjalni postopek in razmerje med besedilom in ilustracijami.  
 

1.2.1  Vrste slikanic glede na vsebino 

Glede na vsebino slikanice ločimo na leposlovne in informativne. Za leposlovno slikanico je 

značilno, da spodbuja estetski razvoj otroka in posledično vsebuje umetnostni jezik in ustrezne 

likovne vsebine. Po navadi ilustracije v tovrstnih slikanicah nastanejo za besedilom, vendar 

kljub temu velja, da se besedilna in likovna informacija enakovredno dopolnjujeta in prepletata. 

Informativna slikanica na drugi strani pa je namenjena spoznavanju novih vsebin oz. učenju. 

Vsebina je navadno predstavljena z neumetnostnim jezikom in je osredotočena na natančno 

predstavitev in navajanje dejstev (tudi v ilustracijah). Svet resničnosti je v ospredju pred 

domišljijskim svetom in posledično ilustracije v tovrstnih slikanicah nadomeščajo fotografije 

(Arko in Koželj, 2013). 

Najpogostejše teme v leposlovnih slikanicah za predšolske otroke so vprašanja odnosov, 

sprejemanje različnih drugačnosti, vprašanja okolja in bivanjska vprašanja. Informativne 

slikanice pa vsebinsko zaobjemajo vsa področja dejavnosti – gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika (Batič in Haramija, 2017).   

1.2.2  Vrste slikanic glede na zahtevnostno stopnjo 

Slikanica je namenjena otrokom v širokem razponu od zgodnjega predbralnega do zgodnjega 

šolskega obdobja, zato se je glede na starost uporabnika oblikovalo več zahtevnostnih stopenj 

te knjižne zvrsti. Posamezne zahtevnostne stopnje se med seboj razlikujejo tako po zunanji 

obliki, kot tudi po likovnih in besednih vsebinah. Po tem kriteriju ločimo tri vrste slikanic – 

kartonska zgibanka ali leporello, knjiga s trdimi kartonastimi listi in prava knjiga s tankimi listi 

(Kobe, 1987). 
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Kartonska zgibanka ali leporello je namenjena otrokom do drugega oz. tretjega leta starosti, 

zato predstavlja neko prehodno stopnjo med igračo in pravo knjigo. To obliko slikanice 

razdelimo še na tri zahtevnostne stopnje glede na temo in likovno besedno podobo. Prva stopnja 

leporella je običajno brez besedila in je sestavljena iz celostranskih slik. Te po navadi 

prikazujejo stvari iz otrokovega vsakdanjega življenja, npr. živali, predmete, igrače, jedi, vozila 

ipd. Otrok ob ogledovanju slik uživa ob prepoznavanju in poimenovanju upodobljenih 

predmetov, živih bitij in pojmov. Druga stopnja leporella je doživljajsko razsežnejša in že 

vsebuje krajša besedila, ki so večinoma pisana v verzih. Vsebina se osredotoča predvsem na 

vsakdanje dogodke, v katerih ima glavno vlogo otrok – dnevna rutina, igra, posebne priložnosti 

itn. Otrok slikanico zavzeto doživlja, saj v njej prepoznava svoj lastni vsakdan. Poleg tega si 

med »branjem« razvija sposobnost prepoznavanja, poimenovanja in pomnjenja. Najzahtevnejša 

stopnja leporella začne otroka seznanjati s svetom prave besedne umetnosti. Pri vsebini gre 

najpogosteje za kratke ljudske in umetne otroške pesmi z živobarvnimi ilustracijami. Otrok 

doživlja ugodje predvsem zaradi ritma, rim in zvočne barvitosti besed (Kobe, 1987). 

Druga zahtevnostna stopnja slikanice je knjiga s trdimi kartonastimi listi. Ta se po vsebini 

ujema z drugo in tretjo zahtevnostno različico kartonske zgibanke, vendar zaradi svoje oblike 

otroka že uvaja v uporabo knjige. Namenjena je otrokom od tretjega leta naprej (Kobe, 1987). 

Prava knjiga s tankimi listi predstavlja tretjo zahtevnostno stopnjo, ki je obenem osrednji model 

te zvrsti knjige. Otroku po četrtem letu starosti s svojo zunanjo podobo in doživljajsko 

zahtevnostjo odpre razsežni svet slikanice (Kobe, 1987).  

1.2.3  Vrste slikanic glede na ustvarjalni postopek 

Glede na ustvarjalni postopek poznamo tri tipe slikanic – avtorska slikanica, slikanica, v kateri 

sta soavtorja stalni ustvarjalni team in slikanica, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca.  

V avtorski slikanici je likovno-besedna celota (besedilo in ilustracije) delo enega samega 

avtorja. Pri tem tipu slikanice je omogočeno zagotavljanje najčistejše avtentičnosti in zlitje 

literarnega in likovnega dela v nerazdružljivo povezano celoto. Avtor se sam odloči, kdaj bo 

najprimerneje uporabiti jezikovni in kdaj likovni sporazumevalni kod, kakšen likovni izraz bo 

najustreznejši, kdaj bo uporaba likovne in tekstovne pisave hkratna in kdaj izmenjujoča itn. 

(Kobe, 1987).  

Slikanica, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni team, lahko nastane na različne načine. 

Soavtorja lahko besedilni in likovni del ustvarjata sočasno, kar pomeni, da se v ustvarjalnem 
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procesu med seboj spodbujata, si delita ideje in torej ustvarjata slikanico po skupnem konceptu. 

Pri drugem načinu ilustrator dobi že izoblikovano besedilo, ki mu v tesnem sodelovanju s 

piscem zgodbe ustvari likovno podobo. Zadnji način predstavlja stalnega, vendar povsem 

samostojnega ilustratorja, ki oblikuje likovni del besedil vedno istega avtorja (Kobe, 1987). 

Tip slikanice, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca, lahko nastane na dva načina. Primaren 

je lahko bodisi tekst bodisi likovni delež. Pri prvem pride literarno besedilo v roke ilustratorju, 

ki mu nato doda svoj likovni del, pri drugem pa ilustracije nagovorijo pisatelja, da napiše 

besedilo. Tovrstnemu tipu slikanice glede na ustvarjalni postopek grozi največja nevarnost 

neskladja med likovnim in tekstovnim delom (Kobe, 1987). 

1.2.4  Vrste slikanic glede na razmerje med besedilom in ilustracijami 

Glede na razmerje med besedilom in ilustracijami lahko slikanice razvrstimo v tri glavne sklope 

– klasična slikanica, slikanica, v kateri se ilustracija razlije čez svoj rob in slikanica, za katero 

je značilen tesen preplet besedila in ilustracije.  

Pri klasični slikanici besedilo in ilustracija predstavljata dva samostojna elementa, ki lahko 

delujeta tudi posamezno. V knjigi se po navadi izmenjujoče pojavljajo strani z besedilom in 

celostranske ilustracije (Arko in Koželj, 2013). 

Pri drugem tipu slikanice se ilustracija razlije čez svoj rob in ni več strogo ločena od besedila. 

Razširi se lahko čez obe strani in se pojavi tudi med besedilom. Ni omejena več le na eno ali 

pol strani ter tako dosega večjo povezavo med literarnim in likovnim delom slikanice. Besedilo 

je razdeljeno na manjše smiselne odlomke, ki so lahko tudi vključeni v ilustracijo (Kobe, 1987). 

V slikanici, za katero je značilen tesen preplet besedila in ilustracije, postanejo deli besedila 

likovni elementi risbe. Likovni oblikovalec besedilo reorganizira ter ga v nadaljevanju na novo 

organiziranega vključuje v ilustracijo. Tekst pri tem ohranja svojo lastno identiteto, njegovo 

sporočilo pa je vgrajeno v sliko, hkrati s katero se pojavlja (Kobe, 1987). 

Dva posebna primera slikanic sta strip in slikanica brez besedila. Pri stripu je besedilo 

vstavljeno v ilustracijo. Zanj so značilni nasičenost z informacijami, nizanje slik v časovnem 

zaporedju in akcijski značaj. Bralec se mora za razumevanje zgodbe hkrati osredotočiti na 

dialoge, misli, opise in vse slikovne podatke. Slikanice brez besedila posredujejo sporočilo 

samo prek ilustracij. Zanje je značilno upodabljanje gibanja in akcije, kar otroku omogoča 

povezovanje posameznih slik v zgodbo (»branje« slikovnega sporočila) (Arko in Koželj, 2013). 
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1.3  ELEMENTI SLIKANICE 
 

Za poglobljeno razumevanje in doživljanje slikanice kot posebne umetniške zvrsti je nujno 

potrebno poznavanje vseh njenih elementov. Prava slikaniška forma namreč nastane šele takrat, 

ko se med vsemi elementi vzpostavi odnos. Osnovni elementi slikanice so besedilo, ilustracije 

in oblika slikanice, ki medsebojno združuje in povezuje literarni in likovni del (Haramija in 

Batič, 2013).  

1.3.1  Besedilo  

Besedilo v slikanici lahko izvira iz poezije in proze, pri čemer je v poeziji skozi zgodbo lažje 

prikazati pesnitev (epsko poezijo), v prozi pa so zaradi omejene dolžine besedila uporabne zgolj 

kratkoprozne vrste. Najpomembnejši in najbolj zanimivi vidiki otroške poezije so ritem in rime, 

najpogostejše tematike pa otroški doživljajski svet, vsakdanje življenje in animalistične teme. 

Največkrat uporabljena prozna besedila v slikanicah so pravljice, pripovedke ter kratke 

realistične in fantastične zgodbe. Ob upoštevanju naslovnikove starosti, interesa za določene 

teme, izkušnje in kulturni kontekst, ima slikanica enako literarno zgradbo kot druga mladinska 

dela. Literarna prvina, ki se ukvarja z vsebino literarnega dela – prepletenost snovi, tem in 

motivov – , se imenuje tematologija. V otroški književnosti so motivi najpogosteje vezani na 

otroku poznane like, situacije, predmete itn. Tema je običajno le ena in se navezuje na področja 

družine, prijateljstva, ljubezni, dogodivščin, vzgoje in učenja. Literarni liki so realistični in 

fantastični. Glavni literarni liki so predvsem v realistični otroški književnosti stari približno 

toliko kot mladi bralec. Liki so pogosto tudi personificirane živali in predmeti. Književni 

prostor je lahko realen (in zelo konkreten) ali fantastičen, vendar mora biti zavoljo bralčevega 

razumevanja vseeno dovolj podoben poznanemu. Književni čas je lahko zelo različen in je 

odvisen predvsem od književne vrste. Nekatere zgodbe lahko zaobjemajo zelo dolgo časovno 

obdobje (nekaj se lahko dogaja več let, vmes se zamenjajo že generacije), v nekaterih zgodbah 

pa se lahko vse zgodi v enem samem trenutku. Pomembno je, da je čas za otroka logičen in da 

je nizanje dogodkov sintetično. Ena izmed literarnih prvin je tudi pripovedovanje, pri čemer 

gre za nizanje posameznih motivov v zgodbo. Struktura pripovedi je odvisna tudi od 

pripovedovalca, ki je lahko prvoosebni (personalni) ali tretjeosebni (vsevedni). Za otroško 

književnost je bolj značilen slednji, saj je manj omejen in posledično poskrbi za večji nabor 

jezikovnih sredstev in morfoloških prvin literarnega dela. Perspektiva v mladinski književnosti 

označuje tako pripovedovanje in videnje zgodbe/dogodka, kot tudi pripovedovalčevo stališče. 

Posebna pozornost je torej namenjena otrokovemu pogledu na zunajliterarno stvarnost. 
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Nekatere tipične literarne perspektive so tragična, komična, tragikomična, kritična in pravljična 

(Haramija in Batič, 2013).  

1.3.2  Ilustracija  

Ilustracija je tisti sestavni element slikanice, ki ga je otrok zmožen sprejemati brez posrednika. 

Vizualno zaznavanje ima prednost pred besedami in otroku omogoča, da z enim samim 

pogledom dobi vpogled v situacijo in si na podlagi tega ustvari neko zgodbo. Likovni jezik je 

v primerjavi z verbalnim univerzalnejši, na njegovo interpretacijo pa vplivajo izkušnje, okolje, 

časovno obdobje in kulturni kontekst. Pri nastajanju slikanice se lahko umetnik sam ali pa v 

dogovoru z avtorjem besedila odloči, kateri slog bo uporabil. Izbira lahko med različnimi slogi, 

vse od fotografskega realizma pa do abstraktnih upodobitev, vendar se mora pri tem zavedati 

stalne interakcije likovnih podob s spremljajočim besedilom. Izhodišče za razumevanje 

likovnega dela v slikanicah je poznavanje likovnega jezika. Ta sestoji iz orisnih (barva, linija 

in točka, svetlo-temno) in orisanih (prostor, oblika, likovne spremenljivke) likovnih prvin. 

Najmanjši likovni element je točka, za katero je značilno, da nima težnje po gibanju, privabi in 

zadrži pogled opazovalca in predstavlja element stabilnosti. Z nizanjem točk nastanejo črte, ki 

jih lahko ločimo po dolžini, debelini, legi, obliki in smeri. Črta lahko predstavlja gibanje, 

razdaljo ali čustvo. Zaradi svoje dolžine je povezana tudi s pojmom časa. Barva predstavlja 

pomemben element likovnega jezika, ki ga lahko preučujemo z različnih zornih kotov. 

Poglobimo se lahko v zakonitosti barvnih učinkov, se osredotočimo na vtise, ki jih naredi barva 

na optična čutila ali pa pozornost usmerimo na njen vpliv na doživljanje. Element svetlo-temno 

ima močno vlogo pri oblikovanju likovnega prostora in ustvarjanju občutka globine v sliki. 

Prostor slikovne ploskve lahko umetnik z uporabo likovnih izrazil iz dvodimenzionalnega 

spremeni v navidezno trodimenzionalni prostor. Poleg tega določene prostorske odnose 

upodablja s prekrivanjem, podrobnostmi ter zračno in barvno perspektivo. V likovnem jeziku 

poznamo tudi različne oblike (organske/neorganske, abstraktne/geometrične, 

trde/mehke/ostre), za katere pa je značilno predvsem to, da imajo meje. Oblike svojo vsebino 

spreminjajo pod vplivom likovnih spremenljivk, med katere uvrščamo velikost, težo, položaj, 

smer, število, gostoto in teksturo. Temeljno obliko organizacije likovnega dela pa predstavlja 

kompozicija, saj se v njej združujejo vsi likovni elementi. Kompozicija je prisotna v vsakem 

likovnem izdelku, njene elemente pa sestavljajo razmerje in sorazmerje, ritem, ravnovesje, 

harmonija, kontrast in enotnost (Haramija in Batič, 2013).   
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1.3.3  Oblika slikanice 

Pomemben slikaniški element poleg besedila in ilustracije je sama oblika slikanice, ki ji lahko 

z drugo besedo rečemo tudi parabesedilo. Sem sodijo naslovnica, vezni listi, notranja 

naslovnica, dvostranska postavitev, velikost in format knjige ipd. Eden izmed elementov 

likovnega oblikovanja slikanice so likovni materiali in tehnike. Ti s svojim značajem in 

ponujenimi možnostmi predstavljajo aktivne in odločujoče elemente izraza. Z izbiro materiala 

in likovne tehnike ilustratorji vplivajo na pomen zgodbe ter lažje izražajo razpoloženje, 

prikažejo teksturo, ustvarjajo globino in vtis svetlobe … Marsikateri material in tehniko 

povezujemo z določenimi idejami ali čustvi, zato ti res igrajo pomembno vlogo pri omogočanju 

bogatejše izkušnje s slikanico. Bralec si na podlagi vizualnih informacij oblikuje določen vtis 

in pričakovanja od slikanice, že preden jo sploh odpre. Iz tega razloga so pri oblikovanju 

pomembne tudi velikost in oblika knjige. Za slikanico je najpogostejši format papirja A4, ki je 

lahko postavljen pokončno ali ležeče. Pokončna postavitev je bolj primerna za zgodbe, ki so 

razdrobljene na več manjših prizorov, ležeča postavitev pa za pripovedi, ki vsebujejo gibanje. 

Pogosta je tudi uporaba kvadratnega formata različnih velikosti. Od običajnih slikanic se 

razlikujejo premične knjige, ki vsebujejo posebne elemente, katerih glavni značilnosti sta 

spodbujanje aktivnosti bralca in interaktivnost. V ta tip knjig sodijo pop-up knjige (s 

tridimenzionalnimi oblikami v notranjosti), knjige z vrtljivimi elementi, knjige v obliki kukala, 

knjige z zavihki in knjige z okenci »povleci in poglej«. Še eno posebno in interaktivno obliko 

pa predstavljajo elektronske slikanice, ki vsebujejo tudi multimedijske elemente. Pomemben 

del oblikovanja slikanice je izbira oblike pisave oz. tipografije. Pri tem velja pravilo, da je 

najboljša pisava tista, ki je bralec ne opazi takoj in torej nase ne pritegne preveč pozornosti. Ker 

je prva informacija, ki jo o knjigi dobimo, upodobljena na naslovnici, je potrebno oblikovanju 

le te nameniti posebno pozornost. Naslovnica ima moč bralca pritegniti ali odvrniti od branja. 

Praviloma vsebuje podatke o naslovu dela in avtorjih ter je običajno ilustrirana. Na njej se lahko 

pojavi motiv iz slikanice, lahko pa ilustrator zanjo oblikuje čisto nov motiv. Ilustracija na 

naslovnici se velikokrat nadaljuje še na hrbtno stran slikanice, tam pa lahko včasih najdemo 

tudi informacije o avtorju, kratek povzetek zgodbe in redkokdaj tudi kakšno recenzijo. Slikanice 

s trdo vezavo imajo tudi vezne liste – strani na notranji strani naslovnice in hrbtne strani. Ti so 

lahko ilustrirani ali ne, vsekakor pa je priporočljivo, da s svojim izgledom doprinesejo k estetski 

skladnosti slikanice kot celote. Postavitev besedila in slik predstavlja zadnji element 

oblikovanja knjige, ki z različnimi možnostmi prav tako vpliva na bralčevo doživljanje 

slikanice. Besedilo je lahko od ilustracije popolnoma ločeno, lahko pa je vanjo tudi manj in bolj 
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intenzivno vključeno. Postavitev strani ustvarja občutek ritma, poleg tega pa zaporedje in odnos 

med njimi vpliva na ustvarjanje napetosti (Haramija in Batič, 2013).  

1.3.4  Posebne izrazne možnosti slikanice 

Slikanica kot multimodalna knjiga nudi tudi posebne izrazne možnosti, kot so upodabljanje 

prizorišča in dogajanja, razbiranje pomena prek simbolov in znakov ter vključevanje 

intraikoničnega besedila. Pri upodabljanju prizorišča ima glavno vlogo ilustracija. Poleg 

dogajalnega prostora lahko prek zornega kota, fokusa in velikostnih razmerij bolje od besedila 

posreduje tudi odnose in čustva. Upodabljanje dogajanja se veže na prikaz prostora in časa v 

zgodbi. Ker je izražanje časa prek ilustracij zahtevno, je za njegovo ponazoritev zelo 

pomembno zaporedje slik. S tem lahko ilustrator jasno nakaže spremembe, ki so se pojavile v 

določenem časovnem razmaku. Simboli in kodi oz. znaki imajo v slikanicah veliko pripovedno 

moč in so otrokom blizu, saj se z njimi srečujejo že zelo zgodaj v svojem vsakdanjem življenju. 

Z njimi lahko v ilustraciji določeno sporočilo prenesemo na zelo enostaven in učinkovit način. 

Zadnja izrazna možnost, ki se pojavlja v slikanicah, je intraikonično besedilo, ki je vključeno v 

samo ilustracijo (npr. napisi na majici, embalaži, zapisi v oblačkih ipd.). To besedilo lahko 

komentira ali celo nasprotuje verbalnemu delu pripovedi, lahko je humorno ali zgolj 

označevalne narave (Haramija in Batič, 2013).  

 

2 VLOGA IN POMEN SLIKANICE ZA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

2.1  DRUŽINSKA PISMENOST KOT POMEMBEN DEJAVNIK RAZVOJA 

 

Družinska pismenost predstavlja del bralne pismenosti, ki vključuje medgeneracijsko branje na 

vseh kurikularnih področjih in vseh področjih otrokovega razvoja. Sestavljajo jo različne 

dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede. Sem 

sodijo vse aktivnosti, pri katerih družinski člani uporabljajo bralne, pisne ali računske spretnosti 

v krogu družine v vsakdanjem življenju (Haramija, 2017).  

Predšolski otroci so v družinskem okolju vključeni v različne dejavnosti, povezane s 

pismenostjo. Nekatere izmed njih so zelo vsakdanje in posledično dostopne vsem otrokom, npr. 

branje napisov, kuharskih receptov, navodil, pisanje nakupovalnih seznamov ipd. Količina 

znanj in spretnosti, ki jih otrok ob tovrstnih dejavnostih pridobi, je odvisna od tega, v kolikšni 

meri ga starši aktivno vključujejo v celotno dogajanje. Za zagotavljanje dobrih možnosti za 

uspešno opismenjevanje v šoli, moramo v predšolskem obdobju otrokom ponuditi veliko 
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izkušenj s spodbujanjem glasovnega zavedanja, pripovedovanjem zgodb, spodbujanjem 

otrokovega samostojnega pripovedovanja in z branjem knjig (Knaflič, 2009).  

Aktivno učenje predbralnih in predopismenjevalnih veščin ima v predšolskem obdobju velik 

vpliv na otrokov razvoj na vseh področjih – kognitivnem, socialno-čustvenem, moralno-

etičnem, motivacijskem in estetskem. Pomembno je, da tudi pri spodbujanju družinske 

pismenosti pozornost usmerimo na zagotavljanje načela aktivnega učenja. Otrokom beremo 

kakovostne knjige, med katerimi lahko sam izbira, med in po branju ga aktivno vključimo v 

pogovor o vsebini, spodbujamo ga k oblikovanju povedi, opisovanju lastnih doživljanj in čustev 

ter interpretiranju bralnega gradiva ob razvijanju domišljije. Otrok prek branja raziskuje svet 

okoli sebe, razvija samostojnost, nauči se reševati probleme, razvije spoštljiv odnos do sebe in 

drugih, nauči se izražati svoja čustva, doživljanja in misli ter razvije občutek za estetiko, 

vrednote in etično odločanje. S spodbujanjem družinske pismenosti torej otroku omogočimo 

pridobivanje znanja in spretnosti na vseh področjih razvoja ter mu zagotovimo možnosti za 

uspešno in zadovoljno življenje (Licardo, Hmelak, Vršnik Perše in Košir, 2017).  

 

2.2  PEDAGOŠKI POMEN SLIKANICE ZA OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ 
 

Slikanica ima pomembno vlogo pri celostnem razvoju otroka. Poleg pozitivnih vplivov na 

kognitivno plat razvoja, lahko z njo spodbujamo tudi čustveni, psihomotorični in socialni 

razvoj. Na področju mišljenja ima slikanica velik vpliv pri razvoju številnih miselnih procesov. 

Ob poslušanju besedila in opazovanju ilustracij otrok povezuje besedno in slikovno 

informacijo, ju med seboj primerja in združuje v smiselno celoto. Zaradi podvojene informacije 

v dveh jezikovnih kodih mu je omogočeno lažje in hitrejše pomnjenje. Na govornem področju 

se otrok intenzivno razvija s pridobivanjem besednega zaklada, odgovarjanjem na vprašanja ob 

branju ter lastnim pripovedovanjem zgodbe s svojimi besedami. S slikanico otrok spoznava tudi 

časovni sistem, saj se seznanja s potekom zgodbe od začetka do konca ter postopoma razločuje 

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Ta multimodalna oblika knjige ima ključni 

pomen pri uvajanju otroka v svet književnosti in spodbujanju razvoja branja, na kar močno 

vpliva vzporedna uporaba likovnega in besednega jezika. Otrok ob poslušanju zgodbe in 

opazovanju ilustracij doživlja najrazličnejša čustva ter se s tem razvija tudi na afektivnem 

področju. Njegovi čustveni odzivi so močnejši, če se z določenim likom iz zgodbe identificira. 

Za otrokovo močnejšo čustveno vpletenost v zgodbo je pomembno, da mu je ta tematsko blizu 

in vključuje dogodke in probleme iz njegovega vsakdanjega življenja. Poleg tega so zelo 

dobrodošli ritem, rime in zvočnost besed, ki so značilni za besedilo v obliki verzov, saj ti otroku 
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nudijo dodatno ugodje in veselje tudi, ko vsebine še ni sposoben razumeti. Ob opazovanju 

kakovostnih ilustracij otrok razvija tudi čut za estetiko in širi svojo domišljijo. Na 

psihomotoričnem področju si otrok s slikanico pridobi določene ročne spretnosti (rokovanje s 

knjigo, obračanje listov) ter usvaja spretnost koordiniranja gibov. Ob ogledovanju ilustracij 

razvija zaznavanje (globinski vid in razumevanje prostorskih ključev) ter se uri v pozornosti in 

koncentraciji. Navsezadnje pa slikanice veliko pripomorejo tudi k socialnemu razvoju otroka. 

Učijo ga primarne komunikacije, pomagajo mu pri oblikovanju kulturne zavesti in spoznavanju 

drugih kultur ter mu omogočajo ponotranjenje določenih družbenih vrednot (Arko in Koželj, 

2013).  

 

3 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 
 

V predšolskem obdobju se otrok s književnostjo sreča s pomočjo odraslih, najprej staršev in 

kasneje vzgojiteljev v vrtcu. Pomembno je, da se družinsko branje in književna vzgoja v vrtcu 

med seboj tesno prepletata in dopolnjujeta. Književna vzgoja v vrtcu predstavlja del celotne 

zasnove pouka književnosti (od vrtca do srednje šole), pri čemer mora upoštevati načela bistva 

književnosti, funkcije branja, otrokove starosti in izkušenj ter tudi okoliščin sprejemanja 

književnosti na tej stopnji. Temelji na komunikacijskem modelu poučevanja književnosti ter ob 

določenih podanih smernicah vzgojiteljem dovoljuje avtonomnost pri izboru bralnega gradiva 

in načina dela z njim (Jamnik, 2003).  

Primarni način sprejemanja književnosti v predšolskem obdobju je poslušanje glasnega branja 

odraslih. Otrokova osrednja recepcijska dejavnost je torej pozorno poslušanje ob opazovanju 

ilustracij. Vzgojitelj spodbuja otrokovo ustvarjalno in subjektivno sprejemanje besedila ter mu 

omogoča dialog – z besedilom, otroki in odraslimi. Pri izvajanju književne vzgoje v vrtcu je 

pomembno didaktično sredstvo igra, ki je lahko v dejavnost vključena kot besedilotvorna prvina 

(»igra« z jezikom, nenavadne besede) ali kot način odziva na besedilo. Vzgojitelj z različnimi 

zabavnimi načini oblikovanja besedila otroka spodbuja k vstopanju v igrivi literarni svet. 

Temeljni cilj književne vzgoje v vrtcu je oblikovanje literarnoestetskega doživetja (Kranjc in 

Saksida, 2001). 

 

3.1  CILJI KNJIŽEVNE VZGOJE V VRTCU 
 

Poznamo tri skupine ciljev književne vzgoje v vrtcu, in sicer vzgojne, izobraževalne in 

funkcionalne cilje. Vsi so med seboj izjemno povezani in prepleteni, zato jih je v samem 
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procesu težko razlikovati. Vzgojni cilji se nanašajo predvsem na razvijanje bralne kulture in so 

posledično usmerjeni na spodbujanje pozitivnega odnosa do besedila, kar vodi v dojemanje 

književnosti kot vrednote. Izobraževalni cilji se osredotočajo na rezultate branja, torej na 

znanje, ki ga otrok prek sprejemanja besedil pridobi. Funkcionalni cilji se usmerjajo na 

razvijanje strategij sprejemanja besedil in otrokove zmožnosti soustvarjanja le teh. Kot temeljni 

funkcionalni cilj književne vzgoje v predšolskem obdobju velja razvijanje recepcijskih 

sposobnosti (Jamnik, 2003).  

 

3.2  KRITERIJI ZA IZBOR KAKOVOSTNIH SLIKANIC 
 

Pedagoški delavec predstavlja profesionalnega posrednika književnih besedil, zato je zelo 

pomembno, da zna izbrati kakovostna literarna dela za otroke. Pri tem mora upoštevati več 

različnih kriterijev, ki so mu pri izbiri v pomoč (Haramija, 2017).  

Kakovostna literarna dela imajo spoznavno, etično in estetsko vrednost. Besedilo mora biti 

jezikovno kakovostno in prilagojeno otrokovi zmožnosti razumevanja. Sporočilnost ne sme 

predstavljati edinega kriterija za izbiro, saj branje slikanic nima le vzgojnih ciljev. Tako 

besedilo kot ilustracija ne smeta zbujati nestrpnosti zaradi verskih, rasnih, spolnih in drugih 

razlik med ljudmi. Pri izbiri slikanic mora biti pozornost usmerjena tudi na kakovost ilustracij. 

Glede likovnih kriterijev mora biti ta jasna in likovno urejena, poudarjati mora bistvo in se 

izogibati nepotrebnega, upoštevani morajo biti prostorski ključi in prostor mora biti upodobljen 

enovito. Z vidika vsebinskih kriterijev mora biti upodobitev ustrezna namenu, brez vsebinskih 

nepotrebnosti, vsebina pa mora biti didaktično premišljena, poučna in razumljiva. Za 

kakovostno slikanico je nujno potrebna povezanost besedila in ilustracije v enovito celoto 

(Haramija in Batič, 2013). 

Pri izbiri bralnega gradiva za obravnavo v predšolskem obdobju je pomembno, da uporabljamo 

tako kanonska kot tudi sodobna besedila. Otrok z branjem kanonskih besedil vzpostavi stik s 

kulturno zgodovino in se seznani s pomembnimi literarnimi liki (npr. muca Copatarica, Peter 

Klepec, maček Muri). Ob obravnavi sodobnih literarnih del pa se seznani s kakovostnimi 

novostmi ter se poistoveti z določenimi sodobnimi temami, ki so mu blizu in s katerimi je 

povezan v svojem vsakdanjem življenju. Poleg tega moramo pri izbiri upoštevati tako izvirna 

slovenska kot tudi prevedena literarna dela, pri čemer naj bi bila v večji meri zastopana domača 

literatura (Haramija, 2017). 
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Z otroki je potrebno že v predšolskem obdobju obravnavati literarna dela različnih književnih 

zvrsti, vrst in žanrov. Poleg tega moramo pri izboru glede na otrokovo zmožnost poslušanja 

branja upoštevati tudi primerno obliko (npr. slikanica ali ilustrirana knjiga) in dolžino knjige. 

Pomembno je, da otroke navajamo na razlikovanje med leposlovnimi in informativnimi 

knjigami, ter se pri tem osredotočimo predvsem na razlikovanje jezikovnih prvin v obeh tipih 

besedil. Eden izmed ciljev jezikovne vzgoje v vrtcu je namreč otrokovo prepoznavanje različnih 

zvrsti jezika (Haramija, 2017). 

Zadnji pomembni kriterij pri izbiri kakovostnih literarnih del za književno vzgojo v vrtcu je 

tematika. Vsebina slikanice mora biti prilagojena otrokovi starosti. Raziskave so pokazale, da 

je za otrokov užitek ob branju tema besedila celo pomembnejša od glavnega literarnega lika. 

Med najbolj zanimive teme so se uvrstili medčloveški odnosi, vsakdanje dogodivščine, 

prevozna sredstva ipd. (Haramija in Batič, 2013). 

 

3.3  VLOGA ODRASLEGA 
 

Otroku prvi stik z literaturo omogočijo odrasli, zato je njihova vloga pri tem izjemno 

pomembna. Od njihovega odnosa do knjig, njihovih bralnih zmožnosti in časa, ki so ga 

pripravljeni posvetiti branju, je odvisno, kakšen odnos bo z literaturo vzpostavil otrok. 

Pomembno je, da imajo starši in pedagoški delavci pozitiven odnos do branja, saj lahko tako 

prek prijetne izkušnje in spontano približajo knjige otroku. Bolj kot se odrasli zavedajo pomena 

branja v predšolskem obdobju, bolj ga pri delu z otroki spodbujajo. Skupno branje med odraslim 

in otrokom vzpostavlja bližino, razvija močno čustveno vez in predstavlja socialno izkušnjo, 

prek katere se otrok razvija na vseh področjih razvoja (Matko Lukan, 2009). 

Vzgojitelji kot profesionalni bralci prek književne vzgoje v vrtcu uresničujejo zastavljene cilje. 

Na branje se morajo ustrezno pripraviti, saj lahko le tako otroku omogočijo doživljanje, 

sprejemanje, razumevanje in odzivanje na literarno delo. Pri branju slikanice je potrebno 

posebno pozornost nameniti ilustracijam. Med pripravo si jih vzgojitelj podrobno ogleda in 

razmisli o tem, kako dopolnjujejo in spreminjajo besedilo. Med branjem z otroki jim obvezno 

omogoči opazovanje ilustracij, saj lahko le na ta način vsebino slikanice doživijo celostno. V 

pogovoru po branju pozornost usmeri tako na literarni kot tudi na likovni del slikanice 

(Haramija, 2017).  

Vzgojiteljeva priprava na obravnavo umetnostnega besedila v vrtcu je sestavljena iz petih 

korakov. Najprej prebere besedilo sam, ga doživi po svoje in pusti, da se poveže z njegovim 



14 
 

izkustvenim svetom. Ta faza je namenjena oblikovanju vzgojiteljevega lastnega razumevanja 

literarnega dela in predstavlja izhodišče interpretacije. Zatem predvidi hipotetično otroško 

recepcijo, kar pomeni da bere »skozi oči otrok«. Glede na starost in interese otrok ter glede na 

njihove dotedanje izkušnje z literarnoestetskimi doživetji vzgojitelj sporočilnost besedila 

smiselno prilagodi otroku. V tretji fazi naredi strokovno pripravo, v okviru katere s pomočjo 

strokovne literature besedilo razčleni – določi temo, poišče osrednjo besedo oz. besedno zvezo 

(ta povzema vsebino in je bistvena za sporočilo), izpostavi prvine za razvijanje bralne 

sposobnosti in predvidi možnosti za aktualizacijo besedila. Zatem si postavi konkretne cilje in 

dejavnosti, s katerimi jih bo realiziral. V zadnji fazi vzgojitelj izbere metode poučevanja, pri 

čemer se poslužuje predvsem tistih, ki omogočajo otrokovo samostojnost in ustvarjalnost ter 

prek določenih oblik skupinskega dela spodbujajo komunikacijo med otroki (Kranjc in Saksida, 

2001). 

Vsaka odrasla oseba predstavlja otroku bralni zgled, če se tega zaveda ali ne. Razvoj pismenosti 

otrok lahko vzgojitelj spodbuja z ustrezno organizacijo prostora (npr. knjižni kotiček v vrtcu, 

knjige na dosegu roke), organizacijo dejavnosti, ki spodbujajo razvoj predopismenjevalnih 

veščin, ter z lastnim zgledom oz. modelom pismenosti. Otrok bo tako dobil občutek, da je branje 

prijetna, pozitivna in sproščujoča aktivnost, ki bogati posameznika in skupnost. Pri branju z 

otroki morajo biti odrasli pozorni na ustrezno hitrost, glasnost, izgovarjavo, intonacijo in pomen 

prebranega. Zavedati se morajo, da s tovrstnimi dejavnostmi otrok pridobiva prve izkušnje z 

literarnim svetom, spoznava glasove, črke in druge simbole, razvija spretnosti rabe jezika ter 

pridobiva nova znanja. Svoje lastno navdušenje nad branjem in pripravljenost na sprejemanje 

novega znanja odrasli prenašajo na otroka in mu s pogovorom o besedilu pomagajo pri 

razumevanju vsebine in poglabljanju doživetij. Pomembno je, da ob bralnem dogodku ustvarijo 

prijetno vzdušje, v katerem se otrok počuti varno in sproščeno. Branje v vrtcu naj postane del 

dnevne rutine, njegovo trajanje pa naj bo odvisno od otrokove starosti in sposobnosti ohranjanja 

pozornosti (Haramija, 2017). 

 

3.4  BRALNI DOGODEK 
 

Bralni dogodek v vrtcu se bistveno razlikuje od prostočasnega branja, saj gre za različne oblike 

branja umetnostnih in neumetnostnih besedil, katerih cilj ni le subjektivno literarnoestetsko 

doživetje, temveč gre predvsem za razvijanje razumevanja besedila v pogovoru s sobralci. 

Bralni dogodek zahteva vzgojiteljevo temeljito pripravo, saj je potrebno oblikovati naloge za 



15 
 

poglabljanje razumevanja vsebine, poustvarjalne vrednotenjske naloge ter prilagoditev 

didaktičnega pristopa otrokom z različnimi sposobnostmi (Saksida, 2017).  

Bralni dogodek poteka v štirih korakih – začne se z uvodno motivacijo, tej sledi interpretativno 

branje, zatem je na vrsti pogovor o besedilu in na koncu še poustvarjalne naloge (Saksida, 

2017). 

3.4.1  Uvodna motivacija 

Temeljni namen prve faze bralnega dogodka je motiviranje otrok za sprejemanje književnega 

besedila. Vzgojitelj na različne načine pripravi otroke na literarnoestetsko doživetje in vzbudi 

v njih predstave in čustva, povezana z vsebino besedila. V uvodni fazi se torej otrok pripravi na 

poslušanje ter oblikuje določena pričakovanja do književnega dela. Primeri ustrezne uvodne 

motivacije pri bralnem dogodku so napovedovanje vsebine na podlagi naslova ali naslovnice, 

pogovor na podlagi teme ali glavnega literarnega lika, poslušanje zvokov ali glasbe v povezavi 

z vsebino besedila, vzpostavljanje povezave med sporočilom ali glavnim junakom in otroki ipd. 

(Saksida, 2017). 

3.4.2  Interpretativno branje  

Pri branju besedila vzgojitelj predstavlja bralni zgled, zato mora brati doživeto, vendar ne 

izumetničeno. Najbolje je, da bere ob besedilu, pri tem obrača strani in otrokom pusti dovolj 

časa za ogled ilustracij. Pri branju mora upoštevati temeljne prvine govorne interpretacije, poleg 

tega pa mora pozornost nameniti tudi mimiki, gestam in vzpostavljanju očesnega stika s 

poslušalci. Med branjem mora spreminjati glasnost in s premori poudariti določene besede ali 

dele besedila. Paziti mora na ustrezno hitrost branja ter na primernih mestih uporabljati rastočo 

in padajočo intonacijo. Glede na lastnosti književnih oseb mora spreminjati register in barvo 

glasu ter s tem ustvarjati žanru primerno vzdušje (Saksida, 2017). 

Tik pred in po branju je pomembno narediti kratek (nekajsekundni) premor. Na začetku ta 

omogoči otroku pripravo na doživetje, umiritev in usmeritev pozornosti na besedilo, na koncu 

pa poskrbi za čustveni odmor, v katerem otrok uredi svoja doživetja (Jamnik, 2003). 

3.4.3  Pogovor o besedilu 

V tej fazi se z otroki pogovorimo o vsebini književnega dela ter prek zastavljanja vprašanj 

razvijamo razumevanje in vrednotenje besedila. Pomembno je, da so načrtovane in izvedene 

naloge na treh zahtevnostnih ravneh. Na začetku se osredotočimo zgolj na priklic besedilnih 

informacij (npr. povzetek vsebine, glavni dogodki, kraj in čas dogajanja), kasneje pa z vprašanji 
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že spodbujamo razumevanje s sklepanjem in oblikovanje ugotovitev s povezovanjem podatkov 

iz besedila. Najvišjo zahtevnostno raven predstavlja vrednotenje besedila. V vrtcu je že mogoče 

razvijati vse tri ravni odziva na besedilo, in sicer z obnovo vsebine ob ilustracijah, opazovanjem 

besedilnih podrobnosti, iskanjem razlogov za ravnanje literarnih likov, s primerjavo in z 

vrednotenjem ravnanja književnih oseb ter z vrednotenjem besedila kot celote (Saksida, 2017). 

Pogovoru o besedilu pogosto sledi ponovno poslušanje zgodbe, ki otroku omogoča globlje 

doživljanje na podlagi pogovora. Poleg tega ga lahko spodbudi k bolj pozornemu zaznavanju 

manj bistvenih podatkov v besedilu, kar mu omogoči iskanje prezrtih prvin in pogled na vsebino 

z novega zornega kota (Jamnik, 2003).   

3.4.4  Poustvarjalne naloge 

Sklepno fazo bralnega dogodka predstavljajo poustvarjalne naloge, ki so usmerjene v 

nadgradnjo doživljanja, razumevanja in vrednotenja besedila. Mednje uvrščamo ustvarjanje 

lastnih ilustracij, dramsko ali lutkovno uprizoritev zgodbe, pantomimo in gibalne igre v 

povezavi z vsebino besedila, spreminjanje besedila po lastni želji in določanje drugačnega 

konca zgodbe. V povezavi z besedilom lahko izvajamo različne besedne igre, kujemo rime, 

iščemo besede na isti začetni ali z istim končnim glasom, izdelujemo črke iz različnih 

materialov ter iz njih sestavljamo besede. Kot izhodišče za delo v prihodnje se lahko seznanimo 

tudi z drugimi knjigami s podobno tematiko in s tem poskrbimo za lep prehod med sklopi 

dejavnosti (Saksida, 2017). 

V zaključni fazi je glavna naloga pedagoškega delavca, da otrokovo doživljanje literature 

poglablja in razširja, pri tem pa uporablja najrazličnejša domišljijske, verbalne, likovne, 

glasbene, gibalne in druge dejavnosti (Jamnik, 2003). 

 

3.5  DEJAVNOSTI OB BRANJU 
 

Književna vzgoja v vrtcu je zasnovana na podlagi komunikacijskega modela poučevanja 

književnosti, za katerega je značilno spodbujanje otrokovega ustvarjalnega in subjektivnega 

sprejemanja besedil. Pri obravnavi literarnih del je torej pomembna otrokova samostojna 

gradnja lastnega književnega sveta, ki jo lahko dosežemo z aktivnim vzpostavljanjem dialoga 

med otrokom in besedilom, drugimi otroki in odraslimi. Komunikacijski model branja besedil 

zavoljo uresničevanja lastnih ciljev vključuje različne pred-, med- in pobralne dejavnosti. Te 

dodatno prispevajo k otrokovi dovzetnosti za književnost, razvijajo njegov interes za različna 

področja, spodbujajo vsestranski razvoj in prispevajo k razvoju bralnih navad. Vzgojiteljica z 
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izvajanjem raznolikih dejavnosti ob branju poskrbi za čim bolj živo srečanje otroka z besedilom 

(Jamnik, 2003).  

Dejavnosti pred branjem otroka motivirajo za poslušanje besedila, medbralne dejavnosti mu 

pomagajo pri razumevanju vsebine, dejavnosti po branju pa utrjujejo in poglabljajo otrokovo 

doživetje. Primeri določenih dejavnosti ob branju so npr. domišljijska igra, vezana na vsebino 

knjige, izmišljevanje drugačnega oz. lastnega zaključka zgodbe, ustvarjanje ilustracij, dramska 

uprizoritev besedila, petje pesmi in ples na obravnavano tematiko (Matko Lukan, 2009). 

 

4 PODROČJA DEJAVNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 
 

Kurikulum za vrtce (1999) vključuje šest področij dejavnosti, in sicer gibanje, umetnost, 

družbo, naravo, matematiko in jezik. Za vsako omenjeno področje so opredeljeni cilji, primeri 

dejavnosti za obe starostni skupini in vloga odraslih. Znotraj zastavljenih ciljev vzgojitelj sam 

izbira metode dela in dejavnosti, prek katerih bo izbrane cilje dosegel. Pri tem so mu lahko v 

pomoč že zapisani primeri dejavnosti in različni strokovni priročniki. Pomembno je, da 

pedagoški delavec pri svojem delu izvaja dejavnosti z vseh kurikularnih področij ter jih med 

seboj smiselno povezuje. 

 

4.1  GIBANJE 
 

Gibanje predstavlja eno izmed otrokovih primarnih potreb. Z gibanjem otrok zaznava svoje 

lastno telo in svet okoli sebe, čuti veselje, ugodje in varnost ter pridobiva na samozavesti in 

zaupanju vase. Gibalni razvoj poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do sestavljenih in 

zahtevnejših športnih dejavnosti. Pozitiven vpliv ima na otrokov intelektualni, socialni in 

emocionalni razvoj. V vrtcu morajo biti dejavnosti prilagojene potrebam in sposobnostim otrok 

in s tem optimalno prispevati k njihovemu razvoju in zdravju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

25).  

4.1.1  Cilji  

V okviru dejavnosti s področja gibanja otrok razvija koordinacijo, drobnogibalne spretnosti in 

gibalne sposobnosti, kot so moč, hitrost, natančnost, gibljivost in vztrajnost. Sproščeno izvaja 

naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje, plezanje), sodeluje v raznolikih 

elementarnih gibalnih igrah in postopno usvaja prvine športnih zvrsti. Razvija spretnosti vožnje 

s kolesom, kotalkanja, gibanja v vodi, zimskih dejavnosti in sodeluje v različnih rajalnih in 
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plesnih igrah. Nauči se upoštevanja pravil, medsebojnega sodelovanja, načel osebne higiene in 

osnovnih varnostnih ukrepov (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26–27). 

4.1.2  Vloga vzgojitelja 

Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja vzgojitelj ustvari prijetno in zaupno vzdušje, ki 

otroka spodbuja pri sproščenem gibanju brez strahu pred neuspehom. Aktivnosti načrtuje v 

skladu z individualnimi sposobnostmi otroka ter mu ob tem postavlja izzive, ki mu omogočajo 

napredek. Vzgojitelj pri svojem delu uporablja raznolike organizacijske metode in oblike dela 

ter izvaja dejavnosti, ki se med seboj razlikujejo po vsebini, prostoru in trajanju. Skrbi za to, da 

so otroci aktivni in da je zagotovljena potrebna varnost (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 29–31).  

  

4.2  UMETNOST  
 

Otrok se z umetnostjo izraža in komunicira ter prek nje predstavi svoja najbolj skrita počutja in 

čustva. Svoje estetsko doživljanje prikaže z risbo, glasbo ali plesom ter prek tega razvija svojo 

sposobnost uporabljanja simbolov. Z umetnostjo udejanja svoje ustvarjalne potenciale ter 

prikaže svoj prirojeni čut za umetniški red in estetiko. Z uporabo lastnega telesa in drugih 

pripomočkov (npr. besede, pripomočki za likovno ustvarjanje) izumlja in ustvarja, izraža svojo 

drugačnost in izvirnost (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37–38).  

4.2.1  Cilji  

Otrok z dejavnostmi s področja umetnosti doživlja in spoznava različna umetniška dela in zvrsti 

ter razvija lastno sposobnost izražanja in komuniciranja z umetnostjo. Z zamišljanjem in 

ustvarjanjem razvija umetniško predstavljivost in domišljijo ter neguje individualne ustvarjalne 

potenciale. Dejavnosti spodbujajo otrokovo čutno doživljanje in odzivanje na notranji in 

zunanji svet. Otrok se seznani z različnimi umetniškimi jeziki in njihovimi izraznimi lastnostmi 

ter razvije sposobnost izražanja istih doživetij v likovnem, glasbenem, plesnem in dramskem 

jeziku (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38–39). 

4.2.2  Vloga vzgojitelja 

Pri umetniških dejavnostih vzgojitelj otroku pusti, da sam išče, raziskuje, izbira med 

umetniškimi jeziki in se izraža na način, ki mu je blizu. Opazuje odziv otrok na vsa srečanja z 

umetnostjo in na podlagi tega načrtuje nadaljnje dejavnosti. Vzgojitelj v vrtcu oblikuje bogato 

in raznovrstno likovno, glasbeno, plesno in gledališko okolje ter z različnimi spodbudami 

otroku omogoči doživljanje sebe, drugih, okolice in umetnosti. Z ustvarjanjem prijaznega 
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vzdušja in zaupnega odnosa spodbuja otrokovo željo po izražanju. Zagotovi mu izkušnje v vseh 

umetniških zvrsteh, mu ponudi številna sredstva in ga spodbuja pri izražanju čustvenih vsebin. 

Pomembno je tudi, da otroku predstavi kakovostna umetniška dela ter mu s tem razvija čut za 

estetiko (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 46–48).  

 

4.3  DRUŽBA 
 

Otrok je del družbenega okolja in kulture, v kateri raste in deluje. Da bi lahko z njim sodeloval, 

nanj vplival in ga spreminjal, mora spoznati svoje bližnje družbeno okolje ter se hkrati seznaniti 

s širšo družbo. Pomembno je, da razvije občutek pripadnosti lastni kulturi, poleg tega pa mora 

biti vzgajan v medsebojni strpnosti in spoštovanju drugačnosti. Otrok v vrtcu se mora hkrati 

zavedati in upoštevati vsakega posameznika kot individuuma in čutiti socialno pripadnost 

skupini, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti. Ustvariti je potrebno demokratično 

vzdušje, ki otroke spodbuja k sodelovanju in dogovarjanju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 48–

50). 

4.3.1  Cilji  

V okviru dejavnosti s področja družbe otrok spoznava sebe, druge ljudi, lastno in druge kulture. 

Vrtec doživlja kot okolje, ki je zgled medsebojne strpnosti in sprejemanja različnosti, ter v 

katerem imajo vsi enake možnosti za optimalni razvoj. Otrok spozna, da se družba in kultura v 

času spreminjata. Oblikuje si zavedanje, da je vsak posameznik pomemben člen družbe in da 

je za uspešno delovanje družbe nujno potrebno sodelovanje med ljudmi. V vrtcu ima možnost 

vzpostavljanja prijateljskih odnosov z ljudmi okoli sebe, udeležen je pri sooblikovanju pravil v 

skupini ter spozna, kako je družba zgrajena. Z dejavnostmi s področja družbe spoznava 

značilnosti okolja, v katerem živi, odkriva širši svet zunaj domačega okolja ter se seznani z 

varnim in zdravim načinom življenja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 50–51). 

4.3.2  Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj oblikuje življenje v vrtcu tako, da se otroci potrjujejo kot posamezniki ter imajo 

obenem možnost vzpostavljanja prijetnih odnosov z vrstniki in odraslimi ter razvijanja 

spretnosti sodelovanja. Otroke spodbuja h kritičnemu razmišljanju ter jih s tem pripravlja na 

soočanje z ideološkimi pritiski in komercialnimi vplivi. Pri dejavnostih in med celotno dnevno 

rutino vsem zagotavlja enake možnosti za vključevanje, ne glede na spol, veroizpoved, rasno 

pripadnost, kulturno poreklo itn. Vzgojitelj skrbi za povezanost vrtca in otrokove družine, 

pozna kulturo otrok v skupini in to koristno uporabi pri obravnavanju različnosti. Otroke 
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spodbuja k sprejemanju odločitev in prevzemanju odgovornosti zanje (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 54–55).  

 

4.4  NARAVA  
 

Ena izmed značilnosti predšolskega otroka je radovednost in zanimanje za svet okoli sebe. V 

okviru dejavnosti s področja narave uživa v raziskovanju in odkrivanju sveta ter pridobiva 

izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. Na nezaveden način se seznanja z osnovnimi 

znanstvenimi metodami v naravoslovju, se aktivno vključuje v obdajajoče fizično okolje in ob 

tem razvija sposobnosti naravoslovnega načina mišljenja. Izoblikuje si zavedanje o pomenu 

narave za človeka in v povezavi s tem skrbi za njeno varovanje in ohranitev. Otrok je pri 

raziskovanju aktiven, razvija čut za naravo in hkrati z njo spoznava tudi svoje lastno telo, 

njegove lastnosti in funkcije (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 55–56). 

4.4.1  Cilji 

Z dejavnostmi s področja narave se otrok v vrtcu seznanja z živo in neživo naravo ter njenimi 

značilnostmi. Spoznava svoje lastno telo in smernice zdravega načina življenja, ki vključujejo 

tako zdravo prehrano kot tudi telesno aktivnost. Otrok se uči različnih načinov varovanja in 

ohranjanja naravnega okolja ter oblikuje zavedanje pomena svoje aktivne vloge pri tem. Razvija 

občutek za čas in prostor ter se seznanja z lastnostmi gibanja, zvoka, svetlobe, zraka, tekočin 

ipd. Do narave izoblikuje spoštljiv in odgovoren odnos, poleg tega pa pri raziskovanju uporablja 

raznovrstne naravoslovne postopke in razvija svoje kognitivne sposobnosti (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 56–58). 

4.4.2  Vloga vzgojitelja 

Pomembno je, da vzgojitelj s svojim odnosom do narave in navdušenostjo nad raziskovanjem 

otrokom predstavlja zgled. Spodbuja jih k samostojnemu odkrivanju in jim omogoča dovolj 

časa in priložnosti, da z lastnim raziskovanjem pridejo do odgovorov. Dejavnosti načrtuje tako, 

da od otroka zahtevajo uporabo različnih čutil, saj je le tako doživljanje narave celostno in 

poglobljeno. Pri svojem delu uporablja različne strategije mišljenja in raziskovanja ter jih s tem 

prenaša na otroke. Zmotnih ugotovitev otrok ne označuje kot »napačne«, temveč jih uporabi 

kot izhodišče za nadaljnje dejavnosti, ki vodijo k boljšemu razumevanju. V okviru celotne 

dnevne rutine izkoristi različne priložnosti za neposredno spoznavanje narave (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 61–63). 
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4.5  MATEMATIKA 
 

Otrok se z matematiko v vsakodnevnem življenju srečuje že zelo zgodaj. Pri igri in drugih 

aktivnostih samodejno uporablja različne matematične postopke – prešteva, primerja, meri, 

razvršča, ureja itn. Matematika mu je zato blizu in mu prek različnih dejavnosti omogoča 

pridobivanje izkušenj, spretnosti in znanj s tega področja. S pomočjo matematičnih dejavnosti 

se otrok uči uporabljati matematične strategije mišljenja in je tako sposoben naloge in probleme 

reševati hitreje in učinkoviteje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64).  

4.5.1  Cilji  

V okviru dejavnosti s področja matematike otrok razvija matematično izražanje, mišljenje in 

spretnosti. Uči se uporabljati imena za števila, prireja 1-1 in razvija miselne operacije, ki so 

osnova za seštevanje in odštevanje. Spoznava različne simbole, ki jih uporablja za zapisovanje 

dogodkov in opisovanje stanj, ter oblikuje in odčitava grafične prikaze. Otrok prek dejavnosti 

spoznava odnos med vzrokom in posledico ter se srečuje z napovedovanjem verjetnosti 

dogodkov na podlagi danih dejstev. Spoznava geometrijska telesa in like ter se uči orientacije 

v prostoru. Predmete razvršča in ureja po različnih lastnostih ter se seznanja s strategijami 

merjenja dolžine, površine in prostornine (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64–65). 

4.5.2  Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj pri svojem delu išče povezave med matematičnimi vsebinami in vsakdanjim 

življenjem, otrokom matematiko na ta način približa in zagotovi, da jo doživijo kot prijetno 

izkušnjo. Pozorno spremlja razvoj otroka in na podlagi tega individualno prilagaja zahtevnost 

dejavnosti. Pri svojem celotnem delu (ne le v okviru načrtovanih dejavnosti) uporablja 

matematične izraze in vpričo otrok z matematičnimi strategijami rešuje probleme. Otroke 

spodbuja k dokončanju začete naloge in jim s tem omogoči doživljanje občutka uspeha ob 

ustrezni rešitvi problema. Matematičnih pojmov ne obravnava v okviru samozadostnih 

dejavnosti, vendar se jih trudi povezovati z vsakdanjim življenjem in jih  vključevati v 

dejavnosti z drugih kurikularnih področij (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 72–75). 

 

4.6  JEZIK 
 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, poleg tega pa tudi predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti, zato so vse jezikovne dejavnosti izjemnega pomena. Otrok pridobiva 

spretnosti in znanja v komunikaciji z odraslimi in otroki, prek seznanjanja s pisnim jezikom in 
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spoznavanja književnosti. Jezika se uči ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, poslušanju 

pripovedovanja in glasnega branja odraslih, v interakciji z drugimi otroki, pri socialnih igrah, z 

lastnim pripovedovanjem in opisovanjem itn. Razvoj jezika je tesno vpleten v vsa področja 

dejavnosti in s tem ponuja ogromno možnosti kvalitetnega in uspešnega medpodročnega 

povezovanja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31–32). 

4.6.1  Cilji 

Otrok uporablja jezik kot objekt igre in se v komunikaciji z odraslimi in otroki izraža verbalno 

in neverbalno. Seznani se z različnimi socialnimi zvrstmi jezika ter razvija zavedanje različnih 

govornih položajev glede na socialno situacijo. Otrok v okviru dejavnosti s področja jezika 

spozna različne literarne zvrsti, se seznani s temeljnimi književnimi deli in razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika ter sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

Razvija jezikovno zmožnost z vsemi njenimi komponentami in se v jeziku tudi ustvarjalno 

izraža (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32–33).  

4.6.2  Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj spodbuja verbalno in neverbalno komunikacijo otrok in jim nudi možnost 

sodelovanja v dialogu. Pripoveduje in bere besedila različnih literarnih zvrsti in otroke obenem 

seznanja tudi z neumetnostnimi besedili. Pri izbiri književnih del je pozoren na njihovo 

kvaliteto in primernost starosti otrok. Glede na situacijo ustrezno menjuje različne socialne 

zvrsti jezika in otroku že v tem obdobju omogoča stik s knjižnim jezikom. Izkoristi vsako 

priložnost za poglobljen pogovor z otrokom in se pri tem trudi uporabiti temo, ki jo otrok sam 

izpostavi ali predlaga. Uči se prepoznati in razumeti otrokovo neverbalno komunikacijo in s 

ponavljanjem in z razširjanjem izrekov spodbuja vse prve poskuse verbalizacije (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 35–37).    

 

5 MEDPODROČNO POVEZOVANJE 
 

Medpodročno povezovanje je didaktični pristop, za katerega je značilno povezovanje 

kurikularnih vsebin in ciljev ter celostno obravnavanje tem in problemov (Hodnik Čadež, 

2008). Gre za holistično obliko učenja in poučevanja, ki odpravlja meje med posameznimi 

področji, podpira načelo medsebojne povezanosti celotnega znanja ter otroku omogoča lažje 

razumevanje kompleksnosti realnega sveta (Martin - Kneip, Fiege in Soodak, 1995, v Hodnik 

Čadež, 2008).  
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Z medpodročnim povezovanjem v vzgojno-izobraževalnem procesu dosežemo bolj 

kakovostno, uporabno, poglobljeno in trajnejše znanje. Otroke vzgajamo za vseživljenjsko 

učenje ter jim s pomočjo transferja omogočamo hitrejše učenje in boljše pomnjenje. V 

predšolskem obdobju otrok spoznava in doživlja svet celostno in pri tem uporablja vsa čutila. 

Pomembno je, da mu določen problem ali pojav osvetlimo z različnih zornih kotov, saj si bo o 

njem le na ta način lahko ustvaril celotno sliko. Prek transferja prenos informacij poteka hitreje 

in učinkoviteje ter otroku omogoča lažje napredovanje pri usvajanju novih znanj in spretnosti 

(Štemberger, 2008). 

Pozitivne učinke medpodročnega povezovanja lahko obrazložimo s pomočjo spoznanj različnih 

področij znanosti. Ugotovitve nevrologije poudarjajo, da je eden izmed temeljnih načinov 

delovanja možganov mrežno mišljenje, za katerega je značilno vzpostavljanje povezav med 

specializiranimi področji obdelave podatkov. Gardner je v povezavi s svojo teorijo o več 

inteligencah dokazal, da uporaba vseh vrst inteligenc znatno poveča sposobnost za učenje. 

Uporabo medpodročnega povezovanja kot didaktičnega pristopa lahko utemeljimo tudi s 

konceptom kognitivno-konstruktivistične teorije učenja, ki zagovarja otrokovo celovito 

dejavnost in njegovo samostojno in aktivno vlogo pri pridobivanju učnih izkušenj (Sicherl -

Kafol, 2008). 

Z upoštevanjem smernic medpodročnega povezovanja presegamo razdrobljenost vsebin v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in zagotovimo razvoj ključnih kompetenc, ki so kompleksne 

in že po svoji naravi interdisciplinarne. Človek stvarnost doživlja kot celoto, zato je za večjo 

avtentičnost učnega procesa nujno potrebno vzpostavljanje intenzivnejših in globljih povezav 

med področji dejavnosti. V resničnem življenju so za reševanje problemov potrebni celovito in 

integrirano znanje in veščine. Povezovanje znotraj in med področji je torej ključnega pomena, 

saj omogoča vzporedno procesiranje informacij in njihovo urejanje v kompleksne pojmovne 

mreže. Ob tem se je potrebno zavedati, da tovrstna integracija ni že cilj sama po sebi, temveč 

predstavlja le sredstvo za dosego ciljev kurikula. Z uporabo celostnega didaktičnega pristopa 

zagotavljamo večje možnosti doseganja boljših rezultatov po učinkovitejši poti (Pavlič 

Škerjanc, 2010). 

Povezovanje področij dejavnosti je lahko različno kompleksno oz. intenzivno; osredotočeno je 

lahko na povezovanje vsebin in tem, dejavnosti, metod in postopkov, ali pa na povezovanje s 

skupnim problemskim vprašanjem, ki je za otroka relevantno. Pomembno je, da pri 

povezovanju vsebin različnih področij dejavnosti hkrati uresničujemo cilje kurikuluma in cilje 

posameznega področja. Področja postavljamo v aktivne medsebojne odnose in s 
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predstavljanjem vzporednih zornih kotov in dodatnih perspektiv bogatimo disciplinarno znanje. 

Glavni cilj integrativnega kurikula je izgradnja celovitega, povezanega in holističnega znanja 

ter razvijanje sposobnosti sintetičnega mišljenja (Pavlič Škerjanc, 2010).  

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) je med skupnimi načeli predšolske vzgoje zapisano, da 

je »na izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino«. 

Pri upoštevanju tega načela ima zelo pomembno vlogo igra, saj se v njej različna kurikularna 

področja samodejno prepletajo in povezujejo. Med načeli uresničevanja ciljev kurikula za vrtce 

najdemo načelo horizontalne povezanosti, pri katerem je prav tako poudarjeno povezovanje 

dejavnosti različnih kurikularnih področij. Pri tem se povezujejo tudi različni vidiki otrokovega 

razvoja in učenja, ki so v predšolskem obdobju izjemno soodvisni in medsebojno povezani. V 

skladu z značilnostmi razvoja in učenja otrok je torej za zagotavljanje kakovostnega vzgojno-

izobraževalnega procesa nujno medpodročno povezovanje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

5.1  POVEZOVANJE JEZIKA Z DRUGIMI PODROČJI DEJAVNOSTI 
 

Cilje kurikularnega področja jezika v vrtcu razdelimo na štiri ravni dejavnosti, in sicer govorno 

vzgojo, književno vzgojo, predopismenjevanje in knjižno vzgojo kot del informacijskega 

predopismenjevanja. Pomembno je, da vseh štirih ravni med seboj ne ločujemo, temveč jih 

prepletamo in povezujemo v celoto. Prav tako kakor povezujemo ravni znotraj področja jezika, 

pa je ključnega pomena tudi povezanost jezika z drugimi področji dejavnosti v kurikulumu 

(Kranjc in Saksida, 2001). 

Jezik predstavlja tisto komponento človekovega življenja, ki je prisotna vedno in povsod. 

Ravno zaradi tega vidika ima v vzgojno-izobraževalnem procesu posebno, dvojno vlogo oz. 

funkcijo. Obenem predstavlja posebno področje dejavnosti kurikula za vrtce in hkrati velja za 

načelo oz. povezovalni člen med vsemi področji dejavnosti (Kranjc in Saksida, 2001). 

 

5.2  KNJIŽEVNA VZGOJA KOT IZHODIŠČE MEDPODROČNEGA POVEZOVANJA 
 

Medpodročno povezovanje v veliki meri pripomore k uresničevanju ciljev književne vzgoje, 

saj zagotavlja večjo dolgoročnost in uporabo znanja, razvijanje kritičnega mišljenja in vpogled 

v različne vidike obravnavane vsebine. Spodbuja tako vsebinsko znanje kot tudi funkcionalne 

dejavnosti, poleg tega pa omogoča tudi realizacijo širših kurikularnih ciljev. Priporočljivo je, 

da je otrok v vseh fazah tovrstnih dejavnostih čim bolj aktiven, vzgojitelj pa se osredotoči na 
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zastavljene cilje in pri delu uporablja raznolike metode, ki so za doseganje ciljev ustrezne 

(Žbogar, 2011). 

5.2.1  Povezovanje književne vzgoje z gibanjem 

V okviru medpodročnega povezovanja lahko gibanje spodbuja usvajanje znanja, ki je kot 

osnova za kasnejše branje in pisanje, na drugi strani pa lahko uporaba smiselnih književnih del 

pripomore k ozaveščanju pomena gibanja in nastopa kot motivacijsko sredstvo za povečevanje 

interesa zanj. Z branjem zanimivih in poučnih literarnih del lahko otroka seznanimo s 

smernicami zdravega načina življenja in jim predstavimo pomen gibanja za zdravje. Izbrana 

besedila lahko uporabimo kot uvodno motivacijo pred gibalno dejavnostjo in s tem pri otrocih 

vzbudimo dodaten interes za gibanje. Z določenimi zgodbami lahko otroke seznanimo tudi z 

novimi in nepoznanimi oblikami gibanja ali športnimi zvrstmi (Muhič in Marinšek, 2017).   

Povezovanje kurikularnih področij jezika in gibanja predstavlja pomembno podporo pri 

otrokovem usvajanju koncepta knjige kot »vira spodbud v njegovem spoznavnem in čustvenem 

razvoju« (Videmšek in Pišot, 2007, v Muhič in Marinšek, 2017, str. 165), književna vzgoja pa 

predstavlja povezavo z otrokovim gibalnim izražanjem.  

5.2.2  Povezovanje književne vzgoje z umetnostjo 

Likovna umetnost 

Otrok pogosto prvič pride v stik z likovno umetnostjo prek različnih literarnih del, ki mu jih 

odrasli berejo in vključujejo kakovostne ilustracije. Prenos estetskega sporočila književnega 

dela v celoti dosežemo z otrokovim opazovanjem ilustracij, pogovoru o njih ter produktivnem 

odzivu nanje. Pomembno je, da otrokov likovni odziv na prebrano načrtujemo tako, da v čim 

večji meri spodbuja njegovo ustvarjalnost. Izogibati se moramo posnemanju oz. prerisovanju 

ilustracij iz knjige in se posledično osredotočiti na ustvarjanje neilustriranih prizorov, ki se 

navezujejo na zgodbo. Obravnavano literarno delo lahko pri načrtovanju in izvajanju likovnih 

dejavnosti v vrtcu uporabimo kot izhodišče za izbiro likovnega motiva, spodbudo za 

raziskovanje likovnih tehnik in pojmov ali kot spodbudo za izdelavo lastne slikanice (Batič, 

2017). 

Knjižna ilustracija ima pomembno vlogo pri otrokovem likovnem in estetskem razvoju. 

Pomaga mu pri lažjem ustvarjanju predstav, poglobljenem doživljanju vsebine, spodbuja 

domišljijo ter ga z zaposlovanjem razuma in čustev notranje bogati. Pomembno je, da otrokom 

pri likovnem izražanju po branju omogočimo ustvarjalnost, jim zastavimo motive, ki jih 
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ilustracije ne vsebujejo, in jih prilagodimo sodobnemu času, otrokovemu vsakdanjemu 

življenju ali fantazijskemu svetu. Pri ustvarjanju uporabljamo raznolikih risarskih, grafičnih, 

slikarskih in kiparskih tehnik ter tehnik oblikovanja prostora. Poleg tega otroka spodbujamo k 

upoštevanju značilnosti likovnih materialov in likovnega jezika. Glavnega pomena je 

spodbujanje domišljije, samostojnosti in vztrajnosti ter razvijanje občutka, da je najboljše tisto, 

kar naredi čisto po svoje, na svoj način (Karim, 2003). 

Glasbena umetnost 

Besedilo je tesno prepleteno z glasbo, saj oboje povezujeta ritem in melodija. Najrazličnejša 

književna dela lahko z glasbo povežemo na mnoge načine. Uglasbene pesmi za otroke lahko 

pojemo, pripovedi, deklamacije in uganke pa lahko spremljamo z različnimi inštrumenti ali pa 

jih obogatimo s petjem in glasbenimi igrami. Besedilu lahko dodamo zvočno predigro, medigro 

ali poigro in ga spremljamo z lastnimi, malimi ritmičnimi ali melodičnimi inštrumenti. 

Spodbujamo glasbene izmišljarije, pri katerih si otrok ustvarjalno izmisli melodijo na določeno 

besedilo, uganko ali izštevanko. V pripovedovanje vključimo pesmi, skladbe ali zvočne slike. 

Kratka rimana besedila se lahko učimo z metodo ritmičnega odmeva – odrasli pove kratko 

besedilo, otrok pa ga poskusi natančno ritmično ponoviti. V vrtcu uporabljamo tudi glasbene 

pravljice, pri katerih pripovedovanje združimo z glasbo. Določenemu literarnemu liku lahko 

določimo pesem ali zvočni motiv, ki se vedno pojavi hkrati z nastopom lika v zgodbi. Zvočne 

slike v pravljici so lahko tudi kot sredstvo za pričaranje določenega razpoloženja ali dogajanja. 

Za glasbeno pravljico je značilno, da sta besedilo in glasba v enakovrednem odnosu – beseda 

ponavadi nastopi prva, glasba pa doživetje obogati in poglobi. Glasbeno spremljavo lahko 

vključimo tudi v dramatizacijo obravnavanega književnega dela, s čimer jo naredimo 

privlačnejšo in zabavnejšo (Virant Iršič, 2003).   

Plesna umetnost 

Beseda in gib sta v umetnosti tesno povezana, saj imata oba določeno izrazno moč. Umetnost 

besede pride v ospredje v literaturi, umetnost giba pa v plesu. Otrok se prek gibanja izraža in 

sporazumeva z okolico še preden razvije sposobnost govora. Kasneje si s pomočjo 

vzpostavljanja povezave med gibom in besedami lažje in hitreje zapomni določeno pesem ali 

drugo krajše ritmično besedilo. Pomembno je, da pri plesni interpretaciji poezije ne 

uporabljamo pantomimičnih gibov, ki dobesedno odražajo besedilo, temveč raje poiščemo 

drugačne oblike gibanja, ki izražajo zgolj bistvo zgodbe. Eden izmed možnih elementov 

povezovanja književne vzgoje in plesne umetnosti je tudi plesna dramatizacija in posnemanje 
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gibanja v zgodbi nastopajočih živali ali predmetov. Ples otroku pomaga, da lažje izrazi svoj 

domišljijski svet, predvsem v obdobju, ko njegov govor še ni tako dobro razvit (Gjud, 2003). 

Dramska in lutkovna umetnost 

Dramska in lutkovna umetnost ponujata odlične možnosti medpodročnega povezovanja s 

književno vzgojo. Otrok prek dramatizacije ali lutkovne uprizoritve pravljico doživlja »od 

znotraj« in posledično postane aktivni soustvarjalec umetnosti. Zgodba se z gledališčem 

spremeni v igro in zaživi med vsemi udeleženci. Po branju književnega dela se lahko z otroki 

skupaj lotimo ustvarjanja lutk, kasneje pa sledi igra z njimi. Z improvizacijo spodbudimo k 

uprizarjanju ključnih dogodkov v zgodbi in se osredotočimo predvsem na vidik »kako«. Pri 

delu z lutkami je vsak otrok lahko ustvarjalen in uspešen ter obenem podoživlja obravnavano 

zgodbo in razvija njeno globlje razumevanje (Sitar, 2003). 

Vzgojitelj v vrtcu lahko književno vzgojo in dramsko oz. lutkovno umetnost povezuje tudi v 

obliki sodelovanja s starši. Pri tem lahko uporablja štiri različne oblike oz. metode dela. Z delom 

na močnih dvojicah odrasli in otrok v sproščenem vzdušju sodelujeta v socialnih igrah, pri 

katerih prevzemata različne vloge. Po vzgojiteljevi predstavitvi motivacijske zgodbe si starši in 

otroci v parih izdelajo lastne lutke in na koncu z njimi uprizorijo prej slišano zgodbo. Pri delu 

v manjših skupinah se skupaj poveže nekaj parov odraslih in otrok, skupaj izdelajo lutke, si 

razdelijo vloge in ostalim zaigrajo predstavo. Posebej zanimivo je, če pri tej obliki dela 

uporabimo zgodbo brez konca in si morajo posamezne skupine konec izmisliti same. Zaželeno 

je tudi spodbujanje uporabe različnih lutkovnih tehnik, ki jih mora vzgojitelj na začetku 

predstaviti in zagotoviti potreben material zanje. Tretja oblika dela je predstava kot darilo, pri 

kateri otroci staršem ali starši otrokom zaigrajo lutkovno predstavo na podlagi določenega 

literarnega besedila. Zadnjo metodo dela, pri kateri aktivno sodelujejo vzgojitelji, otroci in 

starši, imenujemo skupna igra z gledališčem. Pri tem gre za skupno improvizirano igro, zato je 

priporočljivo, da zgodbo predhodno poznajo vsi udeleženci. S tovrstnimi oblikami sodelovanja 

omogočamo povezovanje staršev z otroki, vzgojitelji in med seboj, ter si skupno prizadevamo 

za srečno in ustvarjalno otroštvo naših otrok (Sitar, 2009). 

Lutke lahko pedagoškemu delavcu predstavljajo tudi učinkovit pripomoček pri posredovanju 

literature. Pripovedovanje zgodbe z lutkami otrokom omogoča obogatitev jezikovne izkušnje, 

razlago oz. pojasnitev vsebine (posebno še, ko književno delo ne vsebuje ilustracij in namesto 

njih lutka otrokom nudi vizualne informacije) in možnost vzpostavitve dialoga med otroki in 
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lutko. Pomembno je, da otrokom po takšni dejavnosti ponudimo možnost poustvarjanja 

pripovedovane zgodbe v lutkovnem kotičku ali ob vodeni lutkovni zaposlitvi (Šinko, 2017). 

5.2.3  Povezovanje književne vzgoje z družbo 

Branje raznolike literature je pomembno za uresničevanje ciljev s področja družbe, saj ponuja 

ogromno možnosti za učenje otrok o družbi in družbenih pojavih. Pri izbiri obravnavanih 

književnih del smo lahko pozorni na določene tematike, kot so otrok v družbi, družbeno okolje, 

socialne veščine in družabnost, ter vzgojna področja družbe. V pogovoru z otroki po branju se 

jih trudimo osvetliti z različnih zornih kotov in poskrbeti za otrokovo zaznavanje in 

razumevanje obravnavanih tematik. Pomembno je, da otroku prek kratkih realističnih zgodb, 

basni in pravljic omogočamo spoznavanje drugih kultur, zgodovinskih obdobij in običajev. 

Zaželeno je razvijanje družinske pismenosti z metodo medgeneracijske bralne aktivnosti, ki 

vključuje branje staršev, starih staršev, starejših bratov in sester itn. Tudi v vrtec lahko na bralni 

dogodek povabimo babice in dedke, ali pa sami obiščemo ustanove, kot je na primer dom 

starejših občanov. V tovrstni interakciji otroci razvijajo socialne spretnosti, poleg tega pa jih 

starejši z lastnimi bogatimi izkušnjami in spomini pritegnejo k prebiranju knjig (Licardo, 2017).  

5.2.4  Povezovanje književne vzgoje z naravo 

Tako za dejavnosti s področja književne vzgoje kot tudi za naravoslovne dejavnosti je ključnega 

pomena otrokovo aktivno učenje, ki ga najlažje dosežemo z raziskovalnim pristopom. 

Vzgojitelj v vrtcu otroke spodbuja k opazovanju in jim omogoča intenzivno doživljanje prek 

uporabe vseh čutil. Ob leposlovnih slikanicah se z otroki pogovarja o različnih zvokih, ki so v 

besedilu nakazani ali opisani, otroke spodbuja k pozornemu opazovanju ilustracij, čutilo za tip 

lahko razvija z branjem pisave za slepe (branje s prsti, npr. slikanica Žiga Špaget gre v širni 

svet) in z uporabo kakovostnih otroških knjig z naravoslovno vsebino otroke spodbudi k 

aktivnem in samostojnem raziskovanju naravnega okolja (Petek, 2017). 

5.2.5  Povezovanje književne vzgoje z matematiko 

Z branjem kakovostnih književnih del lahko otrokom že v predšolskem obdobju na zanimiv in 

zabaven način približamo svet matematike. Uporaba literature velja za eno izmed 

najučinkovitejših strategij pri obravnavanju matematičnih vsebin in igra pomembno vlogo pri 

oblikovanju pozitivnega odnosa do matematike. Slikanice z zgodbo in ilustracijami otrokom 

matematične pojme predstavijo v zanje smiselnem kontekstu ter vzpostavljajo povezavo med 

matematičnimi pojmi in objekti v književnem delu. Pomembno je, da po branju slikanice otroke 
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spodbudimo k aktivnostim z matematičnimi materiali, ki so povezani z zgodbo. Otroška 

literatura, ki je namenjena tudi razvijanju matematičnih kompetenc, mora vsebovati 

matematični pojem, ki mora biti ustrezno reprezentiran, spodbujati mora razumevanje in 

vključevati stopnjo abstraktnosti, ki je primerna za predšolskega otroka (Lipovec, 2017). 

 

6 PRIMERJAVA S HRVAŠKIM IN FINSKIM KURIKULUMOM 

 

6.1  MEDPODROČNO POVEZOVANJE V HRVAŠKEM KURIKULUMU 
 

V Hrvaškem Nacionalnem kurikulumu za zgodnje otroštvo in predšolsko vzgojo (Nacionalni 

kurikul za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014) je medpodročno povezovanje večkrat 

izpostavljeno v kontekstu upoštevanja celostnega razvoja predšolskega otroka. Eden izmed 

ciljev predšolske vzgoje je celosten razvoj, izobraževanje in učenje otroka ter razvoj njegovih 

kompetenc. Pod tem ciljem je zapisano, da je potrebno otroka razumeti kot celovito bitje in mu 

zato v skladu z njegovim načinom sprejemanja znanja in sposobnosti zagotoviti možnosti 

celostnega doživljanja sveta in celostnega razvoja kompetenc. Vzgojno-izobraževalni proces v 

vrtcu je potrebno oblikovati tako, da združuje med seboj vse posamezne segmente in jih 

povezuje v celoto. V hrvaškem kurikulumu ni opredeljenih področij dejavnosti, so pa v njem 

navedene temeljne kompetence za vseživljenjsko učenje, sprejete iz Evropske Unije. To so: 

– sporazumevanje v maternem jeziku, 

– sporazumevanje v tujih jezikih, 

– matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

– digitalna pismenost, 

– učenje učenja, 

– socialne in državljanske kompetence, 

– samoiniciativnost in podjetnost, 

– kulturna zavest in izražanje. 

Ker je za uspešnost otroka pri dejavnostih potrebna kombinacija več različnih kompetenc in ker 

se te med seboj prekrivajo in vplivajo na nastanek številnih drugih, je potrebno te spretnosti in 

sposobnosti razvijati celostno in biti pri tem pozoren, da jih ne ločujemo od konteksta vseh 

drugih (Nacionalni kurikul za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014).  

Za kvaliteten kurikulum je značilno, da je integriran, razvojno naravnan ter humanistično in 

konstruktivistično usmerjen. Zagotavljati mora ustrezne organizacijske pogoje, ki temeljijo na 
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sodobnem razumevanju otroka. Integrirani kurikulum združuje in povezuje vsa področja 

otrokovega razvoja v celoto ter se na ta način sklada z otrokovo naravo in načinom učenja. 

Načrtovane dejavnosti niso strukturirane po izoliranih metodičnih in vsebinskih področjih, 

temveč vključujejo in med seboj združujejo tako teme kot tudi procese posameznih segmentov 

predšolske vzgoje (Nacionalni kurikul za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014).    

V poglavju hrvaškega kurikuluma, ki obravnava sodobno razumevanje otroka in organizacijo 

izobraževalnega procesa v vrtcu, je poudarjeno, da mora predšolska vzgoja temeljiti na 

razumevanju procesov nege, izobraževanja in učenja otrok, ki so med seboj povezani in vtkani 

v vsak segment življenja otroka skupaj z drugimi otroki in odraslimi v vrtcu. Otrokovo učenje 

je celovito in zato ne sme biti razdrobljeno na več posameznih vsebinskih področij. Vsaka 

dejavnost mora biti načrtovana tako, da upošteva različne vidike otrokovega celostnega razvoja, 

združuje različna področja učenja, obenem pa ponuja pester izbor raznolikih aktivnosti 

(Nacionalni kurikul za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014).  

Ker je otrok ustvarjalno bitje s posebnim izraznim potencialom, mu mora biti v okviru 

predšolske vzgoje omogočeno izražanje lastnih idej, razumevanja in izkušenj na različne 

načine. Ti pogosto vključujejo umetnost, gibanje, jezik itn. Uporaba različnih izraznih medijev 

omogoča lažje vzajemno razumevanje, spodbuja razvoj novega znanja in spretnosti ter vodi v 

potrditev otrokovega ustvarjalnega potenciala. Tovrstni učni proces otroke spodbudi k 

razmisleku o novih perspektivah in dodatnih možnostih izražanja lastnih misli in občutkov 

(Nacionalni kurikul za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). 

V poglavju o kulturi vrtca je pod spodbudnim prostorskim in materialnim okoljem zapisano, da 

je pri oblikovanju učnega okolja potrebno upoštevati otrokov celostni način sprejemanja znanj 

in spretnosti ter ga posledično zastaviti tako, da se izobraževalne dejavnosti ne ločujejo po 

področjih, ki pripadajo določenim specifičnim metodikam ali vsebinam (Nacionalni kurikul za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). Čeprav hrvaški Nacionalni kurikulum za zgodnje 

otroštvo in predšolsko vzgojo nima opredeljenih področij dejavnosti, temveč ima temu podobno 

opisane temeljne kompetence, ki naj bi jih otrok v predšolskem obdobju razvijal, je iz vsebine 

jasno zaznati usmerjenost v celovito obravnavanje vzgojno-izobraževalnih vsebin. Tako v ciljih 

kot tudi v opredeljenih značilnostih kakovostnega kurikuluma je poudarjeno, da se mora 

pedagoški delavec izogibati razdrobljenosti učnih procesov in vsebin ter združevati in 

povezovati posamezna metodična in vsebinska področja. Le tako naj bi bil zagotovljen celostni 

razvoj otroka v skladu z njegovo naravo in omogočen razvoj njegovega izraznega potenciala, 

ki s številnimi izraznimi možnostmi spodbuja boljše razumevanje in razvoj novega znanja.  
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6.2  MEDPODROČNO POVEZOVANJE V FINSKEM KURIKULUMU  
 

V finskem Nacionalnem kurikulumu za predšolsko vzgojo (National Core Curriculum for Pre-

primary Education, 2010) je navedenih sedem glavnih področij predšolske vzgoje, in sicer: 

– jezik in sporazumevanje (ang. language and interaction), 

– matematika (ang. mathematics), 

– etika in verstva (ang. ethics and religion), 

– okolje in narava (ang. environmental and natural studies), 

– zdravje (ang. health), 

– telesni in gibalni razvoj (ang. physical and motor development), 

– umetnost in kultura (ang. arts and culture). 

V kurikulumu je v posebnem poglavju o integraciji Integration poudarjeno, da predšolska 

vzgoja na Finskem temelji na integriranem izobraževanju in povezovanju vseh področij. 

Obravnavane teme naj bi izhajale iz otrokovega vsakdanjega življenja in se hkrati povezovale 

z vsebinami, ki oblikujejo njegov širši pogled na svet. Pri raziskovanju določenega tematskega 

sklopa naj bi bila integracija dosežena s povezovanjem in upoštevanjem različnih področij 

znanja in dejavnosti. Integracija in učni proces sta pomembnejša od posameznih vsebin, 

ključnega pomena pri oblikovanju otrokovih izkušenj pa so raznolike metode in oblike dela, s 

katerimi uresničujemo zastavljene cilje. Opredelitev vsebinskih področij je zgolj vodilo 

vzgojiteljevega dela (National Core Curriculum for Pre-primary Education, 2010).   

Nacionalni kurikulum za predšolsko vzgojo na Finskem je namenjen otrokom zadnje leto pred 

vstopom v šolo, medtem ko lahko v Nacionalnih kurikularnih smernicah za predšolsko vzgojo 

in varstvo (National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in 

Finland, 2004) najdemo smernice, ki se nanašajo na otroke, mlajše od šest let. Ta priročnik h 

kurikulumu vsebuje drugačno opredelitev glavnih področij predšolske vzgoje. Najprej navede 

štiri področja, ki predstavljajo otrokov način delovanja, in sicer igro (ang. playing), gibanje 

(ang. physical activities), umetnost (ang. artistic experiences and self-expression) in 

raziskovanje (ang. exploration). V nadaljevanju opredeli še šest vsebinskih smernic, ki so precej 

podobna področjem v Nacionalnem kurikulumu za predšolsko vzgojo. To so matematični vidik 

(ang. mathematical orientation), naravoslovni vidik (ang. natural sciences orientation), 

socialno-zgodovinski vidik (ang. historical-societal orientation), estetski vidik (ang. aestetic 

orientation), etični vidik (ang. ethical orientation) in versko filozofski vidik (ang. religious-
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philosophical orientation). V besedilu je zapisano, da je potrebno v vzgojno-izobraževalnem 

procesu z raznolikimi dejavnostmi doseči uravnoteženost med vsemi omenjenimi vsebinskimi 

smernicami. Glavni namen opredeljenih področij ni v tem, da bi otroke seznanjali z vsebinami 

posameznih vidikov, temveč da bi razvijali njihove sposobnosti, s katerimi bi postopoma 

raziskovali, doživljali in razumeli svet okoli sebe (National Curriculum Guidelines on Early 

Childhood Education and Care in Finland, 2004).   

Jezik ne predstavlja posebnega področja, saj je kot sredstvo komunikacije in interakcije 

avtomatsko integriran v vse vsebinske vidike. Vzgojitelj ima zato pomembno vlogo pri celotni 

vzgoji, izobraževanju in poučevanju, saj mora uporabljati pravilen in ustrezen jezik ter z njim 

otrokom razložiti in pojasniti nove koncepte (National Curriculum Guidelines on Early 

Childhood Education and Care in Finland, 2004).   

Finski Nacionalni kurikulum za predšolsko vzgojo ima tako kot slovenski jasno opredeljena 

glavna področja in poleg tega izrazito poudarja pomen medpodročnega povezovanja kot 

zagotavljanja možnosti integriranega izobraževanja. V primerjavi s hrvaškim kurikulumom, v 

katerem lahko le posredno najdemo določene smernice, ki se vsebinsko navezujejo na 

povezovanje dejavnosti vseh področij, je v finskem kurikulumu to neposredno izraženo. 

Poudarjeno je, da je opredelitev področij namenjena zgolj vzgojiteljem kot vodilo pri 

načrtovanju dejavnosti. Pri izvajanju dejavnosti pa je pomembno to, da otrok z integracijo in s 

kvalitetnim učnim procesom pridobiva znanja in sposobnosti, s katerimi bo lahko uspešno 

raziskoval, preučeval, doživljal in razumel svet, ki ga obdaja.   
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II EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Slikanica predstavlja specifično književno zvrst, pri kateri sta besedna in likovna komponenta 

med seboj tesno povezani in le skupaj tvorita estetsko sporočilo literarnega dela (Santoro, 

2009). Zanjo sta značilna predvsem skopost pripovednega besedila in prevladujoče ilustracije 

(prav tam). Edinstveni značaj slikanice izvira prav iz kombinacije in medsebojne interakcije 

dveh ravni komunikacije – verbalne in vizualne (Nikolajeva, 2003, v Haramija in Batič, 2013). 

V prvi vrsti so slikanice namenjene otrokom v predbralnem obdobju ter njihovim staršem, 

vzgojiteljem in učiteljem kot posrednikom, ki v tistem obdobju predstavljajo glavno vez med 

otrokom in književnostjo (prav tam). Imajo tako poučno-vzgojno in spoznavno kot tudi 

izkustveno, estetsko in zabavno funkcijo ter s tem predstavljajo prvo knjigo, ki naj bi otroka 

spremljala od predbralnega obdobja, pa vse do prvega samostojnega branja (Mlakar, 2009). 

Slikanica ima zelo pomembno vlogo v celostnem razvoju otroka, saj mu poleg spoznavanja 

sveta in spodbujanja razvoja branja omogoča tudi razvoj na čustvenem, psihomotoričnem in 

socialnem področju. Otrok ob seznanjanju s slikanico razvija številne miselne procese, kot so 

povezovanje, primerjanje in sklepanje, ter razvija svoj govor in predbralne sposobnosti. Tako 

besedilo kot tudi ilustracije v njem sprožajo različne čustvene odzive in mu s tem omogočajo 

poglobljeno doživljanje različnih čustev. S slikanicami otrok razvija domišljijo in estetski čut, 

prav tako pa se uri v zaznavanju, pozornosti in koncentraciji. Slikanice pripomorejo tudi k 

socialnemu razvoju otroka, naučijo ga primarne komunikacije in seznanijo s temeljnimi 

vrednotami človeške družbe (Arko in Koželj, 2013). 

Z obravnavo slikanic v predšolskem obdobju otroke seznanimo s skritimi čustvenimi, 

socialnimi in spoznavnimi vidiki zgodb in pravljic ter jim z odkrivanjem sveta iz knjig 

omogočimo lažje spoznavanje resničnega sveta. S skupnim branjem otroku s socialno 

interakcijo posredujemo določena znanja in spretnosti obvladovanja vedenja, uravnavanja 

čustev in moralnega presojanja, ki jih kasneje sam uporabi v vsakodnevnih situacijah 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).  

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 31–37) je med drugim zapisano, da je vzgojiteljeva vloga 

otroka seznaniti s pisnim jezikom in književnostjo, mu omogočiti učenje jezika ob poslušanju 

literarnih besedil in glasnega branja odraslih ter mu približati knjige in mu omogočiti, da se z 
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njimi igra. Tudi nekateri izmed glavnih ciljev se nanašajo na uporabo knjig v vrtcu: otrok ob 

poslušanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava 

knjigo kot vir informacij, ob knjigi doživlja ugodje, pridobiva pozitivni odnos do literature itn. 

Jezik je v človekovem življenju prisoten vedno in povsod ter ima zato prav posebno funkcijo 

tudi v Kurikulumu za vrtce (1999). V procesu vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok igra 

jezik dvojno vlogo: na eni strani je posebno kurikularno področje, na drugi strani pa predstavlja 

nekakšen povezovalni člen med vsemi področji dejavnosti. Tako knjižna kot književna vzgoja 

v vrtcu omogočata veliko možnosti za medpodročno povezovanje. Sklepna faza obravnave 

umetnostnega besedila v vrtcu že sama po sebi vsebuje dejavnosti za poglabljanje doživetij, ki 

izhajajo iz različnih kurikularnih področij. Na ta način lahko vzgojitelj zagotovi, da otrok 

določeno literarno delo doživi čim bolj celostno (Kranjc in Saksida, 2001).  

Z raziskovalnim projektom želim obravnavo slikanice Kdo je napravil Vidku srajčico avtorja 

Frana Levstika razširiti na vsa kurikularna področja in ravno z njihovo medsebojno povezavo 

otrokom omogočiti celostno dojemanje in doživljanje vsebine in sporočilnosti izbrane zgodbe. 

S predstavitvijo slikanice kot pomembnega pripomočka v celostnem razvoju otroka in 

prepletom področja jezika z vsemi preostalimi področji dejavnosti želim otrokom omogočiti 

kakovostno obravnavo literarnega dela ter pridobitev številnih novih znanj.  

 

2 CILJI 
 

S pisanjem diplomskega dela želim: 

– raziskati, kako kakovostno načrtovati in izvesti projekt s predšolskimi otroki, 

– ugotoviti, kako slikanico na kakovosten način uporabiti kot izhodišče za dejavnosti na 

vseh področjih Kurikuluma za vrtce (1999), 

– preizkusiti, kako dejavnosti s področja jezika povezati z drugimi kurikularnimi področji 

z namenom bolj poglobljenega doživljanja obravnavanih vsebin, 

– ugotoviti, ali predšolski otrok z metodo projektnega dela in medpodročnega 

povezovanja dobi bolj celosten vpogled v obravnavano tematiko in na ta način hitreje 

in učinkoviteje sprejema nova znanja in spretnosti. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1: Ali je slikanica učinkovito sredstvo za medpodročno povezovanje? 
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RV 2: V kolikšni meri uporaba metode projektnega dela in medpodročnega povezovanja vpliva 

na obravnavanje novih vsebin s predšolskimi otroki? 

RV 3: Katere spretnosti in znanja bodo otroci pridobili v času izvajanja projekta? 

RV 4: V kolikšni meri bo način dela, pri katerem slikanica predstavlja sredstvo medpodročnega 

povezovanja, otrokom omogočil bolj celosten vpogled v obravnavane vsebine? 

RV 5: V kolikšni meri bo povezovanje dejavnosti različnih kurikularnih področij zagotovilo, 

da si bodo otroci vsebino in sporočilo zgodbe bolje zapomnili? 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 
 

V empiričnem delu diplomskega dela bom uporabila deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

4.1 Vzorec 

Raziskovalni projekt bom izvajala v Vrtcu Otona Župančiča, v Enoti Čurimuri. V projektu bo 

sodelovalo 23 otrok iz skupine Tačke, starih od 5 do 6 let. 

4.2 Instrumenti oz. pripomočki 

Osnovni pripomoček v projektu bo slikanica Kdo je napravil Vidku srajčico avtorja Frana 

Levstika, poleg tega bom uporabila tudi digitalni fotoaparat za fotografiranje in snemanje, 

prenosni telefon za snemanje zvoka ter prenosni računalnik. 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Z vzorčno skupino bom izvedla tritedenski projekt na temo Slikanica kot sredstvo 

medpodročnega povezovanja. V okviru projekta bom načrtovala in izvajala dejavnosti z vseh 

kurikularnih področij s slikanico Kdo je napravil Vidku srajčico. Celoten proces bom 

dokumentirala s fotografiranjem, z glasovnim snemanjem ter s pisanjem evalvacij in refleksij 

izvedenih dejavnosti.  
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5 IZVEDBA PROJEKTA Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja 

 

1. sklop – SEZNANJANJE Z VSEBINO SLIKANICE Kdo je napravil Vidku srajčico 

 

Ponedeljek, 21. 1. 2019 

 

V skupino sem prišla v času zajtrka in spremljala pogovor med vzgojiteljico in otroki. 

Vzgojiteljica je otrokom že pred vikendom povedala za moj prihod in jih vprašala, ali morda 

poznajo zgodbo o Vidku in posledično vedo, kakšen problem oz. težavo je imel. Otroci (razen 

enega) zgodbe še niso poznali, zato so pred dejavnostjo na pobudo vzgojiteljice skupaj ugibali, 

kaj bi bila lahko Vidkova težava. Ideje so bile zelo različne: »morda je bil bolan; imel je 

premajhne čevlje; imel je strgano srajčico; ni želel v vrtec; ni želel jesti« itn. Otrokom sem 

povedala, da vem, kakšen problem je imel Videk in da jim bom to skrivnost razkrila takoj po 

zajtrku. Otroci so se usedli na stole v polkrog, jaz pa sem sedla na pravljični stol. Najprej smo 

se šli igrico “telefončki”, pri čemer sem otrokom povedala, da bo skrivna beseda predstavljala 

tisto stvar, s katero je imel Videk težave. Prvemu otroku sem na uho zašepetala besedo 

»srajčica«. Ker otroci te igre niso vešči, se je beseda izgubila že nekje na pol poti in ven je prišla 

beseda, sestavljena iz več nesmiselnih zlogov. Otrokom sem zato sama na glas povedala, katero 

besedo sem zašepetala prvemu na uho in jih uvedla v zgodbo.  

 

Slika 1: Igra »telefončki« 

 

Zdaj, ko so vedeli, s čim je imel deček težave, je bil čas, da preberemo, kakšne težave so to bile. 

Povedala sem jim naslov zgodbe in začela z branjem. Knjigo sem držala tako, da so vsi otroci 
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videli ilustracije in so tako lažje spremljali potek zgodbe. Pravljico sem doma večkrat prebrala, 

tako da sem se lahko bolj posvetila doživetemu pripovedovanju in večkratnem vzpostavljanju 

očesnega stika s poslušalci. Večina otrok me je ves čas pozorno poslušala, spremljala ilustracije 

in ob tem opazovala tudi mojo obrazno mimiko in celotno neverbalno komunikacijo.  

 

Slika 2: Branje pravljice 

 

 

Slika 3: Pozorno poslušanje otrok 

 

Po branju sem otrokom pustila nekaj trenutkov odmora, nato pa smo se lotili krajše skupne 

obnove zgodbe ob ilustracijah. Skupaj smo pogledali ilustracije in ob samostojnem 
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pripovedovanju otrok in z mojimi dodatnimi in vzgojiteljičinimi podvprašanji ponovili celoten 

potek dogodkov. Otroci so me presenetili, saj so si že po prvem branju zapomnili veliko 

informacij, tudi manj pomembne podrobnosti, ki ti ob prvem poslušanju po navadi uidejo, kot 

npr. da je bilo v družini sedem otrok in da je šel Videk nabirat jagode. Pozitivno me je 

presenetilo tudi to, da so precej pozornosti namenili neznanim in težjim besedam ter se jih do 

neke mere že naučili, npr. izmikati volno, tkati, tkanina ipd. Ker je bilo iz tega razvidno 

zanimanje za te besede, smo jih skupaj večkrat ponovili in povedali, kaj pomenijo. Pri tem smo 

si pomagali tudi z ilustracijami v knjigi.  

 

Slika 4: Skupna obnova zgodbe ob ilustracijah 

 

Po skupni obnovi smo ob zaprti knjigi še enkrat ponovili vse glavne dogodke v zgodbi. 

Pogovarjali smo se o tem, kdo vse je Vidku pomagal do nove srajčice; koliko živali mu je 

pomagalo in kako; ali so bili vsi nastopajoči liki, ki so Vidku pomagali, živali ali ne; če grm ni 

žival, kam spada; kako ločimo živali in rastline; kaj so glavne karakteristike enih in drugih itd. 

Tema je nanesla tudi na to, zakaj je imel Videk najtanjšo srajčico, ali je bila njegova družina 

bogata ali revna, kaj pomeni, da je bila njegova mati vdova … V pogovor smo vključili tudi 

štetje – bratje in sestre, živali in rastline, ki so pomagale Vidku itn. Všeč mi je bilo, ker smo se 

v tem pogovoru poleg obnavljanja zgodbe dotaknili tudi številnih drugih kurikularnih področij. 

Za konec sem otroke vprašala še, kaj jim je bilo všeč v zgodbi, kaj jim ni bilo všeč in kako bi 

sami zgodbo spremenili, če bi bili oni pisatelji (po nasvetu vzgojiteljice, ki je v skupini uvedla 
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bolj poglobljen pogovor o lastnem videnju in doživljanju zgodbe). Predvsem pri zadnjem 

vprašanju sem dobila kar nekaj zanimivih odgovorov.  

Kaj vam je bilo všeč v zgodbi? 

Odgovori otrok: 

– Všeč mi je bilo, da je dala ovca Vidku volno. 

– Meni je bilo všeč, da mu je ptička sešila srajčico. 

– Všeč mi je bilo, da je ptička Vidku sešila tako lepo novo srajčico, ki mu je res pristajala.  

Ali je bilo kaj, kar vam v zgodbi ni bilo všeč? 

Odgovori otrok: 

– Meni ni bilo všeč, da so bili revni. 

– Ni mi bilo všeč, da je morala Vidkova mami ves čas delati in ni imela časa, da bi mu 

sešila novo srajčico. 

– Meni ni bilo všeč, da je imel Videk strgano srajčico.  

– Ni mi bilo všeč, da rak Vidku ni mogel sam sešiti srajčice. 

Kaj bi v zgodbi spremenili? 

Odgovori otrok: 

– Spremenil bi to, da oni ne bi bili revni. 

– Spremenila bi to, da bi imeli vsi čevlje, da jih ne bi zeblo in ne bi imeli mokrih nogavičk. 

– Bolj bi mi bilo všeč, če bi bila zima in sneg in bi se lahko otroci v zgodbi kepali. In ne 

bi bili samo v srajčicah in bosi, ampak bi imeli kombinezone in čevlje.  

– Jaz bi spremenila to, da bi imela ovčka rezervo volne, nekje zakopano v eni vrečki, še 

za ostale otroke.  

Po koncu pogovora so šli tisti, ki so želeli, risat ilustracije iz zgodbe. Risali so na risalne liste s 

črnim flomastrom in imeli na mizi slikanico, tako da so si lahko pred in med risanjem po želji 

ogledali ilustracije iz knjige, ostali pa so imeli prosto igro. Z vzgojiteljico sva se namreč 

odločili, da bo za prvi dan dovolj zgolj branje zgodbe, obnova ob ilustracijah in pogovor. Ker 

so se otroci z zgodbo srečali prvič, sem si za prvi sklop projekta zamislila seznanjanje z vsebino 

zgodbe in postopno dodajanje vedno novih elementov in dejavnosti.              
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Slika 5: Risanje ilustracij 

 

Torek, 22. 1. 2019 

 

Po zajtrku so se otroci usedli v polkrog, jaz pa sem ponovno sedla na svoj pravljični stol, tako 

da so me vsi dobro videli. Najprej sem jih vprašala, ali se še kdo spomni, o kom je pripovedovala 

zgodba, ki sem jim jo včeraj prebrala. Na hitro smo skupaj v grobem ponovili, kaj se je v zgodbi 

dogajalo in kdo vse je v njej nastopal. Nato sem otrokom povedala, da jim bom pravljico še 

enkrat prebrala.  

 

Slika 6: Uvodni pogovor o zgodbi 
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Zgodbo sem ponovno prebrala na enak način, z ilustracijami obrnjenimi k otrokom, tako da so 

lažje sledili. Čeprav so jo skoraj vsi tokrat slišali že drugič, večina ni imela problemov s 

pozornim poslušanjem.  

 

Slika 7: Branje pravljice 

 

Po branju sem v roke vzela pripravljene prefotokopirane, natisnjene in plastificirane ilustracije 

(ključnih deset) in jih ob skupni obnovi celotne zgodbe eno za drugo polagala na tla v pravilnem 

zaporedju. Vse slike smo si na koncu skupaj ogledali, ugotovili, kaj ponazarjajo, jih prešteli in 

preverili pravilnost zaporedja.  

 

Slika 8: Postavljanje ilustracij v zaporedje ob obnovi zgodbe 
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Otrokom sem nato rekla, da je zapihal veter in ilustracije med seboj premešal. Sličice sem 

neurejeno razpostavila po celotni sredini polkroga. Otroke sem vprašala, ali bi mi jih pomagali 

postaviti nazaj v pravilno zaporedje. Za aktivnost so bili vsi motivirani in so brez poziva 

dvigovali roke. Klicala sem enega za drugim, da so stopili v sredo, si ogledali vse ilustracije, 

izbrali tisto, ki je bila na vrsti in jo postavili v ravno črto za druge, že postavljene. Nekateri so 

pri tem potrebovali več pomoči, drugi so bili zelo samostojni. Otroke sem pri tem spodbudila, 

da tudi povedo, kaj se na določeni sličici dogaja. Na ta način sem razvijala njihovo sposobnost 

»branja« s pomočjo ilustracij ter verbalnega izražanja prek tvorjenja zgodbe. Tudi to je bilo 

nekaterim lažje, drugim težje. Nekateri so potrebovali več podvprašanj, spodbude in pomoči 

drugih otrok, ki so želeli pokazati svoje znanje. Pri ubeseditvi dogajanja so bili nekateri zelo 

kratki in jedrnati, drugi pa so si vzeli več časa in pri tem uporabili tudi premi govor. Posebej 

me je presenetil nek deček, za katerega se mi je zdelo, da ne zmore slediti zgodbi in niti ne ve 

točno, kaj delamo. Ko pa sem ga poklicala, naj postavi še zadnjo sličico v zaporedje, je takoj 

vedel, kaj mora narediti in je celo brez mojih vprašanj in spodbud sam ubesedil dogajanje ter 

pri tem celo z besedami otrok (ki sicer niso zapisane v knjigi) ponazoril njihovo občudovanje 

Vidkove nove srajčice. Z urejanjem sličic v zaporedje smo se urili v postavljanju dogodkov v 

pravljici v vrstni red  in besednem obnavljanju zgodbe.  

 

Slika 9: Deklica išče prvo ilustracijo iz slikanice 
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Slika 10: Deček opisuje, kaj ilustracija prikazuje 

 

Ko so bile vse sličice postavljene, sem še enkrat povedala zgodbo in otroke pri tem spodbudila, 

da mojo pripoved pozorno poslušajo in ves čas sledijo, da ne bi naredila kakšne napake. Na 

nekaj mestih sem se v pripovedi za nalašč zmotila in s tem preverjala njihovo pozornost in 

poznavanje zgodbe. Otrokom se je to zdelo zabavno in po nekaj uvodnih napačnih trditvah sem 

opazila, da imam res njihovo popolno pozornost. S tem sem jih spodbudila k bolj aktivnemu 

poslušanju, ohranila njihovo pozornost in s tem pripomogla k bolj kvalitetni obnovi. Zatem je 

sledil slikopis. Na velik šeleshamer sem doma z velikimi črkami napisala zelo strnjeno obnovo 

pravljice z vsemi ključnimi momenti. Vmes sem namesto nekaterih besed pustila prostor za 

sličice, ki sem jih plastificirala in opremila z lepilom patafix. Otroke sem vprašala, ali znajo 

prebrati, kaj piše in ali mogoče opazijo, da v zapisu nekaj manjka. Njihovo pozornost sem 

usmerila na prazne prostorčke med besedilom in jih povabila, da skupaj preberemo slikopis. 

Brala sem in naredila kratek premor, vsakič ko sem prišla do praznega mesta. Na začetku sem 

dala nekaj sličic gor sama, brez njihove pomoči (in jih ob tem seveda tudi ubesedila), tako da 

so otroci razumeli, kaj delamo. Kmalu so začeli brez moje spodbude iskati manjkajoče besede 

in tako smo skupaj prebrali slikopis do konca in medtem nanj nalepili vse sličice. 
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Slika 11: Branje slikopisa z vstavljanjem sličic 

 

 

Slika 12: Dokončan slikopis 

 

Otrokom sem nato povedala, v katerih kotičkih se bodo lahko igrali in s čim. Pokazala sem jim 

selotejp, prilepljen na omaro, na katerega so lahko od zgoraj navzdol lepili ilustracije iz knjige 

v pravilno zaporedje. Na provizoričnem stojalu iz stožcev in palic sem imela na obešalniku 

obešene enake ilustracije (vendar v velikosti A4 in v plastičnih mapicah), ki so jih prav tako 
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morali pomešane med seboj obešati na stojalo v pravilnem zaporedju. Slikopis sem prilepila na 

tablo v enem izmed kotičkov, pobrala dol vse sličice ter jih razporedila po mizi, da so lahko ob 

branju mene ali vzgojiteljice z njimi dopolnili besedilo. V likovnem kotičku so otroci s črnim 

flomastrom risali živali ali dogodke iz knjige, na preostalih mizah pa so bili še preostali 

matematični didaktični pripomočki – zaporedje sličic s predlogo (prirejanje), zaporedje sličic 

brez predloge, povezovanje ilustracij v pravilno zaporedje s flomastrom »piši-briši« na 

plastično mapico ter povezovanje nastopajočih likov (živali in rastline, ki so Vidku pomagale) 

z rezultati njihovega dela (jagnje – kos volne, grm – dolga nit, pajek – tkanina, rak – kosi 

tkanine, ptica – sešita srajčica) s flomastrom »piši-briši« na plastično mapico. večino časa sem 

bila v kotičku s slikopisom, saj so otroci potrebovali nekoga, ki jim je bral zapis in jih usmerjal, 

kam sodi določena sličica. Šlo jim je zelo dobro, pozorno so sledili, bili motivirani in večinoma 

samostojno prihajali do rešitev. Če se je kje zataknilo, sem malo zamenjala vrstni red besed in 

postavila kakšno vprašanje, tako da so ugotovili, katera sličica sodi v tisti prazen prostor. Imeli 

so manj težav, kot sem predvidevala, in so me ponovno presenetili tudi s poznavanjem 

podrobnosti in z rabo prej neznanih ali težjih besed. 

 

Slika 13: Vstavljanje sličic v slikopis 

 

Zaporedja so šla večini že zelo dobro od rok. Pri ilustracijah na obešalnikih sem opazila, da 

urejajo sličice po številkah, s katerimi sem označila vrstni red. Zaradi tega sva se z vzgojiteljico 

odločili, da bova zamenjali mape in s tem otroke spodbudili, da bodo dejansko urejali po 
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sličicah, torej dogodkih v zgodbi. Postavljanje zaporedja na lepilnem traku na omari je šlo 

otrokom odlično. Pri zaporedjih na mizah sva z vzgojiteljico opazili, da otroke zmede, da je 

deset sličic postavljenih v dve vrsti in ne le v eno. Ko so prišli na konec prve vrste, niso bili 

prepričani, kje bi morali nadaljevati (spodaj levo ali spodaj desno). Predloge sem zato razrezala 

na dva dela in jih skupaj zlepila tako, da je vseh deset sličic ali okvirčkov v isti liniji. Pri 

povezovanju tako zaporedja kot tudi nastopajočih likov z rezultati njihovega dela so nekateri 

otroci takoj razumeli, kaj je njihova naloga in so jo tudi brez težav opravili, nekateri pa so 

potrebovali več usmerjanja in spodbud. Z dodatno usmeritvijo so šibkejši otroci uspeli 

individualno obnoviti zgodbo na način, ki jim je bolj ustrezal, in so jo tako tudi bolje razumeli. 

Ko je začela počasi upadati motivacija za didaktične pripomočke, sva otroke usmerili k prosti 

igri. 

 

Slika 14: Deček postavlja ilustracije na obešalnikih v zaporedje 
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Slika 15: Postavljanje zaporedja na lepilni trak 

 

 

Slika 16: Postavljanje zaporedja na mizi 
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Slika 17: Povezovanje ilustracij v pravilnem vrstnem redu 

 

 

Slika 18: Povezovanje nastopajočih likov z rezultati njihovega dela 
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Slika 19: Dečkova risba dogajanja v zgodbi 

 

Sreda, 23. 1. 2019 

 

Z otroki smo se odpravili v telovadnico. Naročila sem jim, naj sedejo ob steno in jih za začetek 

vprašala, katero zgodbo sem jim do sedaj prebrala že dvakrat in kdo vse v zgodbi pomaga 

Vidku. Pogovor sem tako usmerila k živalim in rastlinam, ki Vidku pomagajo do nove srajčice. 

Sledila je igra oponašanja gibanja teh živali in rastlin. Pri tem sem jih ves čas vodila in 

usmerjala. Z gibanjem smo zgodbo obnovili tako, da smo vedno, ko smo med pripovedovanjem 

naleteli na novo žival ali rastlino, upodobili njen način gibanja. Otroci so se gibali tako kot 

jagenjčki, grm s svojimi vijočimi vejami, pajek, rak in ptiček. Vsakič, ko so z eno vrsto gibanja 

prišli na drugo stran telovadnice in nazaj, smo zgodbo nadaljevali in otroci so kmalu razumeli, 

kaj počnemo ter predvideli nadaljevanje. Spodbujala sem čim bolj izvirne načine ponazoritve 

gibanja določene živali (in še posebej rastline) in otroke pri tem z vprašanji usmerjala. Ob 

pomanjkanju idej sem jih opomnila na določene elemente in podrobnosti, s katerimi so lahko 

lažje razlikovali gibanja nekaterih živali med seboj (npr. rak ima klešče, grm vije svoje veje 

itn.).  
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Slika 20: Deček išče izvirne načine ponazarjanja grma 

 

 

Slika 21: Otroci se gibajo kot pajki 
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Slika 22: Otroci se gibajo kot raki 

 

Zatem je sledila igra, pri kateri sem otrokom kazala sličice nastopajočih likov, in njihova naloga 

je bila, da se, ko vidijo sliko določene živali ali rastline, začnejo gibati kot ona. Prvi del je bil 

torej le priprava za to igro, tako da so otroci ob obnovi zgodbe preko gibanja že usvojili različne 

načine premikanja za različne like. Na ta način so svojo pozornost v nadaljevanju res lahko 

usmerili na sličice in skladno z njimi menjavali vrste gibanja. Za začetek so prosto hodili po 

prostoru kot Videk, ki je šel v gozd nabirat jagode, potem pa sem začela s kazanjem slik. Pri 

tem sem bila pozorna na to, da so sliko videli vsi otroci, in jih med tem po potrebi spodbujala 

in usmerjala. Uvodoma sem podobe menjavala počasneje, nato pa vedno hitreje. Gledala sem 

tudi na to, da sem čim bolj raznoliko eno za drugo kazala sličice, ki so od otrok zahtevale 

pogosto menjavo ravni gibanja (npr. jagnje po vseh štirih, ptiček v stoje, pajek po vseh štirih 

ali s plazenjem, grm v stoje). Ko sem opazila, da je po določenem času začela otrokom padati 

motivacija, sem jih spodbudila s tem, da smo se šli igro na izločanje. Skupaj z vzgojiteljico smo 

opazovale otroke in tiste manj pozorne postopoma pošiljale na klop. Tekmovanje se je vedno 

bolj zaostrovalo in na koncu so se sličice menjavale vedno hitreje, pri izpadanju pa so odločale 

vedno večje podrobnosti. Zmagovalcu smo ob zaključku zaploskali in ga prosili, naj še on sede 

na klop, dokler z vzgojiteljico ne pripraviva prostora za naslednjo dejavnost.  
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Slika 23: Otroci se gibajo tako, kot jim narekuje sličica 

 

Pred tem sem na naslonjala desetih stolov iz igralnice nalepila ilustracije iz zgodbe, ki smo jih 

imeli prejšnji dan za zaporedja. Te stole sva pomešane razporedili po telovadnici in otroke 

vprašali, ali imajo kakšno idejo, kaj bi z njimi lahko počeli. Ideje so bile različne: lahko se 

splazimo spodaj, iz njih naredimo labirint, se postavimo za njih in stojimo pri miru, se nanje 

usedemo, naredimo iz njih zgodbo … Otrokom sem nato naročila, naj gredo kot jagenjčki (torej 

s takšnim gibanjem, kot so ga imeli v prejšnji igri za jagenjčka) do poljubnega stola in se ga 

dotaknejo s svojimi hrbti. Ko si je vsak poiskal svoje mesto ob stolu, so se morali kot grmi, 

vijoč svoje trnove veje, prestaviti do drugega stola in se ga dotakniti z eno izmed vej. Sledilo je 

še plazenje pajkov in dotikanje stola z nežnimi pajkovimi nožicami, premikanje raka in 

dotikanje stola z rakovim repom ter letanje ptička in dotikanje stola z enim izmed kril. Pri tem 

sem opazovala ideje otrok pri določanju, kateri del njihovega telesa bo ponazarjal npr. rakov 

rep – večina se jih je odločila za zadnjico, eden izmed otrok pa se je stola dotaknil z nogo; ali 

najvišjo vejo grma čisto pri vrhu – skoraj vsi so izbrali eno roko, drugo roko pa so držali visoko 

v zrak.  
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Slika 24: Deček se kot rak stola dotika s svojim »repom«. 

 

 

Slika 25: Otroci se kot pajki stola dotikajo s svojimi »nožicami«. 

 

Otroke sem zatem povabila na eno stran telovadnice in jih vprašala, ali so na stolih kaj opazili. 

Vsi so navdušeno odgovorili, da so na naslonjalih prilepljene sličice iz zgodbe Kdo je napravil 

Vidku srajčico. Vprašala sem jih, ali so postavljene urejeno, v pravilnem zaporedju, tako kot so 

jih urejali oni prejšnji dan. Skupaj smo ugotovili, da so ilustracije med seboj pomešane in da 

jih je potrebno urediti. Otroke sem prosila za pomoč in jim povedala, da imam s seboj nekaj 

posebnega. Izza hrbta sem potegnila klobčič volne in jim povedala, da bomo s pomočjo niti 

sličice povezali v pravo zaporedje, tako da bo naša zgodba spet smiselna. Izbrala sem enega 
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izmed otrok in druge spodbudila k temu, da mu pomagajo, če se bo kje zataknilo. Presenečena 

sem bila, da so se otroci brez težav spomnili, kaj je na prvi sličici in tako tudi za vsako naslednjo. 

Izbrani otrok je dobil v roke klobčič volne in njegova naloga je bila, da jo odnese do stola, na 

katerem je prva ilustracija iz zgodbe. Na tisti stol smo nit privezali in nadaljevali »pot« od stola 

do stola. Otroci so z veseljem pomagali tistemu, ki je z nitjo vodil pot, ga usmerjali in 

spodbujali. Približno na tri sličice sem menjala otroke, ki so pletli Vidkovo pot do nove srajčice. 

Otroci so z veseljem opazovali, kaj ob tem nastaja in ob vprašanju, kaj se je zgodilo oz. kaj je 

nastalo, so nekateri odgovorili »pot«, drugi pa »pajkova mreža«.  

 

Slika 26: Deklica plete mrežo. 

 

 

Slika 27: Pomoč preostalih otrok 
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Slika 28: Deček povezuje stole z nitjo. 

 

Enega izmed otrok sem izbrala, da je šel od začetka do konca poti ob niti in tako prehodil celo 

Vidkovo pot. Ob tem je eden izmed dečkov rekel: »Oh, Videk je imel pa res zapleteno pot!« 

Ker so nekateri ob teh aktivnostih že dolgo čakali in počasi izgubljali koncentracijo, sem vse 

povabila, da se po pajkovi mreži sprehodijo. Pri tem sem jih opozorila, da morajo biti zelo 

pozorni na nit in morajo paziti, da se je ne dotaknejo. Plazenje in plezanje pod in nad pajkovo 

mrežo se je vsem zdelo izjemno zabavno. Ob tem so uživali, iskali različne načine reševanja 

ovir in bili res pozorni, da se niso dotikali niti. Nekateri so se čez celo dolžino plazili, drugi so 

poskušali tudi s stopanjem in celo skakanjem preko niti, plazenjem pod stoli in spretnim 

gibanjem med dvema nitma na različnih višinah. Všeč mi je bilo, ker so res preizkušali različne 

načine premagovanja ovir in se niso ustavili zgolj pri plazenju. Na ta način so razvijali različne 

motorične sposobnosti.  
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Slika 29: Premagovanje ovir pri prehodu čez pajkovo mrežo (1) 

 

 

Slika 30: Premagovanje ovir pri prehodu čez pajkovo mrežo (2) 

 

Ko sem opazila, da so nekateri postali zelo nemirni, sem jih povabila na eno polovico 

telovadnice, od tam umaknila stole in jih prosila naj se postavijo v krog. Za zaključno igro sem 

izbrala »šivanje srajčice« z obročem. Otrokom sem naročila, naj se primejo za roke in jim 

povedala, da vsak izmed njih predstavlja en kos srajčice, ki jo morajo sešiti skupaj, da bo nastala 
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cela nova srajčica. Med dva otroka sem okrog njunih sklenjenih rok postavila obroč, ki je 

predstavljal nit. Ta nit je morala prepotovati cel krog, ne da bi se katerikoli par rok razklenil. 

Ker so otroci to igro že poznali, podrobnejša navodila niso bila potrebna. Nekateri so bili pri 

nalogi manj spretni in so potrebovali več časa, da so obroč prestavili na njihovo drugo stran, 

nekateri pa so bili pri tem zelo uspešni in tudi hitri. Zelo zanimivo se mi je zdelo, ker je eden 

izmed dečkov pomagal naslednjemu za njim tako, da je obroč od svoje roke odbil tako, da je 

drugi lahko v tistem sklonil glavo in ga na ta način zelo učinkovito dobil na drugo stran. To 

metodo so opazili tudi drugi in na koncu vsi poskušali pomagati drug drugemu na ta način. Ko 

je bila srajčica z obročem zašita, smo sešili še eno tako, da so se otroci drug za drugim 

postavljali v kolono in ob tem prijeli sprednjega za rame ter se na ta način v koloni postavili 

pred vrata telovadnice in odšli nazaj v igralnico.   

 

Slika 31: Šivanje srajčice z obročem 
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Slika 32: Sešita srajčica na drugi način 

 

Četrtek, 24. 1. 2019 

 

Ta dan sem s seboj v vrtec prinesla klaviature. Po zajtrku smo z otroki razporedili stole v 

polkrog, tako da so imeli vsi neoviran pogled na mizo s klaviaturami. Začela sem s pozdravom 

ter otroke vprašala, kaj sem prinesla s seboj. Odgovor enega otroka ob kazanju na klaviature je 

bil: »To je glasba.« V pogovoru smo ugotovili, da je to neke vrste klavir, ki mu lahko rečemo 

»sintisajzer«, pravilno poimenovanje zanj pa so klaviature. Otroci so povedali, da lahko na 

klaviature igramo glasbo. Po uvodnem pogovoru sem jim povedala, da jim bom še enkrat 

prebrala zgodbo Kdo je napravil Vidku srajčico, ob tem pa naj bodo pozorni in zelo dobro 

poslušajo, če se bodo med mojim pripovedovanjem kdaj oglasile tudi klaviature. Zanje sem 

namreč pripravila glasbeno pravljico. Na določenih mestih v zgodbi (za vsemi ključnimi 

dogodki) sem določeno vzdušje ali dogodek ponazorila z glasbo – skladbo na klaviaturah. Ker 

večina otrok tega inštrumenta še ni videla in slišala, so zelo pozorno in z velikim zanimanjem 

poslušali in opazovali moje igranje. Na ta način sem zgodbo, ki so jo do takrat že večkrat slišali 

in že dobro poznali, popestrila in v njih spodbudila dodaten interes. Pri igranju sem se trudila, 

da sem razlikovala hitrost in dinamiko skladb ter tako ustvarila prav posebno atmosfero in 

omogočila otrokom poglobljeno doživljanje vsebine.  
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Slika 33: Glasbena pravljica 

 

Po izvedbi glasbene pravljice sem otroke vprašala, ali so se klaviature med zgodbo kdaj oglasile 

ali ne. Pogovarjali smo se o tem, kakšno glasbo so igrale, ali je bila ves čas enaka, po čem so 

se skladbe razlikovale med seboj, kakšna je bila hitrost in glasnost igranja itn. Inštrument sem 

obrnila v njihovo smer in ga postavila malenkost bolj pokonci, tako da so si ga lahko dobro 

ogledali. Skupaj smo ugotovili, da ima tipke in zvočnike, da so tipke bele in črne barve, ter da 

moramo nanje pritiskati da iz glasbila izvabimo zvok. Zaigrala sem na najnižji in najvišji ton in 

otroke spodbudila k razmišljanju, v čem se tona razlikujeta med seboj. Ugotovili smo, da so na 

eni strani tipkovnice toni nižji, na drugi strani pa višji. S prsti sem se po tipkovnici »sprehodila« 

od spodaj navzgor in nato še od zgoraj navzdol, tako da so otroci slišali, kako si toni sledijo od 

najnižjega do najvišjega in obratno, če igramo v drugo smer. V pogovoru smo se nato usmerili 

še na note in notni zapis (»Kako sem vedela, kaj moram igrati, na katere tipke moram 

pritiskati?«) in na manjšo tablo sem ob tem narisala, kako izgledajo različne note in iz katerih 

delov so sestavljene (notna glavica, vrat in zastavica). Potem sem šla naokrog po krogu, 

vsakemu pokazala svoj zapis glasbene pravljice in jih spodbudila, da v mojem zapisu opazijo 

kakšno noto.  
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Slika 34: Predstavitev klaviatur 

 

 

Slika 35: Pogovor o notnem zapisu 
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Zatem je vzgojiteljico zanimalo, ali bi kateri izmed otrok rad igral na kakšen inštrument in vsak 

je lahko povedal, kateri inštrument bi to bil. S tem smo že navezali temo na naslednjo dejavnost, 

pri kateri so otroci prepoznavali glasbila po njihovem zvoku. Povedala sem jim, da nisem v 

vrtec prinesla le klaviatur, pač pa imam zanje še eno presenečenje. Mizo, za katero sem sedela, 

sva z vzgojiteljico že prej pokrili z odejo, tako da otroci niso mogli videti, kaj se skriva zadaj. 

Naročila sem jim, naj napnejo ušesa, pozorno poslušajo in poskušajo ugotoviti, kateri 

inštrument igram. Zaigrala sem na palčke, ropotuljo, boben, triangel in orehove lupinice. Pri 

palčkah, ropotulji in bobnu niso imeli težav, za triangel niso poznali poimenovanja, pri orehovih 

lupinicah pa smo se ustavili za najdalj časa, zato sem jih tudi pustila za na konec. Pri ugibanju 

sem jim pomagala z dodatnimi trditvami o inštrumentu, ki so jim pomagale: »To ni navaden 

inštrument, ampak je nekaj takega, kar si lahko naredi vsak sam doma.«, »To je nekaj, kar raste 

na drevesu in pade dol z drevesa.«, »En del tega lahko mi tudi pojemo.«, »To stvar imate tudi 

v vrtcu za igranje.« Ideje otrok med postavljanjem dodatnih trditev so bile zelo različne in na 

koncu je ena izmed deklic rekla: »Jaz vem, jaz vem! A je to tisto, kar jejo veverice?« Na to 

dekličino asociacijo je eden izmed dečkov zavpil: »Lešniki!« Takoj naslednji za njim pa: 

»Orehi!« Pokazala sem jim, na kaj sem igrala in skupaj smo ugotovili, da so to orehove lupinice. 

Demonstrirala sem jim tudi način igranja in ponovno smo prisluhnili njihovemu zvoku. 

Pomočnica vzgojiteljice mi je medtem vse do takrat uporabljene male inštrumente že položila 

na sredo kroga in sledila je naslednja dejavnost – določanje inštrumentov nastopajočim živalim 

v zgodbi.  

Otroke sem vprašala, koliko inštrumentov imamo (pet) in česa je bilo pet v zgodbi Kdo je 

napravil Vidku srajčico. Ugotovili smo, da je bilo pet živali in rastlin, ki so Vidku pomagale do 

nove srajčice. Povedala sem jim, da je naša naloga sedaj ta, da vsaki od teh živali in rastlin 

določimo zvok enega izmed naših glasbil. Na vse sem še enkrat zaigrala in jih ob tem 

poimenovala, potem pa sem ob njih postavila še sličice nastopajočih živali in rastlin. Začela 

sem s palčkami in otroke vprašala, na katerega izmed likov v zgodbi jih spomni zvok palčk. 

Večinski odgovor je bil: »Na ptička, ki s kljunčkom trka po deblu drevesa.« Palčke sem torej 

odložila na tla in pod njih postavila sliko ptička. Sledila je ropotulja in enak postopek določanja. 

Otroci so se odločili za grm, zato sem pod ropotuljo postavila sličico grma. Naslednji inštrument 

je bil triangel in pri tem so imeli otroci najbolj deljena mnenja. Pol jih je bilo za jagenjčka, pol 

pa jih je želelo že določene palčke za ptička zamenjati s trianglom. Vsaki strani sem pustila, da 

sta povedali svoje razloge za izbor. Eden izmed dečkov si je še posebej močno želel, da bi bil 

triangel za ptička, saj naj bi bil njegov zvok najbolj podoben ptičjemu čivkanju. Druga stran je 
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trdila, da so jim palčke vseeno bolj všeč za ptička, saj jih njihov zvok res spominja na tolčenje 

kljunčka ob drevesno deblo. Deljena mnenja smo rešili z glasovanjem in več otrok je želelo 

zvok triangla določiti jagenjčku. Sledil je boben, ki so ga izbrali za raka, ter na koncu še orehove 

lupinice, ki so ostale za pajka. Otroci so bili s svojim izborom na koncu zadovoljni. Sličice in 

inštrumente smo nato uredili še po vrsti, tako kot so se živali pojavljale v zgodbi.  

 

Slika 36: Igranje na skrite inštrumente pod mizo 

 

 

Slika 37: Določanje inštrumentov posameznim likom iz zgodbe 
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Potem sem vse skupaj prestavila na bližnjo mizo in otrokom naročila, naj vstanejo in se 

postavijo v krog. Jasno in razumljivo sem jim podala navodila za naslednjo igro in jih z njihovo 

pomočjo ponovila. Nato sem vsakemu otroku na uho prišepnila ime ene živali ali rastline iz 

zgodbe in na moj znak so se morali vsi začeti gibati kot tisti lik ter med sabo poiskati še druge 

člane njihove skupine. Nekateri so z gibanjem izrazito izražali svoj lik, uspeli hitro poiskati tudi 

druge člane in se dobro organizirani uspešno formirali v gručo. Nekateri so potrebovali več 

spodbud že pri gibanju in še posebej pri iskanju skupine. Kljub vsemu nam je uspelo formirati 

pet gruč. Otrokom sem nato pokazala sličice, ki so ponazarjale domovanje vsakega 

posameznega lika. Skupaj smo ugotovili, kaj določena slika predstavlja in čigav dom je to 

(travnik – jagnje, cesta – grm, pajkova mreža – pajek, potok – rak, gnezdo – ptiček). Pri tem 

me je presenetilo predvsem to, da so otroci vedeli, kateri izmed nastopajočih likov je živel ob 

cesti, saj to v zgodbi ni pretirano poudarjeno. Po mojem mnenju jim je pri tem koristil slikopis, 

ki smo ga brali dva dni nazaj, v katerem je ena izmed sličic tudi cesta, ob kateri je Videk srečal 

grm. Sproti ko smo za vsako domovanje določili žival, je vzgojiteljica slike z domovanji 

prilepila v različne kotičke. Na koncu smo z otroki ponovili, čigavo je katero domovanje in kje 

v igralnici se nahaja, nato pa sem jim naročila, naj se ponovno postavijo v krog. Ponovili smo 

igro, v kateri sem vsakemu prišepnila ime živali ali rastline iz zgodbe, nato pa je bila njihova 

naloga, da se s pravilnim načinom gibanja prestavijo v svoje domovanje (en kotiček, ostali štirje 

pod mizami).  

 

Slika 38: Razdelitev v skupine z oponašanjem likov iz zgodbe 
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Slika 39: Raki v svojem domovanju ob potoku 

 

Ko so bili vsi liki v svojih domovih smo ponovili, kateri inštrument smo določili za posamezno 

žival in rastlino. V nadaljevanju sem igrala na inštrumente, otroci pa so se iz svojih domovanj 

odpravili na sprehod v gozd takrat, ko so zaslišali zvok njihovega inštrumenta. Najprej sem 

igrala glasbila po vrsti, tako kot so se liki pojavljali v zgodbi, kasneje pa mešano, po 

dva/tri/štiri/pet skupaj. Otroci so morali na svojem sprehodu seveda oponašati gibanje svoje 

živali. Na začetku so se še malo lovili, kmalu pa so si zapomnili zvok inštrumenta, ki jih 

predstavlja in je igra lahko potekala tudi hitreje. Zelo pozorni so bili tudi, kadar je hkrati igralo 

več inštrumentov, dobro so se skoncentrirali na zvok svojega in znali hitro odreagirati, ko je 

začel in prenehal igrati. Otrokom se je zdela igra zelo zanimiva in zabavna. Po določenem času 

sem jih ponovno sklicala v krog in ponovili smo igro določanja živali s prišepetavanjem, tako 

da so se vloge zamenjale. Ko so bile vse živali v svojih domovih, sem jih klicala enega za 

drugim in jih spodbudila, da se na klic odzovejo z oglašanjem, ki pripada tistemu liku. Jagenjčki 

so blejali, ptički čivkali, raki oponašali zvoke stiskajočih klešč, pajki in grmi pa so bili tiho. 

Zatem smo ponovili igro z igranjem na inštrumente in gibanjem. Ker so bili otroci še vedno 

motivirani in vztrajni, sem vse skupine sklicala na sredino in jim povedala, da bo po en iz vsake 

skupine dobil priložnost za igranje na inštrumente. Z glasbili sem šla od skupine do skupine in 

z igranjem okoli otrok je vsak inštrument sam izbral svojega glasbenika. Otroci z inštrumenti 

so se usedli na tla ob omaro, ostali otroci pa so v istih skupinah odšli v svoje domove. 
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Inštrumentaliste sem najprej izbirala z dotikom rame (»Ko se te dotaknem, igraš, ko odmaknem 

roko s tvoje rame, prenehaš.«), kasneje pa sem jim iz drugega konca igralnice kazala sličice 

živali in rastlin. Otroci so pri igranju na glasbila neizmerno uživali. Njihovo navdušenje in 

ponos sta bila res opazna. Igro bi lahko otežili tudi tako, da bi dali inštrumentaliste v poseben 

kotiček, v katerem se ne bi videlo, kdo in kaj igra, tako da bi morali biti otroci res pozorni samo 

na zvok inštrumenta.  

 

Slika 40: Gibanje rakov ob zvoku bobna 

 

 

Slika 41: Inštrumentalisti 
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Slika 42: Gibanje jagenjčkov in ptičkov ob kazanju sličic in igranju na glasbila 

 

Za zaključek smo se z otroki usedli v krog in vsak je lahko povedal, kaj mu je bilo pri dejavnosti 

všeč, kaj bi spremenil in kaj se je novega naučil.  

Nekatere izjave otrok: 

– Všeč mi je bilo, ko sem igral/-a na ropotulje/boben/palčke/triangel/lupinove orehe 

(orehove lupine). 

– Všeč mi je bilo, ko sem bil pajek. 

– Naučil sem se stati na eni nogi, ko sem bil grm. 

– Naučil sem se igrati na glasbilo. 

– Spremenil bi to, da bi bil namesto pajka bik. 

– Spremenil bi to, da bi tudi jaz igral na kakšno glasbilo. 

Po koncu so vsi pokazali zanimanje za klaviature, zato sem jim v enem kotičku dala možnost 

igranja nanje. Vsi so prišli na vrsto in presenetilo me je, da med čakanjem prav nihče ni obupal. 

Vsi, prav do zadnjega, so počakali na svojo priložnost za igranje, zatem pa odšli v druge kotičke, 

kjer so imeli prosto igro.                           

 

Petek, 25. 1. 2019 

 

Z otroki smo se usedli v krog in se igrali kviz z vprašanji glede prvih glasov. Spraševala sem 

jih vprašanja, kot so: »Katera žival je nastopala v zgodbi Kdo je napravil Vidku srajčico in se 
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začne na glas “P”?«, »Kdo v zgodbi se začne na glas “V”?«, Na kateri glas se začne ptiček?«, 

»Kaj je srečal Videk na svoji poti in se začne na glas “G”?«, »Katera žival iz zgodbe se začne 

na glas “J”?«, »Na kateri glas se začne žival, ki je tkanino narezala na kose za srajčico?« itn. 

Otrokom določanje prvih glasov ni bilo tuje, zato je šel kviz večini kar dobro. Iskane besede 

sem razširila tudi na druge pojme, povezane z zgodbo, npr. potok, cesta, veje, tkanina, nit, 

srajčica. Tudi otroci so imeli na koncu možnost zastaviti vprašanje ostalim. Kdor je vedel 

odgovor, je dvignil roko in počakal, da ga spraševalec pokliče. Tisti, ki je pravilno odgovoril, 

je imel možnost postaviti naslednje vprašanje. Nekatera vprašanja so se ponovila, nekatera pa 

so bila tudi zelo zanimiva in domiselna. Eden izmed otrok je vprašal: »Kaj v zgodbi se začne 

na glas “M”?« Ni bil zadovoljen z odgovorom »mami«, temveč je za pravilni odgovor vzel le 

besedo »mati«, tako kot je zapisano v zgodbi.  

Po igri prepoznavanja prvih glasov sem otrokom povedala, da imam zanje ta dan ponovno nekaj 

presenečenj. Eno izmed njih jih čaka pred vrati igralnice, ob garderobi, je nekaj, kar je napisano 

na tla in se začne na glas “R”. Ena deklica je takoj dvignila roko in rekla: »To je tisto, ko 

skačemo!«. Pritrdila sem ji in ostale vprašala, ali kdo ve, kako se to imenuje. En deček je takoj 

zaklical: »Ristanc!«. Povedala sem jim, da so pravilno ugotovili, ampak da si bomo šli ristanc 

ogledat na koncu, najprej pa jim bom pokazala presenečenja, ki jih imam zanje pripravljena v 

igralnici. Najprej sem na sredino kroga prinesla dve večji plastični posodi s surovo polento na 

dnu, ki sta imeli na robovih prilepljene plastificirane sličice nastopajočega lika iz zgodbe, črko 

za njegov prvi glas ter zapisano celotno besedo. Skupaj smo se pogovorili o tem, kaj se skriva 

v posodi, kaj mislijo, da bomo s tem počeli, kaj so še opazili na robovih posod. Ugotovili so, 

da bodo lahko s prstki v polento risali nastopajoče živali in rastline, zapisovali njihov prvi glas 

in tudi celo besedo. Vzgojiteljica je nato demonstrirala zapis črke, jaz pa sem pokazala, kako 

lahko v polento zapišeš tudi celotno besedo. Pri tem sva obe prvič namenoma naredili eno 

napako, ki so jo otroci takoj opazili in naju popravili.  
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Slika 43: Predstavitev posod s polento 

 

 

Slika 44: Demonstracija pisanja besede v polento 

 

Posodi je vzgojiteljica postavila na mizo v enem kotičku, jaz pa sem v krog medtem prinesla 

naslednje presenečenje. To je bila posoda z rižem, v katerega so bile zakopane sličice iz 

zaporedja, ki so ga otroci dva dni prej že postavljali v pravilen vrstni red. Zraven sem dala še 

pinceto in poklicala enega izmed otrok, naj poišče, če se med rižem kaj skriva. Ko je našel 

sličico, sem ob posodo postavila še predlogo z že postavljenimi sličicami in praznimi kvadratki 

pod njimi in prosila otroka, naj svojo sličico postavi na pravilno mesto na predlogi. Tako sem 

poklicala še nekaj otrok, dokler niso vsi razumeli, kaj je potrebno narediti.  
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Slika 45: Deček s pinceto išče sličice v rižu. 

 

Vzgojiteljica je tudi to posodo in predloge postavila na mizo v naslednji kotiček, jaz pa sem 

otrokom pokazala še sestavljanko iz ploščatih kosov iz pene, na katerih so bile prav tako 

prilepljene sličice iz zgodbe. Tudi tu je bila njihova naloga postavljanje sličic v pravilno 

zaporedje, eno ob drugo in na ta način sestavljanje dolge linije iz penastih kosov. Ko so bili vsi 

trije novi didaktični pripomočki razporejeni po kotičkih, smo se skupaj odpravili v garderobo, 

kjer smo si ogledali ristanc. Otroci so takoj opazili, da to ni navaden ristanc, saj ima črke 

namesto številk. Skupaj smo šli od črke do črke, jo poimenovali in ugotovili, ali se katera izmed 

nastopajočih živali in rastlin začne na ta glas. Pokazala sem jim še slike likov iz zgodbe na steni 

na drugi strani ristanca, ki so imeli zraven napisano tudi svoje poimenovanje in poudarjeno prvo 

črko za pomoč. Otrokom sem čim bolj razumljivo in jasno povedala pravila igre, in sicer da 

lahko skočijo le na tisto črko, ki predstavlja prvi glas katere izmed nastopajočih likov v zgodbi. 

Njihovo razumevanje sem preverila tako, da smo šli ponovno skupaj čez vse črke in za vsako 

povedali, ali lahko glede na pravila nanjo skočijo ali ne. Za še boljšo utrditev teh navodil sem 

skakanje tudi demonstrirala in jih pri tem večkrat vprašala za pomoč.  
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Slika 46: Predstavitev ristanca 

 

Zatem smo se vrnili nazaj v igralnico, otrokom sem še enkrat predstavila vse kotičke (pri tem 

sem ponovno uporabila tudi zaporedja na obešalih, povezovanje zaporedja ilustracij ter lika z 

rezultatom njegovega dela s flomastri »piši-briši« in zaporedja na omari). V ustvarjalni kotiček 

sem dala predloge z zgoraj napisanim imenom živali ali rastline in naloga otrok je bila, da 

besedo najprej preslikajo kolikokrat želijo, zatem pa na spodnji del lista to žival ali rastlino tudi 

narišejo. Izbrala sem dva otroka za ristanc (enega močnejšega in enega šibkejšega v 

razumevanju) in šla z njima v garderobo. Kasneje sem krožila po kotičkih, otroke spodbujala, 

pohvalila in jim po potrebi pomagala. Vzgojiteljica je tiste, ki so sestavljali zaporedje na 

obešalih, spodbudila k vzporednem pripovedovanju zgodbe, ki sem mu z zanimanjem 

prisluhnila. Ponovno me je presenetilo to, kako so otroci posvetili pozornost težjim in novim 

besedam, kot so tkanje, tkanina in izmikanje volne, ter so si jih zapomnili in v pripovedi radi 

uporabili. V kotičku s polento so otroci zelo uživali, ker je bila dejavnost zelo senzorna jih je 

tudi pomirjala in so se pri njej radi zadržali dalj časa. Preslikava posameznih črk in besed jim 

je šla zelo dobro, radi pa so v polento tudi risali in se ob tem sproščali. Pri povezovanju so že 

skoraj vsi dobro razumeli, kaj je njihova naloga, in so jo tudi hitreje in uspešneje opravili. 

Veliko zanimanje je bilo za kotiček z rižem; vsi so se želeli preizkusiti v iskanju zakopanih 

sličic, vlečenju ven s pomočjo pincete, pri čemer so krepili vztrajnost, koncentracijo in 

drobnogibalne spretnosti ter postavljanje teh v pravilno zaporedje. Tudi ristanc je otroke 
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zaposlil za dolgo časa in bili so veliko bolj motivirani za ponavljanje vedno iste dejavnosti, kot 

sem pričakovala. Po določenem času, ko so že na pamet vedeli, po katerih kvadratkih lahko 

skačejo, smo igro otežile tako, da so se morali na vsaki črki, na katero so skočili, spomniti ene 

besede, ki se na tisti glas začne. Na začetku so vsi uporabljali že omenjene živali in rastline iz 

zgodbe, kasneje pa smo jih spodbudile še k iskanju drugih besed na tisti glas (imena, predmeti 

itn.). Otroci so bili v vseh kotičkih presenetljivo vztrajni in so se med sabo tudi lepo menjali 

(ko je nekdo rešil nalogo v enem kotičku, je šel do otroka v drugem kotičku in se z njim 

zamenjal). Z dejavnostmi smo tako prenehali šele, ko je bil čas za odhod na igrišče. 

 

Slika 47: Deček skače po ristancu. 
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Slika 48: Deček išče sličice v rižu. 

 

 

Slika 49: Otroka pišeta črke in besede v polento. 
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Slika 50: Deklica sestavlja sestavljanko z ilustracijami. 

 

 

Slika 51: Pisanje besed in risanje likov iz zgodbe 
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2. sklop – RAZŠIRITEV TEME 

 

Ponedeljek, 28. 1 2019 

 

V jutranjem krogu sem otroke spomnila na pravljico, ki smo jo brali prejšnji teden, in skupaj 

smo ob ogledu ilustracij iz knjige obnovili potek zgodbe. Prosto sem pripovedovala in otroke 

spodbujala, da so mi pri tem pomagali z dopolnjevanjem mojih povedi ali s samostojnim 

tvorjenjem zgodbe. Opazila sem, da so si potek z utrjevanjem zaporedij res dobro zapomnili in 

usvojili tudi določene nove besede (izmikanje volne, tkanje, tkanina). Zanimivo se mi je zdelo, 

da so znali nekaj besednih zvez in celo stavkov, ki sem jih večkrat uporabila, celo na pamet – 

npr. »vdova je imela sedem otrok, enega manjšega od drugega«, »ob dolgih zimskih večerih je 

imela mati čas šivati srajčice«, »komaj čaka, da bi bil že doma«, »tako lepo mehke in bele 

(srajčice) ni še nobeden izmed njih niti videl niti imel«.  

Po obnovi sem v sredino kroga prinesla šeleshamer z narisanim drevesom za drevesni diagram. 

Na enem deblu je bila narisana kljukica (je v zgodbi), na drugi pa križec (ni v zgodbi). Skupaj 

smo ugotavljali, kaj bi to lahko bilo in kaj pomenijo narisani simboli. Ko so prišli do zaključka, 

kaj risba predstavlja, sem jim povedala, da gre za prav posebno, pravljično drevo. Njihovo 

opazovanje sem usmerila na prazne krošnje in skupaj smo ugotovili, da nekaj manjka. V krog 

sem nato prinesla še plastično vedro, na dno katerega sem prej položila različne sličice (ene od 

stvari, ki nastopajo v zgodbi Kdo je napravil Vidku srajčico, in druge od stvari, ki jih v naši 

pravljici ni), jih pokrila z blagom, plastičnimi obročki in plutovinastimi zamaški ter nad vsem 

tem vedro na gosto prepletla z elastikami. Na vrh vedra sem postavila knjigo ter otroke povabila 

k čaranju. Vsi smo stegnili roke pred seboj, izrekli nekaj čarobnih besed in upali, da smo s tem 

pričarali naše pravljične like v vedro. Otrokom sem nato naročila, naj zaprejo oči, saj bodo 

morda na ta način prek čarovnije živali poskakale ven iz vedra in napolnile krošnjo. Vsi otroci 

so zamižali, jaz pa sem medtem iz vedra potegnila eno sličico in jo postavila na pravilno mesto 

na drevesnem diagramu. Otroci so odprli oči in presenečeni ugotovili, da se je na strani s 

križcem pojavila sličica barčice. Vsi so bili navdušeni. Vprašala sem jih, ali barčica nastopa v 

naši zgodbi in vsi so z gotovostjo zatrdili, da ne. Eden izmed dečkov je rekel: »Ne, zato pa je 

tam, kjer je prekrižano.« Pohvalila sem njegovo dobro razmišljanje, saj do takrat še nismo 

pojasnili, kaj pomenita kljukica in križec. Z njegovo pomočjo smo hitro ugotovili, kako bo 

razvrščanje potekalo. Ponovno sem jih pozvala k mižanju, iz vedra potegnila sličico iz pravljice 

ter jo postavila v ustrezno krošnjo. Otroci so odprli oči in s ponovnim izrazom presenečenja in 
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navdušenja potrdili svojo ugotovitev glede simbolov. Potem sem v krog povabila enega otroka 

in ga spodbudila, da poskuša v vedru poiskati kakšno sličico. Našel je leva in ga brez težav 

postavil v pravilno krošnjo. Tako sem poklicala še nekaj otrok in jih pri tem usmerjala z 

vprašanji: »Kdo/kaj je na sličici?«, »Ali ta žival/rastlina/stvar nastopa/se pojavi v zgodbi Kdo 

je napravil Vidku srajčico?«, »Kam jo boš potem postavil?«. Ostalim otrokom sem med tem 

naročila, naj bodo tiho in pustijo tistemu, ki je izbran, da sam razmisli. Ko smo na ta način 

razvrstili nekaj sličic, sem otrokom povedala, da moramo vedro sedaj za nekaj časa postaviti na 

omaro, da se v njem »pričara« še kaj. Drevesni diagram sem že v jutranjem krogu uporabila 

predvsem zato, da si osvežijo spomin na pravljico in obenem usvojijo navodila in način igre za 

v kotiček kasneje.  

 

Slika 52: Demonstracija razvrščanja sličic na drevesnem diagramu 

 

Zatem sem jim zastavila nekaj vprašanj, s katerimi sem navezala pogovor na našo naslednjo 

temo – medsebojna pomoč. Preko pogovora o tem, kako je Videk ravnal, če je srečal jagnje na 

paši, če je našel ptička, ki je padel iz gnezda, če je našel pajka v hiši …, in o tem, kako so mu 

živali in grm kasneje v zgodbi vsaka na svoj način in s svojimi spretnostmi pomagale priti do 

nove srajčice, sem temo usmerila k naši medsebojni pomoči. Pokazala sem jim plakat, na 

katerem je pisalo: Kaj/kako pomagamo?, jih spodbudila k razmišljanju in pozvala k 

odgovarjanju. Dvigovali so roke, jaz pa sem enega za drugim klicala in njihove odgovore 

zapisovala na plakat. Na začetku smo se pogovarjali o tem, kako pomagajo doma (mamici, 

očiju, bratcem in sestricam, babicam in dedkom), kasneje pa prešli še na pomoč v vrtcu. 

Nekateri otroci so potrebovali več spodbud in so večkrat ponovili že povedano, drugi pa so 
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imeli zelo zanimive in iskrene odgovore. Ko je bil celoten plakat popisan, so otroci izrazili 

željo, da bi vse njihove odgovore prebrala. To sem spremenila v igro, v kateri je bilo videti, v 

kolikšni meri so se med seboj poslušali. Prebrala sem določen odgovor, otroci pa so morali 

ugotoviti, kdo izmed njih je to rekel. Pri tem je moral biti avtor odgovora tiho. Otroci so me pri 

igri presenetili, saj so si za čisto vse zapomnili, kdo je kaj povedal.  

 

Slika 53: Plakat na temo Kaj/kako pomagamo? 

 

Sledila je igra po kotičkih. Novi kotiček smo si šli za začetek vsi skupaj pogledat, tako da so 

vsi vedeli, kakšna naloga jih čaka. V vedru so morali poiskati sličico, ugotoviti, ali je iz naše 

zgodbe ali ne, nato pa z določeno obliko gibanja oditi do drevesnega diagrama in postaviti 

sličico na pravilno mesto. Če je sličica prikazovala stvar, ki je ni bilo v naši pravljici, je otrok 

lahko odšel do diagrama, kakor koli je želel. Če pa je našel sličico iz zgodbe, jo je moral najprej 

povezati z enim likom iz zgodbe (npr. volna – ovca, tkanina – pajek, potok – rak), nato pa pot 

do diagrama prehoditi kot določeno. Vzgojiteljica je že med mojim pogovorom z otroki v krogu 

v tisti kotiček na tla z rumenim selotejpom zarisala pet različnih poti do drevesa (ovca – ravna 

črta, grm – pikice, pajek – vijugasta črta, rak – cikcak, ptiček – črtice). Če je otrok na primer 

našel sličico pajka, se je po vijugasti črti sprehodil do diagrama, če je našel volno, jo je povezal 

z ovco in se do drevesa sprehodil po ravni črti. Navodila smo še enkrat ponovili, nato pa sva z 

vzgojiteljico predstavili še druge kotičke in razporedili otroke. Zunaj ob garderobi so skakali 

ristanc, v garderobi na blazini so igrali na male inštrumente, ki smo jih prejšnji teden uporabili 

v glasbeno-didaktični igri (dva ali trije igrajo, eden kaže sličice živali in grma), v igralnici pa 
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so se igrali še z iskanjem sličic v rižu in postavljanju zaporedja, s postavljanjem zaporedja v 

obliki sestavljanke in pisanjem prvih glasov in besed nastopajočih likov v polenti.  

 

Slika 54: Iskanje in razvrščanje sličic v drevesni diagram 

 

 

Slika 55: Razvrščanje na drevesnem diagramu (1) 
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Slika 56: Razvrščanje na drevesnem diagramu (2) 

 

 

Slika 57: Kotiček z inštrumenti 

 

Ker so bili v kotičkih z zaporedji in s sipkim materialom vsi že zelo samostojni, sem se največ 

gibala med dvema kotičkoma izven igralnice in kotičkom z drevesnim diagramom. Pri ristancu 

so nekateri potrebovali nekaj dodatne spodbude, večinoma pa jih je gibanje toliko motiviralo, 

da so bili vztrajni kar precej časa. Vsi so bili navdušeni nad kotičkom z inštrumenti, vloge so 

med seboj lepo menjavali in krasno sledili tistemu, ki je kazal sličice. Kotiček z drevesnim 
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diagramom je bil otrokom zelo všeč in večina je bila pripravljena večkrat zaporedoma poiskati 

in razvrstiti vse sličice v krošnje. Med seboj so uspešno sodelovali, si pomagali, na poti do 

drevesa premagovali lažje gibalne izzive in bili pri razvrščanju tudi miselno aktivni. Posebej 

sem opazovala enega dečka, ki po navadi ne zmore dolgo časa vztrajati pri tovrstnih dejavnostih 

in presenetilo me je, ker se je želel prvi igrati v tem kotičku, pripravljen ga je bil zamenjati šele 

potem ko je že trikrat poiskal in razporedil vse sličice v diagram in tudi kasneje se je v kotiček 

ponovno vrnil. Ko sem ga takrat vprašala, ali je tam že bil, mi je odgovoril: »Ja, ker mi je zelo 

všeč.« Otroci so v igrah po kotičkih ponovno vztrajali vse do odhoda na igrišče.                      

 

Torek, 29. 1. 2019 

 

Z otroki smo si v jutranjem krogu najprej ogledali drevesni diagram s sličicami, kakor sta jih 

postavila otroka, ki sta se v tistem kotičku prejšnji dan igrala zadnja. Skupaj smo ugotovili, da 

je kar nekaj slik postavljenih na napačno krošnjo, zato sem poklicala nekaj otrok, da so napake 

popravili. Opazila sem, da jim je očitno lažje ugotavljati, katera sličica predstavlja stvar iz 

zgodbe, pa je postavljena v napačno krošnjo, kot da bi na tisti strani, na kateri so sličice iz naše 

zgodbe, iskali tiste, ki tja ne sodijo. Ker je bilo zaradi tega na levi krošnji že veliko slik in zanje 

ni bilo več prostora, je eden izmed dečkov rekel: »Zdaj moramo dati pa še kakšno sličico iz te 

(leve) krošnje v drugo.« Pohvalila sem njegovo pozorno opazovanje in ga poklicala, naj kar 

sam pride postavit kakšno sličico v pravilno krošnjo, tako kot je povedal. Na ta način smo 

zamenjali nekaj sličic, zatem pa sem jim povedala, da bodo ostale nepravilnosti lahko popravili 

kasneje v kotičku. Sledila so vprašanja, ki so se navezovala na postopek izdelave srajčice v naši 

zgodbi. Ponovili smo, kaj je katera žival ali rastlina naredila in kako so si vsi ti koraki sledili 

po vrsti. Vprašala sem jih, če bi si tudi oni radi sami naredili svojo srajčico. Vsi so odgovorili 

pritrdilno in z navdušenjem, zato sem jim zastavila naslednje vprašanje: »Kaj je Videk 

potreboval najprej?« Povedala sem jim, da sem jim jaz ta dan za presenečenje prinesla ravno to 

– volno. V krog sem prinesla čarobno škatlo z volno in šla z njo do vsakega otroka, tako da so 

se lahko na lastne oči prepričali, da so v njej klobčiči volne in te tudi potipali.  
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Slika 58: Predstavitev čarobne škatle z volno 

 

Sedla sem nazaj na svoje mesto, izbrala klobčič bele volne in ga držala pred sabo, da so ga 

lahko videli vsi. Vodila sem pogovor o tem, kakšna je ta naša volna, ali je v enem kosu ali ne, 

ali se je z njo že kaj zgodilo, ali je prav taka, kot nam bi jo ravnokar dala ovčka. Skupaj smo 

ugotovili, da je volna že izmikana, da je torej iz enega kosa že spremenjena v dolgo nit, ki je 

navita v klobčič. Povedala sem jim, da mi je tisto jutro na poti v vrtec grm ob cesti moj velik 

kos volne spremenil v dolgo nit. Njihovo razmišljanje sem usmerila na naslednji postopek, ki 

je potreben, da iz niti nastane srajčica. V mislih smo se sprehodili po zgodbi in ugotovili, da je 

bil naslednji na vrsti pajek, ki je nit s tkanjem spremenil v tkanino. Otrokom sem naročila, naj 

zaprejo oči, jaz pa bom medtem poskušala pričarati pripomoček za tkanje, saj brez tega ne bomo 

mogli tkati. Medtem ko so mižali, sem na sredino kroga prinesla dvoje statve iz kartonastih 

škatel. Po uvodnem ugibanju, kako bi nam ta pripomoček lahko pomagal pri tkanju, sem 

otrokom povedala, da znam tkati in sem jim to pripravljena pokazati, vendar morajo zelo 

pozorno opazovati in si skušati zapomniti, kako postopek poteka. Demonstrirala sem dva načina 

tkanja – lažjega s trakovi blaga in težjega z volno. Ko so po prvi dolžini videli, kaj in kako to 

delam, sem jih pri kazanju drugega načina že bolj miselno vključila z zastavljanjem vprašanj, 

kot so: »Kam vtaknem nit na začetku?«, »Kaj moram narediti zdaj, grem z nitjo spodaj ali 

čez?«. Prvi odziv otrok po demonstraciji je bil: »Kako je to težko!« A so vsi rekli, da bodo 

zmogli. Spodbudila sem jih, da je površina velika in se bodo morali zaradi tega vsi potruditi, da 

bo nastala tkanina. Tkati je zatem poskusila tudi vzgojiteljica in tudi njej so pri tem rade volje 

pomagali, ji povedali, kaj mora storiti in ji to po potrebi tudi pokazali.  
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Slika 59: Demonstracija tkanja na improviziranih statvah 

 

Za konec skupnega dela smo v igralnici poiskali še kup blaga, ki so ga kasneje lahko uporabili 

na enostavnejših statvah, nato pa sem jih vprašala, kaj bi še želeli v drugih kotičkih. Izbrali so 

inštrumente, ristanc, iskanje sličic v rižu, pisanje v polento in drevesni diagram. Pri razporejanju 

v kotičke sem upoštevala njihove želje, poleg tega pa pazila, da sem dala v vsak kotiček nekaj 

močnejših in nekaj šibkejših otrok skupaj. Tako so tudi tisti, ki so v razumevanju šibkejši, dobili 

potrebno pomoč in spodbudo tudi s strani drugih otrok. Bila sem prisotna v tkalnem kotičku, 

otrokom pomagala, jih vodila in usmerjala. Pohvalila sem njihovo vztrajnost, spretnost in 

potrpežljivost. Nekateri so vztrajali dalj časa, dejavnost jim je bila zelo zanimiva, menjali so 

barve volne in prepletali zelo natančno. Nekateri so potrebovali več spodbud in jim je šlo bolje 

od rok tkanje s trakovi blaga. Na začetku so se sicer vsi lotili težjega načina z volno, ki zahteva 

večjo vztrajnost in preciznost, vendar sem hitro opazila, kdo izgublja motivacijo, in tiste otroke 

usmerila na prepletanje večjih trakov. Pri tem je potrebno manj koncentracije in predvsem 

rezultat je bolj opazen, ker so kosi blaga širši. Na ta način sem vsakemu zagotovila ravno prav 

zahtevno dejavnost, primerno njegovim sposobnostim, in poleg tega dalj časa vzdrževala 

njihovo motivacijo in vztrajnost.  
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Slika 60: Tkalni kotiček 

 

 

Slika 61: Tkanje z večjimi kosi blaga 
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Slika 62: Tkanje z volno 

 

 

Slika 63: Uporaba obeh tehnik tkanja 

 

Morda je bilo za prvič v tem kotičku preveč otrok, saj bi lažje delala le z dvema in kasneje, ko 

bi bila ta dva dovolj samostojna, poklicala k tkanju še dva otroka. Ker so to delali prvič, so 

namreč potrebovali veliko moje pozornosti in bi bilo res bolje, da bi bolj omejila število. Hkrati 

je bil to razlog za hitrejšo izgubo motivacije pri šibkejših, saj se jim nisem uspela posvetiti do 

te mere, da bi zares dobili potrebno pomoč in spodbudo. Drugače menim, da so vseeno vztrajali 

dovolj časa, se fokusirali na svojo nalogo in bili tudi nagrajeni z rezultatom svojega dela. Ko 

sem presodila, da so se že dovolj časa trudili in v skladu z zmožnostmi naredili največ kar se 
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da glede na situacijo, so se lahko zamenjali. Otroci so v izbranih igrah vztrajali do odhoda na 

igrišče, menjave kotičkov pa opravljali zelo samostojno.    

 

Slika 64: Statve ob zaključku dejavnosti po kotičkih 

 

Sreda, 30. 1. 2019 

 

V jutranjem krogu smo z otroki najprej ponovili, kaj smo se novega naučili prejšnji dan, pri 

čemer je bil prvi odgovor: »Tisto, gor in dol, gor in dol!« Z mojo pomočjo in vodenjem prek 

poteka zgodbe smo se spomnili besede »tkanje«. Nato sem v sredo kroga ponovno prinesla našo 

čarobno škatlo in otrokom povedala, da sem med zajtrkom opazila, da se je v njej znašlo nekaj 

novega. Skupaj smo si ogledali vse stvari v škatli in med brskanjem našli kose iz kartona, na 

katerih so bili narisani motivi iz zgodbe. Otroke sem spodbudila k pozornemu opazovanju in 

ugotovili so, da so v kartonu tudi luknjice. Vprašala sem jih: »Kaj mislite, čemu so te luknjice 

namenjene, kaj bi lahko z njimi naredili?« Eden izmed otrok je rekel: »Lahko bi jih zašili!« 

Takrat sem jim pokazala še eno novo stvar, ki se je znašla v škatli, in sicer šivanko. Ko sem 

otroke vprašala, kaj držim v roki, je ena deklica rekla: »Šivalko!« Eden izmed dečkov je takoj 

popravil njeno besedo in skupaj smo jo vsi še enkrat pravilno izgovorili. Povedala sem jim tudi, 

da je treba biti pri rokovanju s šivanko izjemno pazljiv in pozoren. Zatem sem upoštevala nasvet 

otrok in poskušala šivanko vtakniti skozi luknjico. Vprašala sem jih, ali se je s tem kaj zašilo in 

skupaj smo ugotovili, da nam manjka še nit. Vzela sem nit rdeče volne in s pomočjo otrok, ki 

so mi pokazali, kam naj jo vtaknem, pripravila vse potrebno za vezenje. Nit sem s šivanko 



85 
 

vtaknila v eno izmed luknjic in s ponovnimi spodbudami otrok naredila nekaj zaporednih 

vbodov. Skupaj smo opazovali, kaj nastaja. Na zadnji strani kartona se je začela pojavljati 

oblika izbranega motiva – grma. Otrokom sem povedala, da se temu reče vezenje in da bomo 

mi torej tisti dan vezli. Da bi bil tudi razlog za vezenje njim znan in da bi znali ta postopek 

umestiti v našo pot do srajčice, sem jim povedala, da je to vaja za kasnejše šivanje. Če se bodo 

torej naučili vezenja, bodo lažje šivali svoje srajčice.  

 

Slika 65: Demonstracija vezenja 

 

Po uvodni motivaciji sem otroke razporedila po kotičkih. Tisti, ki prejšnji dan niso prišli na 

vrsto za tkanje, so si vzeli vsak svoje statve in začeli tkati. Štiri otroke sem izbrala za vezenje, 

ostale pa sem pustila, da so si sami izbrali, s čim se bodo igrali. Zanimalo me je, ali se bodo 

odločili za igre, ki smo se jih igrali zadnji teden v povezavi z zgodbo, ali pa bodo posegli po 

preostalih igračah v igralnici. Presenetilo me je, saj so si brez moje ali vzgojiteljičine usmeritve 

izbrali kotiček z drevesnim diagramom in kotiček s polento (pisanje črk in besed ter risanje v 

sipek material). Tudi z vzgojiteljico sva se kasneje pogovarjali, da je material očitno dovolj 

dober in zanje zanimiv, da so za igro z njim še vedno motivirani in ne čutijo potrebe po drugih 

igračah.  

V tkalnem kotičku je pomoč in spodbudo otrokom nudila vzgojiteljica, jaz pa sem bila prisotna 

v novem kotičku, kjer smo vezli motive iz zgodbe na karton. Vsak otrok si je izbral poljuben 
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motiv in barvo volne. Jaz sem odrezala primerno dolgo nit, jim jo vstavila v šivanko in naredila 

vozel. Pri vezenju sem jim po potrebi pomagala in jih spodbujala. Vsi so bili zelo vztrajni, 

največ pomoči pa so potrebovali pri vstavljanju niti v šivanko, vsakič ko se jim je iztaknila. Že 

na začetku sem opazila, kje je največji problem oz. pri čem se pojavlja največ napak, in sicer 

da niso obračali kartona po vsakem vbodu, vendar so želeli šivanko vedno vstaviti iz tiste strani, 

na kateri je bil motiv narisan. Vsakemu posebej sem zato dala še dodatna navodila, ki jih je 

večina razumela in od takrat naprej tudi vestno upoštevala. Rekla sem jim, da morajo vedno 

pogledati, na kateri strani nitka kuka ven iz kartona, in šivanko na tisti strani vtakniti v naslednjo 

luknjico. Če so še kdaj po pomoti napravili isto napako, so zdaj že sami vedeli, kaj je šlo narobe. 

Skupaj smo zadevo popravili in lahko so nadaljevali z vezenjem. Na začetku, ko je bila nit še 

precej dolga, sem jih morala večkrat opozoriti na to, da morajo po vsakem vbodu nit res 

potegniti do konca na drugo stran, drugače se bo na tistem mestu zataknila in jo bo kasneje 

težko povleči naprej. 

Otroci so sčasoma postajali vedno bolj samostojni in so usvojili način vezenja ter razvili lastno 

tehniko. Spodbujala sem jih k vztrajnosti in samostojnem reševanju problemov. Če je imel kdo 

kakršnokoli težavo, sem ga najprej pomirila, nato pa mu rekla, naj najprej sam poskusi odkriti 

razlog za problem in ga tudi samostojno rešiti. Če ne bo šlo, naj me pokliče in bova zadevo 

pogledala skupaj. Hitrost, potrpežljivost in uspešnost otrok je bila zelo različna in se je skladala 

z njihovimi sposobnostmi in tudi osebnostnimi značilnostmi. Motivi so bili različno zahtevni, 

kar je bil še en dejavnik uspešnosti. Otroci so bili na svoj izdelek zelo ponosni, kar nekaj jih je 

želelo izbrati še en motiv. Povedala sem jim, da morajo dati priložnost še tistim, ki še niso vezli. 

Ko se je celotna dejavnost že bližala koncu in sem imela v svojem kotičku le še dva otroka, me 

je presenetil eden izmed dečkov, ki je že prej izvezel svoj motiv, zdaj pa je ponudil pomoč 

drugima dvema otrokoma. Zanimivo se mi je zdelo, saj je pri tem uporabljal enake besede in 

besedne zveze, kot sem jih jaz. Tudi on je večkrat ponovil: »Moraš pogledati, kje nitka kuka 

ven.« in »Moraš potegniti nitko čisto do konca, še in še.« Poleg tega me je pozitivno presenetil 

še en deček, ki je bil že med prvimi štirimi v kotičku. Izbral si je motiv pajka, ki je zaradi 

velikega števila nog najtežji, in je imel pri delu kar nekaj težav. Ni najbolj potrpežljiv in vztrajen 

ter še posebej hitro obupa, če mu nekaj ne gre takoj od rok. Pri delu z njim sem bila izredno 

potrpežljiva kljub večkratnim negodovanjem, pritoževanjem nad zahtevnostjo naloge in 

izražanjem lastne nemoči in nesposobnosti. Za vezenje je potreboval veliko časa in me je na 

sredi vprašal, če lahko nadaljuje naslednji dan, saj se je že zelo utrudil. Ker sem opazila njegov 

trud kljub začetnim težavam in sem vedela, koliko časa in potrpežljivosti je potreboval za 
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polovico motiva, sem mu dovolila, da se zamenja. Čez nekaj časa, ko sem imela v kotičku že 

naslednjo skupino otrok, se nam je ponovno pridružil in rekel: »Ali lahko zdaj dokončam 

svojega pajka, sem se že dovolj spočil?« Z veseljem sem mu omogočila nadaljevanje in v 

drugem poskusu je bil veliko bolj miren, skoncentriran in posledično tudi bolj uspešen. Uspel 

je dokončati svojega pajka in bil nase izjemno ponosen. Med dejavnostjo sem se trudila pozorno 

opazovati otroke pri vezenju in na podlagi tega presoditi, kdo potrebuje določeno količino 

spodbude. Glede na zmožnosti vsakega posameznika sem prilagodila tudi pohvalo in pri tem 

bolj podrobno opisala, kaj točno bi pohvalila. Všeč mi je bilo, ker je bila aktivnost otrokom res 

nekaj novega, osmislili smo jo tudi s ciljem za naprej in zanjo so izkazali velik interes. Na 

koncu sem vsem povedala, da bodo imeli tudi naslednji dan možnost za vezenje. Z igro po 

kotičkih so vztrajali vse do kosila.  

 

Slika 66: Kotiček za vezenje 
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Slika 67: Deček z vezenjem ustvarja motiv pajka 

 

 

Slika 68: Deklica z vezenjem ustvarja motiv srajčice 
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Slika 69: Izvezeni motivi iz zgodbe 

 

Četrtek, 31. 1. 2019 

 

Z otroki smo se usedli v jutranji krog in se za začetek pogovorili o tem, kaj smo se v tistem 

tednu že naučili. Pri besedah »tkanje« in »vezenje« so še potrebovali nekoliko moje pomoči, 

drugače pa so točno vedeli, kaj je bila njihova naloga tako na statvah kot tudi na predlogah za 

vezenje. Ko sem jih vprašala, če lahko zdaj, ko vse to znamo, že začnemo šivati, je ena deklica 

rekla: »Ne, moramo najprej še razrezat!« Skupaj smo ponovili postopek nastanka srajčice v 

zgodbi o Vidku in prišli do raka in krojenja. Ugotovili smo, da nam za krojenje manjka tkanina 

oz. blago. Povedala sem jim, da me je zjutraj pred prihodom v vrtec doma obiskal Videk. Rekel 

mi je, da je videl, kako so otroci pridno tkali in vezli ter je bil z nami tako zadovoljen, da se je 

odločil, da smo že pripravljeni na šivanje. Ker pa za srajčice najprej potrebujemo kroj in blago, 

nam je v igralnici pustil nekaj večjih kosov blaga, iz katerih si bomo vsi lahko sešili srajčice. 

Ko sem jim pripovedovala Vidkove besede sem šepetala in tako še bolj pritegnila pozornost 

otrok. Vsi so mi prisluhnili in se takoj začeli ozirati po igralnici. Kose blaga sem pred jutranjim 

krogom skrila po celotni igralnici, ne da bi oni to videli. Ko so opazili prvi kos blaga, so začeli 

nanj navdušeno kazati. Poklicala sem enega otroka, da ga gre iskat in ga prinese na sredino 

kroga. Blago smo si najprej ogledali, povedali, kakšne barve je, nato pa sem jih vprašala: »Ali 

mislite, da je to dovolj za srajčice za vse nas?« Otroci so glasno zatrdili, da ne in začeli še naprej 

gledati po prostoru. Klicala sem enega za drugim in počasi se nam je na sredi kroga pojavil 
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velik kup različnega blaga. Všeč mi je bilo, ker smo med iskanjem ostali čakali v tišini in potem 

šepetaje pohvalili otroka in se čudili nad različnimi vrstami blaga. Tako je bil trenutek še bolj 

poseben in vsi so se zavedali pomembnosti Vidkovega darila. Občudovali so tkanine različnih 

barv in vzorcev ter si potiho že izbirali blago za svojo srajčico.  

Ko smo našli vse kose blaga, smo jih razporedili po sredini kroga in si jih dobro ogledali. 

Povedali smo, po čem se razlikujejo, ponovili njihove barve in jih prešteli. Njihovo razmišljanje 

sem nato usmerila na način nastanka srajčice iz blaga. Skupaj smo ugotovili, da moramo blago 

narezati na več kosov (iz zgodbice so imeli vsi predstavo, da mora biti teh kosov pet). Pokazala 

sem jim pripomoček, s pomočjo katerega bomo lažje in natančneje na tkanino narisali obliko 

srajčice in tako naredili kroj. Ta pripomoček je bila srajčica, izrezana iz tršega kartona. Prek 

vodenega pogovora smo ugotovili, da bomo krojili tako, da bomo kartonasto srajčico s 

flomastrom obrisali, ter jo nato izrezali iz blaga. Večkrat sem uporabila besedo »krojenje« in 

»kroj«, tako da so otroci počasi razumeli, kaj to pomeni. Krojenje sem nato tudi demonstrirala 

in otroke pripeljala do zaključka, da potrebujejo dva obrisa in dva kosa blaga, enega za sprednji 

in drugega za zadnji del. Ker to nekaterim otrokom ni bilo jasno, sva se z vzgojiteljico odločili, 

da jaz kar pred njimi obrišem in izrežem oba kosa, nato pa na igrači dojenčku preverimo, ali je 

to vse, kar potrebujemo. Za tak primer bi bilo najbrž bolje, da bi imela dva kosa za 

demonstracijo že narezana, saj bi tako prihranili čas in lažje vzdrževali koncentracijo otrok. 

Kljub temu se jim je zdelo moje početje zanimivo in so na ta način na lastne oči videli, kako se 

kroji (še preden so se naloge lotili sami). Ko smo za primer uporabili igračo dojenčka, so otroci 

dojeli, zakaj en kos blaga še ni dovolj za nastanek srajčice. Ker je bila priložnost primerna, smo 

skupaj ugotovili še, katere dele blaga pri šivanju lahko zašijemo skupaj, kje pa moramo pustiti 

odprtine za glavo, roke in noge. Za zaključek jutranjega kroga sem otrokom povedala, da si bo 

vsak lahko izbral katerokoli blago, skupaj pa smo z besedami še enkrat ponovili postopek 

krojenja.  
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Slika 70: Ogled različnih vrst blaga 
 

 

Slika 71: Demonstracija krojenja 

 

Otroke sem nato razporedila po kotičkih. Tisti, ki prejšnji dan niso imeli priložnosti, da bi vezli, 

so se v kotičku za vezenje preizkusili v tem. Pomagala jim je vzgojiteljica. Nekaj otrok ni bilo 

v vrtcu, ko smo tkali, zato so dobili priložnost, da poskusijo. Na začetku sva jih v vzgojiteljico 

usmerili in pokazali, kako se tke, zatem pa sva jih pustili, da delajo samostojno. Dva otroka sem 

povabila v kotiček za krojenje, saj sem presodila, da bom z največ dvema lahko v miru delala. 

Ostali otroci so se sprva igrali s sipkim materialom, kasneje pa sva jim z vzgojiteljico zaradi 

zmanjšane koncentracije dali na voljo ostale igrače v igralnici. Na začetku je bilo delo precej 
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zahtevno, saj sva bili z vzgojiteljico dve, trije kotički pa bi vsaj uvodoma potrebovali najino 

prisotnost. Kljub temu sva se potrudili, da so vsi dobili vso potrebno pomoč, spodbudili sva jih, 

da si pomagajo tudi med seboj, drugače pa se naučijo malo potrpeti in počakati, da je katera 

izmed naju na voljo. Bila sem prisotna pri krojenju, saj je bila to za otroke nova dejavnost, pri 

kateri so posledično potrebovali vodenje, usmerjanje in pomoč. Najprej so si izbrali poljubno 

blago, ga razprostrli in si med dvema krojema izbrali tistega, ki so ga želeli (dolgi ali kratki 

rokavi). Z alkoholnim flomastrom so kartonast model obrisali, pri tem pa sem jim pokazala, 

kako naj si pomagajo z drugo roko, da se jim kaj ne zamakne. Spodbudila sem jih tudi k 

obrisovanju tik ob robu kartona. Vsi so vedeli, da morajo srajčico obrisati dvakrat in zakaj. Ko 

so imeli vse potrebno narisano, sem jim iz ogromnega kosa blaga samo v grobem izrezala vsako 

srajčico posebej, tako da so lažje strigli in jih preostalo blago pri tem ni oviralo. Sledilo je 

rezanje z velikimi škarjami. Povedala sem jim, da morajo biti pri uporabi le teh zelo previdni, 

saj so ostre in je lahko kakršnokoli mahanje z njimi nevarno. Kot po navadi so bili eni pri 

striženju bolj spretni, drugi pa so potrebovali več spodbud in pomoči. Pomembno se mi je zdelo 

predvsem to, da jim pustim ves potreben čas ter sem z njimi izjemno potrpežljiva. Vsak se je 

trudil po svojih najboljših močeh. Ker so ene škarje rezale boljše kot druge, sem otrokoma po 

eni izrezani srajčici vedno rekla, naj si škarje še zamenjata. Pomagala sem tistemu s slabšimi 

škarjami, če je to potreboval. Striženje po črti večini ni predstavljalo večjih problemov. Otroci 

so bili na svoje izrezane srajčice zelo ponosni in nekateri so želeli kar takoj začeti šivati. 

Vsakega sem na notranjo stran izrezanih kosov blaga tudi podpisala. Ker je krojenje otrokom 

vzelo kar precej časa, niso vsi prišli na vrsto tisti dan. Povedala sem jim, da bomo naslednji dan 

nadaljevali, zatem pa smo skupaj pospravili igralnico in se odpravili na igrišče.  
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Slika 72: Kotički krojenja, tkanja in vezenja 

 

 

Slika 73: Deklica obrisuje srajčico iz kartona. 
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Slika 74: Deklica izrezuje kroj za srajčico. 

 

Petek, 1. 2. 2019 

 

V jutranjem krogu smo se z otroki najprej pogovarjali o krojenju. Eden izmed dečkov si je 

zapomnil besedo »kroj« in nato smo iz nje skupaj izpeljali besedo »krojenje«. Ugotovili smo, 

da je naša naslednja in tudi zadnja naloga šivanje. Pokazala sem jim kroje od otrok, ki so prejšnji 

dan že izrezali oba kosa za svojo srajčico, in jih vprašala, kaj še potrebujemo za šivanje. 

Naštevali so: »Šivanko, volno, škarje …« Pred njimi sem nit vtaknila skozi šivankino uho, jo 

odrezala s škarjami in na koncu naredila vozel. Vprašala sem jih, če na kosih blaga opazijo kaj 

nenavadnega in eden je rekel: »Ja, pikice!« Povedala sem jim, da sem na blago narisala pike in 

naredila luknje, tako da bodo oni vedeli, kam vtakniti šivanko. Ker so šivanke zaradi varnosti 

zelo debele in tope sem vse potrebno za šivanje pripravila že doma. Zatem sem z njihovo 

pomočjo kam in kako s šivanko demonstrirala šivanje. Pri tem sem poudarila tista navodila, ki 

so se mi zdela potrebna že od opazovanja njihovega vezenja. Skupaj smo ponovili in objasnili 

tudi to, katerih delov blaga ne smejo zašiti in zakaj. Nekaj otrok sem posamično poklicala v 

sredino kroga, da so te dele pokazali in pojasnili, zakaj jih ne smejo zašiti skupaj. Dobila sem 

odgovore, kot so: »Ker ni pikic.«, »Ker je tukaj prostor za prstke.«, »Ker gre tukaj skozi 
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trebušček.«, »Tukaj mora iti vrat.« itn. Zanimivo se mi je zdelo, ker se pri kazanju teh mest niso 

osredotočili samo na rob blaga, ampak so pri tem kazali tudi na sredino srajčice.  

Ko so vsi razumeli, kako se šiva in zakaj je potrebno določene robove pustiti nezašite, sem jih 

razdelila po kotičkih. Tista dva, ki sta imela kroj že v celoti narejen in pripravljen, sta šla v 

šivalni kotiček, dva otroka, ki sta prejšnji dan izrezala le en kos za srajčico, pa sta šla v kotiček 

za krojenje. Ostale otroke sem vprašala, kaj se želijo igrati in pri izbiri preostalih kotičkov 

upoštevala njihove želje. Čeprav so izbrali majhne lego kocke, ki niso ena izmed dejavnosti v 

povezavi z zgodbo, sem jih spodbudila k temu, da so iz kock zgradili Vidkovo pot po gozdu in 

njegov dom. V obeh ustvarjalnih kotičkih sem pripravila vse potrebne pripomočke, nato pa smo 

začeli z delom. Vzgojiteljica je bila prisotna pri krojenju, jaz pa pri šivanju. Otrokom sem 

naročila, naj si izberejo volno poljubne barve in šivanko. Nit sem jim vtaknila skozi šivankino 

uho, saj je bilo to zanje zelo zahtevno. Tokrat sem jim že na začetku naredila kar dvojno nit in 

oba konca zavezala skupaj v vozel, zato da se jim volna med šivanjem ne bi iztikala ven iz 

šivanke. Na kratko sem ponovila navodila in otroci so pričeli s šivanjem. Enim je šlo 

presenetljivo dobro in so bili izjemno potrpežljivi. Večkrat sem morala ponoviti predvsem 

pravilo obračanja blaga in vtikanja šivanke vedno z druge strani. Pri tem so imeli največ težav 

in nekateri so potrebovali veliko časa in koncentracije, da so uspeli slediti temu navodilu. 

Trudila sem se čim manj vtikati v njihovo delo in popravljati samo tiste napake, ki bi jim 

oteževale nadaljevanje. Če kdo šivanke ni vtaknil iz prave strani in se je zato pojavil šiv kar čez 

rob blaga, sem to pustila, otroka pa le še bolj spodbudila k pozornemu opazovanju in 

menjavanju strani.  
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Slika 75: Deček šiva srajčico 

 

 

Slika 76: Deklica šiva srajčico. 
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Slika 77: Sešita srajčica 

 

Presenečena sem bila nad dečkom, ki je drugače pri igri precej nestrpen in nevztrajen, pri 

šivanju pa je bil izjemno samostojen in ni potreboval skoraj nič moje pomoči. Delo mu je šlo 

odlično od rok in presenetljivo se je zdelo, kot da ga na nek način pomirja. V nasprotju z njim 

je ena deklica, ki ji je šlo tkanje na začetku tedna neverjetno dobro, potem pa že pri vezenju ni 

mogla razumeti postopka, potrebovala ogromno spodbud in pomoči ter ni zmogla sešiti cele 

srajčice. Zanimivo se mi je zdelo, da je pri eni dejavnosti, ki zahteva podobne spretnosti, 

blestela, kasneje pri vezenju in šivanju pa nikakor ni uspela usvojiti načina in ji je posledično 

tudi hitro upadla motivacija. Ko sem opazovala, kako težko ji gre, sem jo spodbudila, da je 

končala eno polovico srajčice in ji potem rekla, da lahko zamenja kotiček. Pozitivno me je 

presenetil še en deček, ki ima prav tako težave s pozornostjo in vztrajnostjo, pa mu je šlo pri 

šivanju zelo dobro. Nad njegovim hitrim dojemanjem postopka in razumevanjem ter 

usvajanjem navodil sem bila še posebej navdušena zato, ker se zaradi odsotnosti v prejšnjih 

dneh sploh ni uspel preizkusiti v vezenju (ki je bilo otrokom vaja za kasnejše šivanje). Kljub 

temu je res hitro razumel način šivanja in potrebno zaporedje in je bil med prvimi, ki so srajčico 

sešili v celoti. Bila sem celo dopoldne prisotna v kotičku za šivanje, saj so otroci tam potrebovali 

mojo spodbudo in pomoč.  

Med malico smo z vzgojiteljico in pomočnico pripravile še nekaj didaktičnih družabnih iger za 

naslednji teden, ki so jih otroci lahko preizkusili že ta dan. Na okrog obrnjeno mizo smo s 

pomočjo širokega rumenega lepilnega traku naredile družabno igro na podoben način kot 

»človek ne jezi se«. Otroci si izberejo vsak svojo figurico (teh je štiri) in mečejo kocko. Na 
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začetku vsak meče trikrat in lahko štarta šele, ko dobi šest. Potem se s figuricami premikajo po 

poljih in na poti naletijo tudi na sličice iz zgodbe. Njihovo pot proti cilju spremljajo jagnje, grm, 

pajek, rak in ptiček, poleg njih pa tudi pripomočki, s katerimi si je vsak izmed njih pomagal pri 

nastajanju srajčice. z jagnjem je povezana volna, z grmom trnove veje, s pajkom statve 

(pripomoček za tkanje), z rakom škarje in s ptičkom šivanka in nit. Vsak lik iz zgodbe lahko 

predstavlja bližnjico na poti do cilja, če otrok s figurico pride direktno nanj. V tem primeru se 

lahko prestavi na polje, ki predstavlja pripomoček, ki ga je ta dotični lik uporabil v postopku 

izdelave srajčice. Otroci morajo tako med igro tudi razmišljati, utrjujejo nastopajoče like, njihov 

način pomoči Vidku v zgodbi in posledično pripomočke, ki so jih pri tem uporabili. Pri vsem 

tem se lahko spomnijo in si pomagajo tudi z dejavnostmi, ki smo jih počeli tisti teden (tkanje, 

krojenje, šivanje). Zmaga tisti, ki prvi spravi svojo figurico do cilja. Igra se je otrokom zdela 

izjemno zanimiva in so se jo z veseljem igrali. Pri izbiranju igralcev smo bile pozorne na to, da 

niso bili na kupu le kognitivno močnejši ali šibkejši posamezniki. S tem razlogom smo vedno 

dale skupaj dva močnejša in dva šibkejša, da so si med seboj lahko pomagali, bili pozorni na 

upoštevanje pravil drug drugega in da je igra tekla, tako kot mora. Tik pred kosilom, ko smo s 

šivanjem že zaključili, sem se tudi sama še z dvema drugima otrokoma enkrat igrala to 

»Vidkovo igrico« (kot jo je poimenovala ena izmed deklic). Res mi je bilo všeč, saj smo se ob 

tem zabavali, utrjevali znanje, se učili drug od drugega in se med seboj tudi spodbujali.  

 

Slika 78: Družabna igra na okrog obrnjeni mizi 
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Slika 79: Dečka pri igranju nove družabne igre 

 

Poleg te družabne igre pa smo z vzgojiteljico in pomočnico naredile tudi spomin s kartonastimi 

lončki. Na dno smo iz zunanje strani narisale like iz zgodbe in njihove pripomočke (par od ovce 

je bila torej volna, od grma trnove veje, od raka škarje itn.), nato pa lončke prav obrnile, z 

odprto stranjo navzgor. Otroci so igrali igro na enak način kot spomin, le da so pri tem obračali 

lončke. Ko so našli par, so oba lončka vzeli in ju dali enega v drugega. Zmagal je tisti, ki je 

imel na koncu na svojem kupčku največ lončkov. Tudi ta igra je bila otrokom izredno zanimiva, 

saj so bila pravila njim že poznana in so bili zato že od začetku bolj motivirani, kljub temu pa 

je bila narejena na popolnoma drugačen način, kar je še dodatno vplivalo na njihov interes. Ko 

so končali z eno igro, so lončke med seboj pomešali in začeli ponovno.  
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Slika 80: Družabna igra spomin 

 

 

Slika 81: Otroci pri igri spomina 

 

Ponedeljek, 4. 2. 2019 

 

Za uvodno motivacijo sem imela za otroke pripravljenih nekaj ugank, ki so se vsebinsko 

povezovale z našo zgodbo: 

 

 



101 
 

Blebetaje gre s planine, 

ki jo bo pobelil sneg, 

volno da nam sredi zime, 

ker popasla je ves breg. (OVCA) 

 

Kakor vitez v oklepu, 

s kleščami je na potepu. 

sladkovodni je iz potoka, 

morski pa iz morskega toka. (RAK) 

 

Drobne nitke spleta, 

tanko mrežo tke, 

nanjo pride muha, 

on jo pa poje. (PAJEK) 

 

Trn ni, pa vendar zbode, 

živa ni, pa vendar dela, 

skoz uho ji vtaknem nitko, 

pa bo luknja kmalu cela. (ŠIVANKA) 

 

Otrokom sem naročila, naj uganko najprej poslušajo do konca, potem pa dvignejo roko, če vedo 

rešitev. Nastopajočih živali namenoma nisem izbirala po vrsti, tako kot so nastopali v zgodbici 

in tako dosegla, da so res prisluhnili opisu. Po vsakem predlogu za rešitev sem otroka vprašala 

še, zakaj tako misli oz. kako je to vedel. Na ta način je moral argumentirati svojo odločitev in 

izpostaviti točno tisto lastnost neke živali ali predmeta, po kateri jo/ga je prepoznal. Pri ovci je 

bila to volna, pri raku klešče, pri pajku pa mreža. Pri šivanki smo se zaustavili malo dlje časa, 

saj iskani predmet ni predstavljal neke stvari neposredno iz zgodbe. Posledično jim je iskanje 

rešitve predstavljalo večji problem in so začeli hitro že kar neutemeljeno naštevati različne like 

iz zgodbice (npr. živali, ki jih še nismo omenili). Uganko sem zaradi tega prebrala večkrat in 

poudarila posamezne dele besedila, ki so se mi zdeli za razumevanje enostavnejši in so bolj 

očitno napeljevali na odgovor. Z nekaj podvprašanji so tudi to uganko uspešno rešili. Nekaj 

otrok se z rešitvijo ni strinjalo, zato smo jo prebrali še enkrat in si za vsak verz potrdili, če 

posamezna trditev velja za šivanko.  

Sledilo je še nekaj slikovnih ugank. Vzela sem tablo za risanje in otrokom povedala, da bom 

jaz začela nekaj risati, oni bodo pa sproti ugibali, kaj bi tisto lahko bilo. Na začetku sem vedno 

narisala le manjši del celotne slike in ideje otrok so bile zelo različne. Na ta način smo obnovili 

še ostale stvari iz zgodbice – ptička, grm, srajčico, muco in cesto. Otrokom so bile tako besedne 

kot tudi slikovne uganke izjemno zanimive, zato je bil njihov interes velik.  
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Slika 82: Risanje slikovnih ugank 

 

 

Slika 83: Ugibanje otrok 

 

V uvodni dejavnosti smo vsi skupaj malce obnovili pravljico po spominu, nato pa sem otroke 

vprašala, ali kdo izmed njih misli, da si je zgodbo tako dobro zapomnil, da bi jo znal samostojno 

pripovedovati ob ilustracijah. Ker so bili od začetka vsi malce zadržani, se je javila vzgojiteljica 

in poskusila. Namerno je že takoj naredila nekaj napak in vsi so jo nemudoma popravili. Ena 

izmed deklic se je javila, da bi ji pomagala. V igralnico sem prinesla pravljični stol in dala 

deklici knjigo, da jo je lahko listala in sledila ilustracijam. Skupaj smo prisluhnili njeni zgodbi. 
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Če se ji je kje zataknilo, sem ji priskočila na pomoč s kratko uvodno frazo ali stavkom. Na 

nekaterih mestih je potrebovala nekoliko več časa, da se je spomnila in oblikovala povedi, 

drugod pa je bila vase bolj prepričana in je bolj suvereno pripovedovala. Pri tem je uporabljala 

tudi veliko dialoga in prav presenetilo me je, kako si je dejansko zapomnila nekatere stavke 

točno tako, kot so zapisani v knjigi. Uporabljala je tudi na novo naučene besede in zaključni 

stavek je bil točno tak kot v zgodbici. Za konec smo ji vsi zaploskali, sama pa sem še posebej 

pohvalila njen pogum in dobro pomnjenje nekaterih delov pravljice. Otroke sem vprašala, ali 

se želi še kdo preizkusiti v pripovedovanju. Tokrat je bilo že več prostovoljcev in izbrala sem 

enega dečka. Ta je med pripovedjo večkrat pogledal v mojo smer za potrditev, saj na določenih 

delih ni bil gotov vase in ni bil prepričan, če je povedal prav. Vsakokrat sem mu odobravajoče 

prikimala in ga spodbudila, da nadaljuje. Tudi on je nekajkrat potreboval malo moje pomoči, 

vendar je drugače pripovedoval zelo jasno, razločno in tekoče. Ponovno me je presenetila 

uporaba identičnih fraz in stavkov. Na splošno sem opazila, da otroci zelo radi pri 

pripovedovanju uporabljajo tudi premi govor oz. dialog, ki ga pri obnovi vedno izpustim. 

Priložnost sem dala za konec še eni deklici, ki pa je zelo samozavestna in ima v skupini precej 

dominantno vlogo. Svojo pripoved je od začetka do konca vodila izjemno suvereno, govorila 

je zelo na glas, brez strahu pred napakami. Če česa ni vedela, se pri tisti ilustraciji ni zadržala 

dalj časa, kot sta to naredila oba otroka pred njo, temveč je šla pač takoj naprej. Tudi njej smo 

na koncu zaploskali in jaz sem pohvalila njeno glasno, tekoče in odločno pripovedovanje. 

Skupaj smo torej prisluhnili trem pripovedim zgodbe Kdo je napravil Vidku srajčico, ki pa so 

bile med seboj zelo različne. Nekateri so si bolje zapomnili ene dele, drugi druge, nekateri so 

govorili zelo knjižno, drugi so v pripovedi uporabili več pogovornega jezika (druga deklica je 

npr. v dialogu uporabila tudi besedo »ok«), nekateri so govorili bolj potiho, drugi glasneje itn.  

Na koncu jutranjega kroga sem spodbudila otroke, ki so bili prejšnji teden prisotni v vrtcu, da 

povedo in pokažejo ostalim, ki so bili takrat na zimovanju, kaj smo počeli. S ponosom so 

pokazali, kaj so se novega naučili – tkanje, vezenje, krojenje in šivanje. Tokrat dejavnosti nisem 

demonstrirala jaz, temveč sem to prepustila otrokom. Pokazali smo jim tudi tri nove didaktične 

in družabne igre, ki smo jih z vzgojiteljico in pomočnico pripravile prejšnji petek. Poleg tiste 

podobne igri »človek ne jezi se« na obrnjeni mizi in spomina, smo na eni steni naredile še igro 

povezovanja elementov iz zgodbe z volno. Plastične tulce različnih dolžin in premerov smo 

pritrdile na steno in nanje prilepile sličice, od tega pet iz zgodbe (jagnje, grm, pajek, rak, ptiček), 

dva vsiljivca (rože, nogavica) in enega dvoumnega (hiša). Čisto v spodnji desni kot na steni 

smo prilepile en konec volne. Otrokova naloga v tem kotičku je bila, da z volno poveže 
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elemente iz zgodbice, tako kot so si sledili po vrsti. Nit vleče skozi tulce in je pri tem pozoren, 

da med seboj res preplete samo tiste, ki predstavljajo like iz pravljice.  

 

Slika 84: Deček demonstrira tkanje na statvah. 

 

Otroke smo po predstavitvi vseh materialov in novih didaktičnih pripomočkov razdelile po 

kotičkih. Pri tem smo bile pozorne na to, da je bil v vsakem kotičku vsaj en otrok, ki je bil 

prisoten že prejšnji teden, in je tistega, ki tega še ni počel oz. se naučil, kaj in kako. S tem smo 

spodbudile medvrstniško sodelovanje in poleg tega zagotovile lažjo igro z različnimi 

didaktičnimi igrami, saj me nismo mogle biti prisotne povsod. Med igro po kotičkih sem hodila 

naokrog, spremljala njihovo ustvarjanje in igro, jih spodbujala, koordinirala menjave kotičkov 

in otroke usmerjala. Največ pozornosti sem namenila tistim, ki so vezli in šivali, saj so oni 

potrebovali največ moje pomoči. Drugod so bili otroci precej samostojni in so od časa do časa 

potrebovali le nekaj moje pozornosti.  

Pri »Vidkovi družabni igri« (na način »človek ne jezi se«) so se vsi zelo zabavali, drug pri 

drugem so preverjali razumevanje pravil in preprosto uživali v druženju in igri, pri tem pa 

nevede obnavljali znanja in vsebine iz pravljice. Tudi igra »spomin« je otroke zaposlila kar za 

nekaj časa, všeč jim je bilo, da je narejen iz lončkov in je veliko bolj tridimenzionalen in 

zanimiv za igranje. V kotičku s prepletanjem volne med plastičnimi tulci je šlo enim bolje, 

drugim slabše. Nekateri so takoj razumeli, kaj se od njih pričakuje in kako morajo dano nalogo 

rešiti. Zdela se jim je zabavna in so jo radi ponovili tudi večkrat. Drugim pa je naloga 
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predstavljala kar nekaj težav. Nekaterim se je zdelo bolj zabavno in lažje volno prepletati kar 

kjer koli se jim je pač zazdelo in so zato za pravilno reševanje potrebovali mojo stalno 

prisotnost, vodenje in veliko spodbud. Pri nekaterih otrocih pa sem opazila, da zaporedja 

zgodbice še vedno niso usvojili, zato so prav tako nitko vlekli skozi tulce kar po vrstnem redu 

(kot so bili postavljeni) in ne ozirajoč se na sličice. Tudi z njimi sem s številnimi podvprašanji 

obnovila zgodbo in na ta način počasi dosegla, da so nalogo z vztrajnostjo in s potrpežljivostjo 

tudi pravilno rešili.  

 

Slika 85: Prepletanje volne med tulci v pravilnem zaporedju 

 

Pri tkanju je šlo tudi otrokom, ki jim je bila ta dejavnost nekaj novega, zelo dobro, a so hitro 

izgubili motivacijo. Že vnaprej sem jim zato narezala točno toliko koščkov volne, kot sem 

želela, da jih vtkejo v statve. Ko so s tem zaključili, so lahko zamenjali kotiček. To jih je 

dodatno motiviralo, saj so vedeli, koliko niti bodo morali porabiti, hitrost so prilagodili svojim 

sposobnostim in zavedali so se, da je od njih odvisno, kdaj se bodo zamenjali. Pri vezenju in 

šivanju so me vsi presenetili, saj so res dobro usvojili potrebne spretnosti in so jih znali tudi 

jasno in razumljivo podati naprej drugim otrokom. Pri šivanju je le enemu dečku pogosto 

popustila koncentracija in se je vmes večkrat vdal obupu, vendar sem ga s svojimi spodbudami 
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in potrpežljivostjo uspela toliko motivirati, da je dokončal eno polovico srajčice. Igra po 

kotičkih je potekala do odhoda na igrišče.  

Zapis pripovedi otrok: 

Deklica 1 

Živela je mati s sedem letnimi otroki. A jesti so mogli vsi. Mati je mogla le ob dolgih zimskih 

večerih šivati srajčice. Videk je imel rad cvetlice in živalice. Ko je videl jagenjčka na paši je 

rekel jagenjček: “Smiliš se mi. Zakaj imaš strgano srajčico?” In mu je dal malo volne. Grm je 

rekel: »Daj mi jo, da ti jo izmikam.« Videk mu je dal in mu je izmikal. “Varno jo nosi, da ti se 

ne bo spletla.” Na poti je srečal pajka. Pajek je rekel: “Kaj imaš v roki?” - “Dolgo nit”. “Daj mi 

jo, da to jo stkem.” Videk mu je dal, pajek je stketu in iz niti je nastala tkanina. Na poti je srečal 

raka. Videk mu je dal in rak je zrezal na pet kosov. Potem je priletela ptica. Ptiček je rekel: “Jaz 

ti srajčico sešijem.” Potem, ko je bila zašita jo je hitro oblekel, če je premajhna, prevelika in šel 

se v potoku pogledat. Videl je, da mu je čisto prav. Komaj čakal je, da pride domov. Ko je prišel 

domov, so ga vsi debelo gledali. Noben še ni videl niti imel. 

Deček 

Nekoč je živela vdova s sedmimi otroki. Videk je bil najmlajši. In ko je bila starejšemu pretesna 

srajčica, jo je nosil najmanjši. Ob dolgih zimskih večerih je mati imela čas, da je zašila srajčico. 

Videk je šel v gozd nabirat jagode. Kadar je srečal kakšnega pajka, ga ni pobijal, ga je samo 

odnesel ven na dvorišče: “Uboga živalca, tudi ona rada živi.” Nekega dne je Vid šel v gozd 

nabirat jagode. In je srečal jagenjčka. Ker mu je srajčica padla iz ramena je jagenjček rekel: “O 

božec, smiliš se mi. Na, kar vzemi malo volne.” Sredi ceste je srečal grma. In grm je rekel: “Kaj 

nosiš, Videk?” - “Volno, za svojo novo srajčico.” “Daj jo meni, da ti jo izmikam.” In je šel 

naprej. In potem je srečal pajka. In pajek je rekel: “Kaj nosiš v roki?” - “Tkanino nosim.” Pajek 

je rekel: “Daj mi jo sem, da ti jo stkem.” In stkal je najlepšo in najboljšo tkanino. Po poti je 

srečal raka in rak je rekel: “Kaj nosiš, Videk?” Videk je rekel: “Tkanino za svojo novo srajčico.” 

“Daj jo meni, da ti jo prikrojim.” In mu je dal in je šel naprej. “Počakati bom moral do poletja, 

da mi mati zašije srajčico.” Potem je priletel ptiček in mu je rekel: “Jaz ti srajčico zašijem!” In 

mu je zašil srajčico in jo je oblekel in potem se je šel pogledat v potok in je komaj čakal da 

pride domov. Ko je prišel domov, so ga vsi gledali. Noben ni videl take lepe bele srajčice, niti 

imel. 
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Deklica 2 

Nekoč je živela vdova s sedem otrokim in vsak je rabil jesti. Mati je imela samo čas med dolgim 

zimskih večerih šivati srajčice, da ne bodo bili nagi. Ko je bila srajčica najstarejši sestrici 

pretesna, jo je nosil najmlajši Videk. Tako tanko srajčico, da je sonce sijalo na nago kožo. 

Medtem je srečal jagenjčka in mu je dal za jesti. Potem se je odpravil na pol goli k pajku in je 

videl pajka in je rekel: “Pridi k meni, da te odnesem van.” Na poti je srečal jagenjčka in mu je 

rekel: “O božec, smiliš se mi. Pridi k meni, da ti dam par volne.” In je vzel par volne in odšel. 

Na poti med cesto je srečal grma in vprašal, grm: “Daj meni srajčico, da ti jo izmikam.” Medtem 

ko je izmikal, se je Videk razveselil in odšel naprej. Medtem je srečal pajka in je rekel pajek: 

“Kaj držiš o rokah? Daj meni, da ti jo stkam.” In je rekel Videk: “Ok, na.” Ko je stkal pajek, je 

šel Videk še enkrat naprej, a je bil še vedno utrujen. Na poti je srečal raka in je rekel rak: “Daj 

meni, da ti jo odrežem na pet koščkov.” In je rekel rak: “Rabila bova počakat do poletja, dokler 

ti mati ne zašije srajčice.” Medtem je zletela ptička in je vprašala: “Daj meni srajčico, jaz ti jo 

bom sešila!” In jo je sešila in je šel Videk se pogledat v potok. In videl je, da ima popolno 

srajčico. Komaj je čakal, da bo doma. Ko je prišel domov so vsi bratci in sestrice rekli: “Uau!” 

Tako lepe srajčice ni še noben niti videl niti imel. 

 

Torek, 5. 2. 2019 

 

Za ta dan sem se odločila, da bomo z otroki ponovili glasbeno-didaktično in gibalno igro, ki 

sem jo izvajala že v prvem tednu. Ker so takrat pokazali velik interes zanjo, bili zelo dolgo 

motivirani, in po tistem še velikokrat vprašali po inštrumentih, sem sklenila, da jim igro 

omogočim še enkrat. Že ko sem v krog prinesla male inštrumente, so bili vsi navdušeni. Skupaj 

smo ponovili poimenovanje glasbil in način igranja nanje. Nato sem na tla razporedila sličice 

nastopajočih likov iz zgodbe in poklicala nekaj otrok (vsakega posebej), da so se spomnili, 

kateri inštrument je predstavljal določeno žival ali rastlino. Ko so pravilno ugotovili, so glasbilo 

postavili na tla pod sličico lika. Preko pogovora sem otroke vodila pri razmišljanju, kaj še 

potrebujemo za igro. Najprej so se spomnili na risbe, ki predstavljajo domove izbranih živali in 

rastlin. Ponovili smo, katero domovanje pripada določenemu liku, nato pa sem risbe pred njimi 

razporedila po kotičkih. Vprašala sem jih, ali smo že pripravljeni, da z igro začnemo. Otroci so 

se hitro spomnili, da jim moram jaz pred začetkom določiti še živali (in rastline) ter izbrati tiste, 

ki bodo igrali na inštrumente. Najprej sem izbrala orkester, vsakemu dala en inštrument in jih 

posedla na stole ob robu igralnice. Nato sem določila še enega dirigenta, ki je sedel na drugi 
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konec prostora, tako da so ga dobro videli vsi glasbeniki. Njegova naloga je bila, da orkestru 

kaže sličice nastopajočih likov, tako da oni vedo, kdo mora igrati. Določevanje živali in rastlin 

sem tokrat otežila tako, da sem otrokom zašepetala le prvi glas besede, saj so to tekom prejšnjih 

dejavnosti že usvojili. Pri obeh živalih, ki se začneta na glas “P”, sem povedala prva dva glasova 

– “PA” za pajka in “PT” za ptička. Večina otrok ni imela pri prepoznavanju lika glede na prvi 

glas nobenih težav.  

Ko so bili vsi v svojih domovanjih, je dirigent začel s kazanjem slik. Otroci so bili na začetku 

malce bolj nemirni, zato sem igro za trenutek ustavila in ponovila navodila. Rekla sem jim, da 

morajo biti tiho, da bodo sploh lahko slišali inštrumente. Pri dejavnosti so se vsi zelo zabavali, 

uspešni so bili tudi pri posnemanju gibanja različnih živali. Že na podlagi opazovanja njihovega 

gibanja je bilo enostavno ugotoviti, katere živali so na vrsti oz. kateri inštrumenti igrajo. 

Jagenjčki so hodili po vseh štirih, grmi so stali pri miru in po možnosti premikali le svoje roke 

kot veje, pajki so lezli po tleh, raki so hodili v čepe in pri tem strigli s škarjami, ptički pa so 

letali v stoje in pri tem krilili z rokami. Na ta način smo res ponovili gibanje na vseh ravneh. 

Posebej zanimive so se mi zdele ideje postavitev grmov. Medtem ko so pred dvema tednoma 

vsi grmi večinoma stali in ob tem premikali roke, so se danes otroci v tistem kotičku postavljali 

v najrazličnejše poze. Nekateri so klečali na kolenih in usločili hrbet nazaj, drugi so sedeli z 

nogami v razkoraku, tretji so poskušali stati na eni nogi, četrti so naredili most itn. Pohvalila 

sem njihove izvirne ideje.  

 

Slika 86: Deček igra na triangel. 
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Slika 87: Dirigentka kaže slike nastopajočih likov. 

 

 

Slika 88: Ptička letata ob igranju na palčke. 
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Slika 89: Izvirne oblike postavitve grmov 

 

Ko sem opazila, da otroci ponovno postajajo nemirni, sem se odločila za menjavo vlog. Otroke 

sem sklicala na sredino v krog, izbrala nove inštrumentaliste in dirigenta, ter ostalim na uho 

prišepnila njihove nove vloge (le prvi glas). Igro smo nato nadaljevali, tokrat z drugimi vlogami. 

Skupine sem kasneje zamenjala še enkrat in bila pri tem pozorna na to, da so res prišli vsi na 

vrsto tudi za igranje na glasbila ali vlogo dirigenta.  

Otroke sem za konec povabila v krog in jih vprašala, kaj jim je bilo pri tej igri najbolj všeč. Vsi 

so bili res navdušeni nad inštrumenti, zato so se odgovori večinoma glasili: »Zelo mi je bilo 

všeč, ko sem igral/a na boben/ropotuljo/palčke/triangel/orehove lupinice!« Nekateri so rekli 

tudi: »Meni je bilo všeč, ko sem bil jagnje/grm/pajek/rak/ptiček.« Eden izmed dečkov je rekel: 

»Meni je bilo pa všeč, ko sem kazal slikice in so morali oni igrati, tako kot sem jaz kazal.«  

Sledila je igra po kotičkih. Z vzgojiteljico sva se odločili, da dava na voljo mešane kotičke – 

torej ene z novo didaktiko in druge s preostalimi igračami iz igralnice. Od nove didaktike sva 

izbrali “Vidkovo družabno igro”, spomin z lončki, prepletanje niti med plastičnimi tulci in sipek 

material (iskanje sličic v rižu in pisanje v polento). S sedmimi otroki sem šla ven v garderobo 

in jih najprej vprašala, če želi kdo izmed njih ob knjigi povedati zgodbico o Vidku, tako kot so 

to nekateri naredili že prejšnji dan. Kar nekaj se jih je javilo in izbrala sem enega dečka, za 

katerega me je res zanimalo, kako mu bo pripovedovanje šlo. Že prejšnji dan je namreč veliko 

pomagal tistim, ki so pripovedovali, jih dopolnjeval in izkazal zelo dobro pomnjenje zgodbe. 

To se mi je zdelo še posebej zanimivo zato, ker je bil cel prejšnji teden odsoten zaradi zimovanja 
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in posledično pravljice že dolgo ni slišal ali se o njej pogovarjal. Deček je sedel na pravljični 

stol, dala sem mu knjigo, ostali pa smo mu pozorno prisluhnili. Pripovedoval je zelo tekoče, z 

malo premorov, potreboval ni skoraj nič moje pomoči. Zelo dobro se je spomnil tudi delov v 

uvodu, ki v zgodbi ne nosijo pomembne teže in se ne navezujejo neposredno na postopek 

pridobivanja srajčice. Tudi on je poudaril dialog in v pripovedi uporabil veliko izrazov, fraz in 

povedi, ki so bile identične tistim iz zgodbe, pa jih še nihče do sedaj ni uporabil. Četudi se kdaj 

ni takoj spomnil zgodbe za določeno ilustracijo, ni nadaljeval, ampak je toliko časa razmišljal, 

dokler se ni spomnil. Na podlagi njegove temeljite pripovedi sem sklepala, da je pravljico 

poznal že od prej, vendar mi je na koncu rekel, da je še nikoli prej ni slišal. Tudi vzgojiteljica 

mi je kasneje povedala, da je najverjetneje prej res ni poznal, saj so se o tem pogovarjali malo 

pred mojim začetkom izvajanja projekta. V vsakem primeru me je izredno presenetil in dobil 

veliko mojih pohval na račun njegovega pripovedovanja. Videti je bilo, da je nase zelo ponosen.  

 

Slika 90: Deček na pravljičnem stolu in poslušalci 

 

Po poslušanju zgodbice sem z otroki naredila krajšo evalvacijo. Zastavljala sem jim vprašanja, 

kot so: »Kaj vam je bilo v zgodbici najbolj všeč?«, »Kaj vam v zgodbi ni bilo všeč?«, »Kaj bi 

spremenili v zgodbi, če bi bili vi pisatelji?«, »Kakšno težavo je imel Videk in kako jo je rešil?«, 

»Kaj ste se naučili iz zgodbice in iz iger, ki smo se jih skupaj igrali?«, »Kaj bi vi naredili, če bi 

imeli podoben problem kot Videk?«, »Kako se je Videk obnašal do živali in rastlin in kako so 
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mu one to povrnile?« itn. Otroci so imeli zelo zanimive ideje. Edino pri vprašanju o tem, kaj so 

se naučili, se niso več dobro spomnili stvari, ki smo jih počeli na začetku, temveč so jim v 

spominu bolj ostale stvari in igre zadnjih dni. Pred evalvacijo bi bilo zato dobro, da bi skupaj 

obnovili vse dejavnosti, ki smo jih počeli. Tako bi pri odgovoru res črpali iz celotnega nabora 

aktivnosti. Otrokom sem se po pogovoru zahvalila. Ena izmed deklic je izrazila željo, da bi še 

ona pripovedovala zgodbo. Njeno željo sem seveda upoštevala, jo povabila na pravljični stol in 

ji dala knjigo. Zanimalo me je predvsem, če bo njena pripoved tokrat drugačna, saj je bila 

namreč ravno ta deklica tista, ki je prejšnji dan prva pred ostalimi povedala zgodbo. Pri 

pripovedovanju je bila tokrat veliko bolj samostojna in samozavestna, zgodba je bila daljša, 

postankov manj in besedišče bolj zahtevno. Opazila sem tudi, da je nekaj stavkov prevzela kar 

od dečka, ki je pripovedoval pred njo. Res lepo je bilo videti, kako lahko otrok v neki stvari 

napreduje tudi s pomočjo sovrstnikov. Po poslušanju njene zgodbe smo se skupaj odpravili 

nazaj v igralnico in se udeležili igre po kotičkih.  

Zapis pripovedi dečka: 

Živela je uboga vdova, ki je imela sedem otrok, a jesti so morali vsi. Vsak dan je mati rabila 

služiti kruh, le ob dolgih zimskih večerij je rabila šivati srajčice. Ko je bila starejšemu pretesna, 

jo je dobil najmlajši. Ni bilo drugega kakor da je dobil najmlajši Videk. Ko je videl na paši 

kakšnega jagenjčka, je nabral nekaj trave in mu je dal za jest. Vsaj še pajke ni pobijal, če je še 

poberu in nesel na trato. Ko je Videk šel nekega dne jagode nabirat, je srečal jagenjčka. In je 

rekel jagenjček: “O božec, smiliš se mi. Jaz ti dam nekoliko volne, iz nje si pa napravi srajčico.” 

Si je vzel nekoliko volne in je šel naprej. Srečal je ob cesti grma in ga je vprašal grm: “Kaj nosiš 

pod pajsko?” – “Volno za mojo novo srajčico.” “Daj mi jo sem, da ti jo izmikam,” mu reče 

grm. Potem sreča v pajčevini pajka in reče Videk: “Imam nekoliko niti.” – “Daj mi jo sem, da 

ti jo stkem. Jaz že vem, kaj ti je treba.” Ko je šel naprej, je srečal raka ob kamnu ob jezeru. In 

mu je izrezal na (en, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem) sedem kosov. Zdaj pa rabiš počakati, da ti 

mati sešije. Reče Videk: “A potrpeti mi bo treba do zime.” Potem pride en ptiček in mu reče: 

“Jaz ti bom sešil srajčico.” In mu začne pridno šivati srajčico. Ko je srajčica bila že gotova se 

jo je takoj oblekel in šel pogledat v jezero. Komaj čakal je, da gre domov. Ko je šel domov so 

vsi debelo gledali, kako lepo srajčico ima. Noben ni videl niti imel. Konec. 
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Evalvacija z otroki: 

 

Kaj vam je bilo v zgodbi najbolj všeč? 

Odgovori otrok: 

– Meni je bilo najbolj všeč, ko je jagenjček dal volno. 

– Meni je bilo všeč, da je grma srečal ob cesti, ker mi je ful všeč njegov dom.  

– Všeč mi je bilo, ko so sedem otrok mogli vsi jesti.  

– Meni je pa bilo čisto na koncu všeč, ker so mogli vsi pogledati od Vidka srajčico.  

– Všeč mi je bilo, ko je rak narezal tkanino na pet kosov.  

– Meni je bilo všeč, ko je imel srajčico, ker to je prijazno.  

      

Kaj je prijazno? – Da sešiješ srajčico, če enemu otroku ni prav ali če je strgana ali ga 

stiska. To je prijazno. 

Kdo je bil torej prijazen do Vidka? – Ptiček, jagenjček, rak, pajek in grm, vse živali in 

rastlina. 

Zakaj so bili prijazni? – Ker so mu pomagali. 

Pri čem so mu pomagali, kakšen je bil njegov problem? – Zaradi tega, ker je imel preveč 

tanko srajčico in mu je sonce sijalo na golo kožo in so mu pomagali naredit novo 

srajčico.       

Kako se je pa Videk prej obnašal do njih, kaj nam pove zgodbica? – Lepo, prijazno. 

Jagenjčku je dal za jesti, pajka je pa pomagal dat ven. Ptička je pa hranil, da je toliko 

dorastel, da je mogel leteti.  

 

Ali bi vi kaj spremenili v zgodbi, če bi bili vi pisatelji? 

Odgovori otrok: 

– Jaz bi spremenila, da bi bil delfin in da bi lahko opral v vodi srajčico. In potem bi bil še 

prijazen zmaj, ki bi imel srajčico na krilih in bi letel malo bolj počasi in bi se posušila. 

Potem bi pa Videk srajčico oblekel in bi bilo konec.  

– Jaz bi spremenila tako, da bi padal sneg in ne bi bili na pol goli. Mami bi imela zelo 

veliko blaga, da bi lahko sešila plašče in kape in šale. 

– Jaz bi spremenil v tej zgodbi, da bi pomagal morski pes. Da bi on zašil srajčico namesto 

ptička.  
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– Jaz bi spremenil, da bi bil namesto pajka prijazen morski konj, da bi lahko on naredil iz 

niti tkanino.  

– Jaz bi pa rad spremenil, da bi bila drugačna knjigica. Da bi bil Videk v težavah, ker bi 

mu živali nagajale. Zaključilo bi se pa tako, da bi nosil viteško hišo tam, kjer živijo 

samo vitezi in kralji. 
  

Kaj bi vi naredili, če bi se znašli v takšnih težavah kot Videk? 

Odgovori otrok: 

– Če bi imela jaz tudi tako mami in bi bilo sedem otrok in bi oči umrl, bi se lahko sama 

znašla in bi se naučila šivati srajčice.  

– Jaz bi pa bila mami, ne mati, in bi naučila svoje otroke karkoli bi si želeli: rolkat, drsat, 

kolesat pa še šivat srajčice in vse to kar mame delajo.  

– Jaz bi se naučil sam šivati srajčice. 

 

Kaj pa ste se vi novega naučili, odkar sem jaz z vami? 

Odgovori otrok: 

– Jaz sem se naučil tkati tkanino.  

– Jaz sem se naučila lepo tkatki in tudi rezati po črti. 

– Jaz sem se naučila čisto vse – tkati, rezati srajčice in šivati. 

– Jaz sem se naučil, da ko smo živali (v igrici) moramo biti tihe.  

 

 Sreda, 6. 2. 2019 

 

Ta dan sem za otroke pripravila poligon. Med njihovim jutranjim krogom sem šla v telovadnico 

in iz športnega kabineta vzela vse potrebne pripomočke. Pri postavitvi sem se trudila čim bolj 

smiselno izkoristiti prostor in zavarovati vsa potrebna mesta z blazinami. Ko je bilo vse 

pripravljeno, je vzgojiteljica pripeljala otroke. Povedala sem jim, da me je tisti dan, preden sem 

se odpravila v vrtec, doma spet obiskal Videk. Dejal mi je, da ima sedaj sicer novo srajčico, 

ampak se mu zadnje čase zdi malce pusta. Prosil me je, da bi mu jo otroci pomagali okrasiti in 

poživiti z blagom različnih barv in vzorcev. Otroci so bili zaradi zgodbe z Vidkom zelo 

motivirani in so bili takoj pripravljeni pomagati. Vsi so se na moje (oz. Vidkovo) vprašanje 

odzvali z navdušenimi vzkliki. Povedala sem jim, da bodo morali do srajčice prehoditi Vidkovo 
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pot mimo vseh živali in rastlin, ki so mu v zgodbi pomagale. Skupaj smo se odpravili okrog po 

poligonu in pri vsaki postaji sem jim jasno podala navodila in uporabila enega otroka kot 

demonstratorja. Pri grmu so morali splezati na letvenik in preplezati tri letvenike v stran 

(izmikanje volne). Zatem so lahko splezali še na najvišji letvenik, vendar sem jih pri tem še 

posebej opozorila na to, da morajo biti pozorni, ne smejo hiteti in da naj gredo le tako visoko, 

kot se jim zdi da lahko gredo in se počutijo varne. Pri raku so morali plezati po kamnih ob 

potoku – čez blazine različnih velikosti in oblik, ki sem jih razpostavila eno ob drugo in eno na 

drugo. Pri ptičku so morali najprej hoditi po gredi (narobe obrnjeni klopi), kot da letijo, potem 

pa so skočili dol in so sonožno skakali iz obroča v obroč (ti so bili postavljeni cikcak), kot da 

šivajo srajčico. Pri jagenjčku so otroci iz košare vzeli eno žogo, ki je predstavljala klobčič volne, 

in jo vodili/kotalili po tleh mimo ovir – nekaj stožcev in ovira, pri kateri so morali iti spodaj. 

Zatem so se postavili za črto na tleh, vrgli žogo in poskušali zadeti v koš. Žogo so nato odnesli 

nazaj v košaro na začetku in nadaljevali pot. Pri pajku je bila spletena pajkova mreža, skozi 

katero so lahko šli na poljuben način – lahko so se plazili spodaj, lahko so vrvi prestopali ipd. 

Ko so šli mimo vseh likov, ki so Vidku pomagali, so prišli do srajčice. To sem naredila iz 

večjega kartona, jo oblepila z obojestranskim lepilnim trakom in jo pritrdila na blazino. Ob njo 

na tla sem položila posodico z majhnimi koščki različnega blaga. Srajčico smo si skupaj 

ogledali in otroke sem prek pogovora vodila do ugotovitve, kako jo bomo lahko Vidku 

pomagali okrasiti. Vsakič ko torej narediš en cel krog po poligonu in prideš do srajčice, vzameš 

iz posodice en košček blaga in ga prilepiš na poljubno mesto na srajčici. Otrokom je bila ideja 

zelo všeč in so že komaj čakali, da začnejo. 

Skupaj smo še enkrat z besedami ponovili, kje v poligonu je postaja določenega lika in kaj se 

tam dela, nato pa sem jih razdelila v dve skupini. Eni so začeli pri letvenikih, drugi pa pri gredi. 

Na ta način je stvar lažje stekla in ni bilo toliko čakanja. Z vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice smo se razporedile po mestih, kjer je bilo potrebno varovanje. Ena je bila ves čas 

pri letvenikih, druga pri gredi, tretja pa je bila večino časa pri košu, v katerega so metali žogo 

in pokrivala obe postaji na tistem koncu telovadnice. Otroci so v dejavnosti zelo uživali in so 

vestno polnili srajčico s koščki blaga. Na dveh mestih je bilo malce več čakanja, saj je aktivnost 

od njih tam zahtevala več koncentracije in časa. Kljub temu menim, da so bile postaje med 

seboj razporejene v takšnem vrstnem redu, da se aktivnost ni nikjer popolnoma zaustavila. 

Blazine in pajkova mreža sta otrokom vzeli najmanj časa, plezanje po letveniku, hoja po gredi 

in kotaljenje žoge med ovirami pa so jih kar zaposlile. Dobro se mi je zdelo tudi to, da je bila 
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srajčica postavljena tik pred postajo s plezanjem, saj jih je to vseeno malo zaustavilo in 

poskrbelo za krajši čas čakanja.  

 

Slika 91: Plezanje po letveniku 

 

 

Slika 92: Plazenje čez blazine in hoja po gredi 
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Slika 93: Skakanje iz obroča v obroč 

 

 

Slika 94: Kotaljenje žoge med ovirami 
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Slika 95: Metanje žoge v koš 

 

 

Slika 96: Premagovanje pajkove mreže 
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Slika 97: Lepljenje koškov blaga na srajčico 

 

Med dejavnostjo sem ves čas skrbela za varno in pravilno reševanje gibalnih nalog. Če so 

namreč po blazinah plezali previdno, če so v obročih skakali sonožno in če med vodenjem žoge 

niso izpustili nobenega stožca, je vse to prispevalo k boljšemu teku poligona in zmanjšalo 

možnosti za čakanje v kolonah. Otroci so med aktivnostjo razvijali svojo koordinacijo, moč, 

ravnotežje in preciznost. Najbolj všeč mi je bilo to, da so vse to počeli preko igre oz. z nekim 

namenom – da Vidku okrasijo srajčico. Ni šlo za gibanje zgolj zaradi gibanja, ampak je bilo 

gibanje sredstvo za doseganje nekega cilja. Ta cilj pa se je smiselno navezoval tudi na zgodbo, 

ki smo jo skupaj obravnavali zadnje tedne. Po mojem mnenju je to otroke dodatno motiviralo 

in jih spodbudilo k aktivnemu sodelovanju, s katerim so razvijali svoje motorične spretnosti. 

Ob opazovanju otrok na poligonu me je razveselilo tudi to, da so se prav očitno zabavali. Večini 

je bilo najbolj všeč plezanje, saj nimajo pogosto priložnosti uporabljati letvenikov. Vsak krog 

so se veselili tudi lepljenja koščkov blaga na srajčico in z zanimanjem so opazovali, kako je ob 

vsakem njihovem prihodu srajčica bolj polna in pisana. Za obnavljanje zaporedja dogodkov v 

zgodbi bi bilo bolje, da bi bile postaje posameznik likov razporejene tako kot v pravljici. Tak 

je bil v osnovi tudi moj namen, saj se mi je zdelo, da bi na ta način bolje razumeli njihovo pot 

in povezavo različnih oblik gibanj z nastopajočimi liki. Žal se je pri izvedbi zataknilo, saj sem 

morala postaje prilagajati nepremičnim pripomočkom. Grm je zaradi tega moral biti tam, kjer 

so letveniki in pajkova mreža je morala biti ob robu, tako da sem vrv lahko navezala na ograjo. 
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Razporeditev sem torej morala prilagoditi prostoru, a menim, da so otroci vseeno razumeli 

glavni namen. Ravno zaradi tega sem večkrat poudarila, kateri lik predstavlja katero postajo in 

vse skupaj zapletla v zgodbo. Otroke sem tudi vprašala, ali so živali in rastline v enakem 

zaporedju kot v zgodbi in jim povedala, zakaj temu ni tako. Zaporedje tudi ni tako pomembno, 

če upoštevamo dejstvo, da ni šlo za ponazoritev zgodbe in šivanje srajčice, temveč le za 

okrasitev srajčice, ki se je časovno dogajala po zgodbi.  

Za varnost med dejavnostjo je bilo dobro poskrbljeno tako z blazinami kot tudi z našim 

varovanjem. Ko sem opazila, da se otroci pri reševanju gibalnih nalog čutijo že toliko suverene, 

da so začeli biti manj pozorni in previdni, sem jih sklicala ob steno. Prinesla sem srajčico in 

skupaj smo si ogledali, kako lepo so jo okrasili. Izdelek jim je bil všeč in so bili nanj ponosni. 

Pohvalila sem jih in jim povedala, da bom srajčico doma pokazala Vidku. S tem so se vsi 

strinjali in rekla sem jim, da bo Videk zagotovo zelo hvaležen in se bo okrašene srajčice izjemno 

razveselil. Skupaj smo še enkrat ponovili, kaj vse so na poligonu počeli in imeli so priložnost 

povedati, kaj jim je bilo najbolj všeč. Najbolj pogosta odgovora sta bila letvenik in metanje 

žoge v koš. Po končanem pogovoru sem se jim še enkrat zahvalila za pomoč Vidku in skupaj 

smo se odpravili v igralnico.  

 

Četrtek, 7. 2. 2019 

 

Zadnji dan mojega projekta na temo Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja sem z 

otroki izvedla skupno evalvacijo. V jutranjem krogu smo si ogledali nekaj fotografij, ki so bile 

narejene tekom vseh treh tednov in ki so prikazovale inserte iz vseh izvedenih dejavnosti. Ker 

fotografije niso bile tako velike, da bi jih dobro videli vsi, sem otroke enega po enega klicala k 

sebi, da so si ogledali vsak eno fotografijo in povedali, kaj prikazuje. Na ta način sem jim 

osvežila spomin na vse dejavnosti, saj bi se drugače v evalvaciji zagotovo spomnili le iger 

zadnjih nekaj dni. Ob ogledu fotografij smo se torej sprehodili po aktivnostih vseh treh tednov.  
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Slika 98: Skupna obnova izvedenih dejavnosti ob fotografijah 

 

Zatem so imeli trije otroci zame pripravljene listke, na katere so starši po njihovem nareku 

napisali, kaj jim je bilo z mano najbolj všeč. To jim je namreč dala vzgojiteljica prejšnji dan za 

domačo nalogo in naredili so jo le trije. Vsakega posebej sem povabila k sebi in na glas prebrala 

zapisano: 

Deček 1 – »Draga Naja! S teboj mi je bilo najbolj všeč šivati grm.« 

Deček 2 – »Pri Naji mi je bilo všeč, ko sem na poligonu bil in sem skakal še po ristancu in ko 

je prebrala Kdo je napravil Vidku srajčico.« 

Deček 3 – »Naja, prijazna punca! V njeni družbi sem se imel zelo lepo. Igrali smo se zabavne 

igre in najbolj zabaven mi je bil kviz. Pogrešal jo bom in upam, da se še kdaj vidimo!« 

Vse tri dečke sem pohvalila, ker so opravili domačo nalogo, se jim zahvalila in jih vprašala, ali 

si lahko listke spravim za spomin. Nato sem otrokom povedala, da bo imel sedaj vsak priložnost 

izraziti, kaj mu je bilo všeč, kaj ne in kaj bi spremenil. Celotna evalvacija je potekala z igro 

pletenja mreže s klobčičem volne. Moje prvo vprašanje je bilo, kaj jim je bilo v teh treh tednih 

najbolj všeč. Tisti, ki je prvi dobil klobčič volne v roke, je najprej odgovoril na moje vprašanje, 

nato pa prijel konec niti in klobčič podal enemu izmed otrok. Na ta način smo v krogu pletli 

mrežo. Vsak, ki je ujel klobčič, je najprej povedal, kaj mu je bilo najbolj všeč, nato pa zagrabil 

nit in klobčič podal naprej.  

 



122 
 

Nekaj odgovorov otrok na vprašanje – »Kaj ti je bilo najbolj všeč?«: 

– Ko sem skakal po ristancu. 

– Ko sem šival srajčico. 

– Da smo igrali se polento. 

– Da smo na poligonu delali pisano srajčico.  

– Ko smo poslušali zgodbico. 

– Ko sem se igral pri unmu drevesu z Denialom. 

– Ko sem bil na poligonu. 

– Čisto vse. 

– Da sem lahko se igrala po kamnih, da sem se skakala in še valjala. (na poligonu) 

– Všeč jaz igral Vidku, ko sem bil rak.  

– Jaz imela dobar, ko sem risal Vidka. 

– Ko sem plezal gor na drugo za plezat. (visoki letvenik na poligonu) 

– Ko sem glasbila igral. 

 

Slika 99: Evalvacija s pletenjem mreže z volno 

 

Moj namen s pregledom dejavnosti s fotografijami je uspel, saj so otroci pri odgovarjanju črpali 

iz aktivnosti vseh treh tednov. Ravno zato so bili odgovori tudi zelo raznoliki in so res prišle do 

izraza preference vsakega posameznika. Ko smo vsi prišli na vrsto in je bila mreža narejena, 

smo si jo skupaj ogledali in jo občudovali. Sledil je še razplet mreže, pri čemer je ponovno 

prišel na vrsto vsak otrok, tokrat v obratnem vrstnem redu. Pri navijanju volne nazaj v klobčič 
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so imeli otroci priložnost povedati še, kaj jim ni bilo všeč oz. kaj bi spremenili in zakaj. 

Nekaterim je bilo na to vprašanje veliko težje odgovoriti, saj je bilo postavljeno v zanikani 

obliki. Nekateri se sploh niso mogli spomniti odgovora, drugim je bilo lažje povedati, kaj bi 

spremenili. Vsekakor sem dobila kar nekaj zanimivih odgovorov. 

Nekaj odgovorov otrok na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč oz. kaj bi spremenili in zakaj: 

– Ko sem se igrala z lončki (spomin), ker mi  je bilo težko. 

– Ko smo se igrali igro živali (GDI), ker smo trikrat se igrali. Jaz bi se samo dvakrat. 

– Da tisto vrvico daš na živali, kakor je bilo v zgodbi. (igra povezovanja tulcev z nitjo) 

– Ko smo kotalili tiste žoge kot ovčke (poligon), ker bolj so me bolele noge.  

– Da smo se igrali toliko dolgo v telovadnici, ker mi je postalo dolgčas. 

– Spremenila bi, da bi bile majhne škatle za tkanje. (da bi bila tkanina prej narejena) 

– Spremenil bi, da bi bil ristanc manjši, da bi bile črke v zaporedju kot v zgodbi, da bi bile 

samo črke iz zgodbe.  

– Spremenil bi, da na tistem drevesu (razvrščanje) ne bi bilo napačnih sličic.  

– Spremenila bi, da bi pomagal zmaj v zgodbi. 

– Spremenil bi, da bi ristanc imel samo eno črko. 

– Spremenila bi, da bi se še kaj stvari naučili pri Vidkovi zgodbi. 

Zdi se mi dobro, da so otroci povedali tudi svoje razloge, zakaj jim nekaj ni bilo všeč, saj sem 

le tako dobila boljši vpogled v njihove odgovore. Na koncu sem se jim lepo zahvalila za 

sodelovanje in jim povedala, da sem zelo uživala v igri z njimi te zadnje tri tedne. Spomnila 

sem jih še na srajčico, ki so jo prejšnji dan na poligonu okraševali za Vidka in jim povedala, da 

sem njihov izdelek Vidku prejšnji dan pokazala. Nad srajčico je bil navdušen in je bil otrokom 

zelo hvaležen. Skupaj sva se odločila, da jim v zahvalo prineseva nekaj malega za pogostitev. 

Otrokom sem razdelila malo čipsa in bombonov in praktični del mojega diplomskega dela smo 

tako zaključili s prijetnim druženjem. 
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Slika 100: Zaključna skupinska fotografija 
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6 EVALVACIJA IZPELJANEGA PROJEKTA 

 

V okviru projekta Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja sem želela z uporabo 

slikanice Kdo je napravil Vidku srajčico in iz nje izpeljanih dejavnosti na vseh kurikularnih 

področjih otrokom zagotoviti celostno in poglobljeno doživljanje zgodbe ter iz nje izhajajočih 

tematik. Pred začetkom načrtovanja in izvajanja projekta sem si zastavila pet raziskovalnih 

vprašanj, na katera bom odgovorila skozi evalvacijo. 

 

RV 1: Ali je slikanica učinkovito sredstvo za medpodročno povezovanje? 

Tekom svojega praktičnega usposabljanja v okviru srednješolskega in visokošolskega 

izobraževanja sem imela nekajkrat priložnost prisostvovati pri vzgojiteljevi uporabi slikanice 

kot uvodne motivacije za nadaljnje dejavnosti. Pri tem sem vedno opazila močan vpliv, ki jo je 

imela knjiga na predšolske otroke. Zanimalo me je, če je mogoče slikanico učinkovito uporabiti 

kot sredstvo medpodročnega povezovanja in na ta način otrokom omogočiti celostno 

obravnavanje tematike z različnih zornih kotov ter posledično tudi bolj poglobljeno doživljanje 

vsebine zgodbe. S tovrstno obliko dela sem se srečala prvič in že med načrtovanjem ugotovila, 

kako enostavno se je mogoče prek slikanice navezati tudi na druga področja dejavnosti. Pri 

izbiranju slikanice sem opazila, da nekatere v meni vzbudijo več idej za nadaljnje dejavnosti, 

pri nekaterih pa sem se počutila bolj omejeno z možnostmi razvijanja različnih tematik. Na 

koncu je bila izbrana tista, ki je meni odgovarjala zaradi številnih idej, ki so se mi ob njej 

porajale, in ki je ob posvetu z vzgojiteljico odgovarjala dinamiki skupine. Tako pri načrtovanju 

kot tudi pri izvajanju dejavnosti sem se prilagajala mojim znanjem in sposobnostim ter 

značilnostim skupine. Trudila sem se v čim večji možni meri vključiti vsa področja dejavnosti, 

in sicer na dva različna načina. Prvič kot sredstvo za poglabljanje doživetij, povezanih z zgodbo 

– pomnjenje zaporedja dogodkov v zgodbi, poustvarjanje ilustracij, glasbena pravljica itn. 

Drugič pa kot nadgradnjo oz. razširitev teme na druga področja (pri čemer slikanica predstavlja 

izhodišče) – različne oblike gibanja, poligon, igranje na inštrumente, postopki nastajanja 

srajčice (tkanje, vezenje, krojenje, šivanje) ipd. Pri obeh načinih je slikanica predstavljala 

sredstvo medpodročnega povezovanja, le da ga je pri prvi obliki dela uporabljala bolj sebi v 

prid, v drugi obliki dela pa je bila izhodišče za usvajanje znanj in spretnosti iz drugih 

kurikularnih področij. V okviru izvedbe projekta sem potrdila svojo domnevo, da je slikanica 

učinkovito sredstvo medpodročnega povezovanja, saj s svojo besedilno in likovno komponento, 

kot tudi z interakcijo med obema, predstavlja močno motivacijsko sredstvo v predšolskem 



126 
 

obdobju. Ponuja številne možnosti izvajanja dejavnosti na vseh kurikularnih področjih in 

omogoča, da otroci v povezavi z vsebino in preko igre usvajajo številna znanja in sposobnosti. 

S svojimi značilnostmi predstavlja izhodišče za obravnavo raznolikih tematik, z možnostjo 

stalnega navezovanja na vsebino pa poskrbi za otrokovo lažjo percepcijo in večjo stopnjo 

osmišljenosti aktivnosti.  

RV 2: V kolikšni meri uporaba metode projektnega dela in medpodročnega povezovanja 

vpliva na obravnavanje novih vsebin s predšolskimi otroki? 

Metoda projektnega dela v vrtcu omogoča daljšo in intenzivnejšo obravnavo izbrane teme in 

poskrbi za bolj celostno in poglobljeno doživljanje izbranih vsebin. Medpodročno povezovanje 

prinaša podobne rezultate in je predvsem zaradi značilnosti otrokovega dojemanja sveta in 

sprejemanja novih znanj in spretnosti nujno potreben element predšolske vzgoje v vrtcu. Obe 

metodi imata na obravnavanje novih vsebin izjemno pozitiven vpliv. Omogočata, da otrok 

doživi vsebine z različnih zornih kotov, si oblikuje različne poglede na tematiko in ima možnost 

intenzivnega in poglobljenega usvajanja znanj in sposobnosti. Teme se na ta način ne 

dotaknemo le površno, ampak jo aktivno raziskujemo in imamo tako dovolj časa, da se novo 

znanje vključi v obstoječe miselne sheme in strukture. Pri izvajanju projekta sem opazila, da so 

otroci zaradi dejavnosti z različnih kurikularnih področij pogosto bolj motivirani za sodelovanje 

in jim je všeč dinamično načrtovano delo. Zanimivo se mi je zdelo, kako so po določenem času 

že pričakovali navezavo dejavnosti na slikanico in so kasneje tudi sami že delali povezave med 

pripravljenimi aktivnostmi in vsebino zgodbe. To jih je spodbudilo in poskrbelo za to, da so se 

jim zdele dejavnosti smiselne in jih je bilo posledično lažje zaokrožiti v neko celoto.     

RV 3: Katere spretnosti in znanja bodo otroci pridobili v času izvajanja projekta? 

V času izvajanja projekta so otroci pridobili številna znanja in spretnosti. Seznanili so se s 

slikanico Kdo je napravil Vidku srajčico in ob pomoči številnih didaktičnih pripomočkov hitro 

usvojili potek dogodkov v zgodbi. Naučili so se številnih novih besed (tkanje, tkanina, 

izmikanje, krojenje, vezenje) in prek praktičnih dejavnosti usvojili tudi njihov pomen. Urili so 

se v prepoznavanju prvega glasu besed in z risanjem in s pisanjem v sipki material razvijali 

predbralne in predopismenjevalne sposobnosti. Ob samostojni obnovi zgodbe so razvijali 

spretnost pripovedovanja in si pri tem znali pomagati s slikovnim gradivom. V gibalnih 

dejavnostih so posnemali način gibanja različnih živali in se pri tem gibali na vseh ravneh. 

Razvijali so koordinacijo, moč, ravnotežje in natančnost. Spoznali so različne inštrumente, se 

urili v prepoznavanju njihove zvočne barve in se preizkusili v igranju nanje. Ob številnih 
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dejavnostih so spontano šteli, prirejali 1-1 in razvrščali v drevesni diagram. Prek pogovora o 

pomoči so razvijali svoj čut za solidarnost, pomoč sočloveku in svojo lastno vlogo v družbi. Z 

igranjem družabnih iger so utrjevali znanje o vsebini zgodbe in prek sproščenega druženja 

krepili prijateljske vezi. S tkanjem, vezenjem, krojenjem in šivanjem so spoznali postopek 

nastanka oblačila, razvijali so drobnogibalne spretnosti ter krepili vztrajnost in koncentracijo. 

Prek številnih pogovorov in skupnih evalvacij so se urili v izražanju in utemeljevanju lastnega 

mnenja ter reflektiranju dejavnosti. Tekom celotnega projekta so se torej dodobra seznanili s 

slikanico Kdo je napravil Vidku srajčico, sodelovali pri razširitvi obravnavane tematike in prek 

številnih dejavnosti usvajali znanja in spretnosti z različnih kurikularnih področij.  

RV 4: V kolikšni meri bo način dela, pri katerem slikanica predstavlja sredstvo 

medpodročnega povezovanja, otrokom omogočil bolj celosten vpogled v obravnavane 

vsebine? 

Izbran način dela je otrokom v veliki meri omogočil celosten pogled v obravnavane vsebine. 

Vse dejavnosti so bile med seboj smiselno povezane in so tvorile celoto, ki so jo otroci zaznali 

in razumeli. Znanja in spretnosti v povezavi z obravnavano temo so se navezovala na različna 

področja dejavnosti in otrokom posledično omogočala vpogled v vsebine z različnih vidikov in 

zornih kotov. To je bilo namenjeno bolj poglobljenemu doživljanju izbrane zgodbe in tudi 

obratno, zgodba kot izhodišče je bila namenjena intenzivnejšemu doživljanju preostalih 

dejavnosti. Ena izmed temeljnih značilnosti predšolskega otroka je celostno zaznavanje in 

doživljanje sveta, zato način dela, pri katerem slikanica predstavlja izhodišče za dejavnosti z 

vseh kurikularnih področij, nedvomno omogoča celosten vpogled v obravnavano tematiko. 

RV 5: V kolikšni meri bo povezovanje dejavnosti različnih kurikularnih področij 

zagotovilo, da si bodo otroci vsebino in sporočilo zgodbe bolje zapomnili? 

Intenzivna obravnava zgodbe, ki vključuje raznolike dejavnosti z vseh kurikularnih področij in 

po možnosti predstavlja tudi dalj časa trajajoč projekt, pomembno vpliva na boljše pomnjenje 

otrok. Sama sem pri izvedbi projekta opazila, kako intenzivno je pomnjenje otrok napredovalo 

tekom številnih aktivnosti. Vsaka dodatna dejavnost, ki je bila povezana z zgodbo, je poskrbela 

za utrjevanje poznavanja prebranega besedila. Otroci so npr. s številnimi didaktičnimi 

pripomočki ter gibalnimi in glasbenimi aktivnostmi zelo hitro usvajali potek zgodbe, četudi je 

nismo velikokrat prebrali. Vsebino so namreč lahko navezali na več različnih dogodkov, črpali 

iz spominov na dejavnosti, pri katerih je bila zahtevana njihova aktivna vloga, in vse to jim je 

služilo kot odlična pomoč pri pomnjenju dogodkov v zgodbi. Številni pogovori in razširitev 
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vsebine, v okviru katere smo se ponovno navezali na njih same, tako da so lahko delali povezave 

med zgodbo in lastnim vsakdanjim življenjem, so pripomogle k boljšemu razumevanju 

sporočila literarnega dela.  

 

Pri načrtovanju in izvajanju projekta Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja sem 

sodelovala z vzgojiteljico, ki mi je lahko zaradi dobrega poznavanja skupine dala veliko 

uporabnih nasvetov. Skupaj sva se odločili za poudarek na didaktičnih pripomočkih in gibanju, 

saj je to tem specifičnim otrokom blizu in jim predstavlja učinkovito sredstvo usvajanja novih 

znanj in spretnosti. Idej za dejavnosti je bilo veliko, zato bi lahko projekt tudi še podaljšala in 

razširila. Če bi imela na voljo več časa, bi zagotovo več pozornosti v nadaljevanju namenila 

umetniškemu izražanju otrok. Ponudila bi jim večjo svobodo in ustvarjalnost na likovnem in 

plesnem področju, ter pri svojem delu uporabila lutke. Otroke bi spodbudila k ustvarjanju 

lastnih lutk in uprizarjanju vsebine zgodbe z njimi. Dodala bi kotiček za igro z lutkami ali 

dramsko uprizarjanje zgodbe. Otroci bi tako dobili možnost projekt zaključiti z aktivno 

vključenostjo v zgodbo, pri čemer bi se sami prelevili v književne junake. To bi jim zagotovilo 

še bolj poglobljeno doživljanje zgodbe in jim dalo možnost aktivnega sodelovanja v literarnem 

svetu. Kljub temu menim, da sem v danem časovnem okviru in na podlagi lastnih zmožnosti 

otrokom ponudila veliko raznovrstnih dejavnosti, s katerimi so se imeli vsi priložnost izkazati 

(vsak na svojem močnejšem področju) in obenem pridobiti številna nova znanja in spretnosti z 

vseh področij dejavnosti. Dokazala sem, da je slikanica odlično sredstvo medpodročnega 

povezovanja, ki otroke dodatno motivira za dejavnosti in posredno zagotovi možnosti za 

uspešno razvijanje raznovrstnih sposobnosti. Otrok s takšnim načinom dela aktivno utrjuje 

vsebino in sporočilo literarnega dela, ga poglobljeno doživlja in hkrati razvija spretnosti s 

področja jezika, narave, družbe, matematike, gibanja in umetnosti.    
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SKLEP 

 

Namen mojega diplomskega dela je bil, da v obliki manjšega projekta izvedem dejavnosti z 

vseh kurikularnih področij, pri tem pa izhajam iz slikanice Kdo je napravil Vidku srajčico. S 

tem sem želela v praksi raziskati možnosti uporabe slikanice kot sredstva medpodročnega 

povezovanja. Izkazalo se je, da slikanica otrokom predstavlja pomembno motivacijsko 

sredstvo, poleg tega pa ponuja širok spekter vsebin za razširitev teme na vsa področja 

dejavnosti. Ker je ena temeljnih značilnosti predšolskih otrok celostno spoznavanje sveta, je 

imelo medpodročno povezovanje pri uspešnosti projekta zelo pomembno vlogo. Slikanica je 

služila kot rdeča nit vseh dejavnosti, jih med seboj povezovala in osmišljevala. Z raznolikimi 

dejavnostmi so si otroci hitreje zapomnili vsebino zgodbe, jo bolj poglobljeno doživeli in v 

navezavi na lastno vsakdanje življenje razumeli tudi njeno sporočilo. Slikanica je nudila tudi 

možnosti smiselne razširitve obravnavane teme in s tem omogočila kvalitetno vpeljavo vseh 

področij dejavnosti.  

V okviru izvedenega projekta so otroci izbrano slikanico doživeli iz različnih zornih kotov in 

prek številnih dejavnosti poglabljali svoje znanje o njeni vsebini in sporočilu. Raba vseh 

kurikularnih področij jim je omogočila bolj poglobljeno doživljanje in celosten vpogled v 

obravnavane vsebine. Nova znanja in spretnosti so zaradi kakovostno izbranega izhodišča in 

didaktičnega pristopa sprejemali hitreje in učinkoviteje. Z dobro načrtovanimi in izvedenimi 

dejavnostmi sem v sodelovanju z vzgojiteljico uresničila številne cilje vseh kurikularnih 

področij, poleg tega pa veliko pozornosti usmerila tudi na sam vzgojno-izobraževalni proces in 

veščine, ki so jih otroci razvijali tekom projekta. Zastavljene cilje diplomskega dela sem 

uresničila in v okviru empiričnega dela odgovorila tudi na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

S svojim diplomskim delom sem želela pokazati, kako lahko vzgojitelj v vrtcu kvalitetno 

uporabi slikanico kot sredstvo medpodročnega povezovanja. Slikanice kot izhodišče za 

dejavnosti nudijo neomejene možnosti, s katerimi je omogočeno otrokovo celostno doživljanje 

in spoznavanje sveta. Z medpodročnim povezovanjem lahko pedagoški delavec poskrbi za bolj 

poglobljeno, trajnejše in uporabnejše znanje, slikanica pa je pri tem osnovno motivacijsko 

sredstvo in povezovalni člen vseh aktivnosti. S tovrstnim načinom dela otrok nezavedno, na 

zabaven način in v skladu z značilnostmi njegovega učenja usvaja znanje in razvija sposobnosti.    
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Soglasje staršev ali skrbnikov otrok 

 

 

SOGLASJE STARŠEV ZA FOTOGRAFIRANJE, SNEMANJE IN 

OBJAVO POSNETKOV, PRISPEVKOV IN IZDELKOV 

 

 

Spoštovani starši/skrbniki! 

 

Sem Naja Volavšek, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod 

mentorstvom dr. Darije Skubic pripravljam diplomsko delo z naslovom Slikanica kot sredstvo 

medpodročnega povezovanja. Empirični del diplomskega dela bom v obliki manjšega projekta 

izvedla v obdobju med 21. januarjem in 7. februarjem 2019, in sicer v skupini Tačke. Projekt 

bo temeljil na uporabi slikanice kot kakovostnem izhodišču za izvajanje dejavnosti na vseh 

področjih Kurikuluma za vrtce. Načrtovane in izvajane aktivnosti bodo izhajale iz vsebine 

izbrane slikanice ter med seboj prepletale področja jezika z gibanjem, umetnostjo, družbo, 

naravo in matematiko. Pri predstavitvi empiričnega dela svoje diplomske naloge mi bodo v 

pomoč fotografije, zapisane izjave in izdelki Vaših otrok, zato Vas prosim, da mi z navedbo 

imena in priimka Vašega otroka ter z lastnim podpisom omogočite objavo zgoraj naštetega v 

študijske namene. Vse podatke bom varovala skladno z novim zakonom o varovanju osebnih 

podatkov.  

 

 

Za Vaše zaupanje se Vam še vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam, 

 

Naja Volavšek 

 

 

ime in priimek otroka: _____________________________ 

 

ime in priimek starša / skrbnika:________________________ 

 



135 
 

Soglašam: 

 

- da študentka izdela in objavi fotografije, video in zvočne posnetke ter izdelke otroka v 

diplomskem delu za namen predstavitve projekta, prikaza izvedenih dejavnosti in odziva otrok 

v empiričnem delu diplomske naloge 

 

- da študentka v prostorih vrtca razstavi izdelke otroka, ki so podpisani z njegovim osebnim 

imenom in starostjo ali pa so podatki otroka razvidni iz izdelka oziroma načina njegove 

predstavitve    

 

 

Na podlagi Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR in Zakona o varovanju 

osebnih podatkov lahko vaše soglasje kadarkoli prekličete, spremenite, dopolnite. 

 

 

 

 

Ljubljana, _______________    Podpis: ________________________ 

 

 


