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POVZETEK 

Zaradi hitro naraščajočega razvoja tehnike in tehnologije v sodobnem svetu je potrebno 

otroke zgodaj začeti tehnično opismenjevati in pomagati, da osvojijo veščine, ki jim bodo 

koristile tudi v nadaljnjem procesu izobraževanja in v prihodnosti. Iz študije in primerjave 

obeh kurikulumov za javne vrtce je bilo ugotovljeno, da noben od njiju ne vsebuje tehnike in 

tehnologije kot samostojnega področja, ampak se ju priključuje različnim sorodnim vsebinam. 

Kalifornijski kurikulum za razliko od slovenskega vsebuje nekoliko večji poudarek na samem 

učnem procesu pri izvajanju določene vsebine, medtem ko je v slovenskem bolj poudarjen 

pomen doseganja zastavljenih ciljev. Ker Slovenija postaja prav tako kot Kalifornija vse bolj 

multikulturna država, se je potrebno zavedati pomembnosti individualnih pristopov in 

poznavanja otrokovega kulturnega ozadja, sodelovanje z družino ter potrebe po prilagajanju 

vsebin otrokovim sposobnostim. 

 

Cilji diplomskega dela so predstaviti tehnično vzgojo v kurikulumih slovenskih in 

kalifornijskih javnih vrtcev, določiti skupne in razlikovalne vsebine tehnične vzgoje v obeh 

primerjanih državah ter kritično analizirati in ovrednoti stanje tehnične vzgoje in podati 

izboljšave za slovenski kurikulum. Zanima nas, kako je definirana tehnična vzgoja v 

slovenskih vrtcih in kako v kalifornijskih; kako je vpeta tehnična vzgoja v Kaliforniji – ali gre 

za samostojno področje ali povezano, in če da, s katerimi področji; koliko tehničnih vsebin je 

v kalifornijskem kurikulumu v primerjavi s slovenskim Kurikulumom za vrtce in kakšne so te 

vsebine; kako se izvajajo vsebine tehnične vzgoje v Kaliforniji in ali kakšna vsebina, metoda, 

oblika ali strategija dela izstopa. 

 

Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja smo pridobili s pomočjo kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa. Preučili smo domačo in tujo literaturo s tega področja, uporabili 

deskriptivno metodo teoretičnih prispevkov, metodo primerjave in stopnjevanja ter analizo in 

interpretacijo izsledkov. Poleg preučevanja literature smo vključili tudi znanje, ki smo ga 

pridobili tekom študija predšolske vzgoje in prakse. 

Tehnika in tehnologija se razvijata, odkar so oblikovali prvo rezilo iz kosa kamna ali zanetili 

ogenj. Ker pa se tehnologija nenehno spreminja in se razvija z izjemno hitrostjo, je 

pomembno, da ljudje razumejo koncepte in delovanje sodobne tehnologije. In vendar 

opazimo, da so v vrtcih in šolah še vedno poudarjena osnovna področja, ki ne zajemajo toliko 

vsebin tehnike in tehnologije. Otroci se največ naučijo preko izkustvenega učenja in ravno to 
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poudarja tehnična vzgoja – aktivno učenje. Učijo se praktičnih spretnosti reševanja 

problemov, kritičnega razmišljanja, odpravljanja napak, raziskovanja, razvoja in 

eksperimentiranja. Vzgojitelji in učitelji bi morali ozavestiti pomembnost tega predmeta in 

otroke že zgodaj spodbuditi k razumevanju tehnologije in njenega mesta v sodobni družbi, ter 

jim nuditi priložnosti za razvoj sposobnosti in spretnosti, ki jih bodo spremljale skozi celo 

življenje. 

 

Ključne besede: predšolska vzgoja, kurikulum za vrtce, slovenski javni vrtec, vrtec v 

Kaliforniji (ZDA), tehnična vzgoja 
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Comparison of Preschool Curriculum in Slovenia and Public Preschool 

Curriculum in California Focusing on Technical Education 

ABSTRACT 

Due to the rapid increase of technological development and increased use of technology in the 

modern world, it is necessary to improve technical literacy early on in the education process 

of our children and help them acquire the skills needed in their continuous process of 

education. From the study and comparison of both curricula, it was found that neither of the 

two includes technology as a separate subject but it is integrated with various related content. 

The Californian curriculum, contrary to the Slovenian one, contains a somewhat higher 

emphasis on the learning process itself while the Slovenian curriculum emphasizes the 

achievement of set objectives. As Slovenia, similarly to California, increases in multicultural 

variety it is imperative to understand the importance of using an individual approach as well 

as understanding the child’s cultural background, interaction with their family and the need to 

adapt the content to their abilities. 

 

This diploma thesis aims to present technical education in the curricula of Slovenian and 

California public preschools and kindergartens, to determine the common and distinct 

contents of technical education in both compared countries, to critically analyze and evaluate 

the state of technical education and to provide improvements for the Slovenian curriculum. 

 

Our main goals are to understand how technical education in Slovenian kindergartens is 

defined in comparison to California’s preschools and kindergartens, how technical education 

in California is embedded - whether it is a standalone field or an intertwined field, and if so, 

with which fields it intertwines with. We are also interested in how much technical content 

is present in the California curriculum compared to the Slovenian kindergarten curriculum 

and how does the content differ. We also look into how technical education content is 

implemented in California, and whether the content, method, format, or strategy of the work 

stands out. 

 

The answers to our research questions were obtained through a qualitative research approach. 

We studied domestic and foreign literature in the field, used a descriptive method of 

theoretical contributions, a method of comparison and escalation, and the analysis and 
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interpretation of findings. In addition to analyzing the literature, we also referenced the 

knowledge we gained during our preschool education and practical training. 

Technology is constantly evolving since the first fire was started and the first blade shaped 

from a piece of stone. However, as technology is constantly changing and evolving with 

increasing speed, it is important for people to understand the underlying concepts 

and operation of modern technology. Nevertheless, we notice that in schools and 

kindergartens there are still core subjects that do not include technology or topics related to 

it. Children mostly learn through experiential learning, and this is precisely what technical 

education emphasizes - active learning. They learn practical problem-solving skills, critical 

thinking, elimination of mistakes, exploration, development, and experimentation. Educators 

and teachers should be aware of the importance of this subject and encourage children early 

on to understand the technology and its place in contemporary society, as well as provide 

them with opportunities to develop the skills and competences that will accompany them 

throughout their lives. 

 

Keywords: preschool education, kindergarten curriculum, Slovenian public kindergarten, 

kindergarten in California (USA), technical education 
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1 UVOD 

Tehnika in tehnologija sta povsod okoli nas in prežemata sodobni svet. Dela, ki jih ljudje 

opravljajo, vozila, v katerih potujejo, informacije, ki jih prejemajo, in številni drugi vidiki 

pričajo, da se življenje nenehno spreminja. Svet se spreminja in inženirji so tisti, ki stojijo za 

vsem tem razvojem. Posameznik, ki želi spreminjati svet, mora biti kritičen, vendar 

ustvarjalen. Biti mora radoveden, sposoben in pripravljen obvladovati nenehno spreminjanje 

sveta. V naprednem tehnološkem svetu potrebujemo ljudi, ki bodo svoje ideje znali uresničiti. 

Z uporabo načel matematike, naravoslovja in znanosti inženirji razvijajo in iščejo rešitve 

največjih svetovnih tehničnih vprašanj.  

Usmerjanje otrok v razvoj tehničnih in tehnoloških veščin se začne že zelo zgodaj. Otrok je v 

predšolskem obdobju izrazito dovzeten za povezovanje spontane igre in učenja, kar lahko 

vzgojitelj spodbudi z uvajanjem tehničnih oziroma tehnoloških vsebin v program predšolske 

vzgoje. Poznavanje značilnosti otrokovega celostnega razvoja je ključnega pomena pri 

prilagoditvi vseh pedagoških vsebin. Ker pa je tehnološko izobraževanje v predšolskem 

obdobju v mnogih državah še vedno precej nov element učnega načrta, pedagoški delavci 

pogosto ne vedo, kako bi tehniko in tehnologijo konkretno vključili v svoj program. Javni 

vrtci delujejo po programu Kurikuluma za vrtce (1999), ki ga vzgojitelji tekom izobraževanja 

in kasnejšega dela dobro spoznajo. Primerjanje slovenskega kurikuluma s tujimi je 

pomembno za slovenske vzgojitelje, saj jim vpogled v le-te pripomore k širjenju spektra 

pedagoškega dela, k pridobivanju novih idej ter k odprtosti za nove metode in oblike dela s 

predšolskimi otroki.  

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V zadnjih letih se tehnika in tehnologija čedalje v večji meri kaže kot pomembno področje 

učnih načrtov v predšolskem obdobju. V mnogih primerih pa se vzgojitelji srečujejo s težavo, 

saj niso prepričani, kaj naj bi področje tehnike in tehnologije zajemalo in kako bi to področje 

približali otrokom. V diplomskem delu se osredotočamo na ugotavljanje stanja tehnične 

vzgoje v vrtcih pri nas in v tehnološko bolj naprednih Združenih državah Amerike, konkretno 

v zvezni državi Kaliforniji. Živimo v času, ko postaja potreba po tehnološki pismenosti vse 

večja zaradi napredka in razvoja tehnološkega sveta. Težava pa se pojavi pri nepoznavanju 

pomembnosti tehnološkega opismenjevanja, saj ni dovolj, da otroke učimo le izdelovanja in 
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uporabe določenih izdelkov. Pomembno je neprenehno izobraževanje vzgojiteljev na 

področju tehnike in tehnologije, saj bomo le na tak način otrokom lahko ponudili globlje 

razumevanje tehnologije, tehnoloških procesov in sistemov ter zavedanje, da ima zgodnje 

tehnološko opismenjevanje lahko trajne učinke, zlasti za uspešno vključitev v osnovno šolo in 

kasneje orientacijo v tehniške in naravoslovne poklice. Želimo, da se tega zavedajo tako 

bodoči kot tudi že obstoječi vzgojitelji, kar bomo še dodatno podkrepili v našem delu. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Osrednji namen našega dela je ugotoviti, kakšno je stanje tehnične vzgoje pri nas in v državi 

Kaliforniji, kot delu Združenih držav Amerike. Želimo pa tudi izpostaviti pomembnost in 

uporabnost vsebin tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju. 

Zadali smo si naslednje cilje (C1–C3): 

C1: Predstaviti tehnično vzgojo v kurikulumih obeh držav.  

C2: Določiti skupne in razlikovalne vsebine tehnične vzgoje v primerjanih državah. 

C3: Kritično analizirati in ovrednoti stanje tehnične vzgoje in podati izboljšave za slovenski 

kurikulum.  

 

Zastavili smo si tudi raziskovalna vprašanja (RV1–RV4): 

RV1: Kako je definirana tehnična vzgoja v naših vrtcih in kako v Kaliforniji? 

RV2: Kako je vpeta tehnična vzgoja v Kaliforniji, ali gre za samostojno področje ali 

povezano, in če da, s katerimi področji? 

RV3: Koliko je tehničnih vsebin v kalifornijskem kurikulumu v primerjavi s slovenskim 

Kurikulumom za vrtce in kakšne so te vsebine? 

RV4: Kako se izvajajo vsebine tehnične vzgoje v Kaliforniji in ali kakšna vsebina, metoda, 

oblika ali strategija dela izstopa? 

1.3 METODOLOGIJA DELA 

Pri raziskavi bomo uporabili predvsem kvalitativen raziskovalni pristop. Prevladujoča metoda 

bo teoretično-kavzalna metoda: proučevanje domače in tuje literature, deskriptivna metoda 
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teoretičnih prispevkov, metoda primerjave in stopnjevanja, analiza in interpretacija izsledkov. 

Primerjali bomo slovenski in kalifornijski kurikulum za vrtce s poudarkom na tehnični vzgoji 

in njenih vsebinah. Pri tem si bomo pomagali z domačo in tujo literaturo, s spletnim 

raziskovanjem, ter z lastnimi izkušnjami, ki smo jih pridobili v času študija in prakse. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE PREOSTALIH POGLAVIJ 

V prvem poglavju smo opredelili raziskovalni problem ter izpostavili cilje in namen 

diplomskega dela. Prav tako smo predstavili metodološki pristop, s katerim smo pridobili 

raziskovalne podatke. 

Ker se v diplomskem delu osredotočamo na vsebine, povezane z otrokovim razvojem v 

predšolskem obdobju, podrobneje predstavimo posamezna področja otrokovega razvoja 

(gibalni, miselni, zaznavni, čustveni ter socialni razvoj), ki so pomembna za razumevanje 

ustreznosti vsebin tehnološke vzgoje v vrtcih in drugih tem, ki jih najdemo v obeh 

(slovenskem in kalifornijskem kurikulumu). 

V tretjem poglavju opisujemo Kurikulum za vrtce, ki velja za slovenske javne vrtce. 

Predstavimo načela in cilje kurikuluma ter posamezna področja, ki so v kurikulumu 

obravnavana. Posebej izpostavimo področje tehnične vzgoje v vrtcu, kjer navedemo tudi 

nekaj primerov prakse. 

Četrto poglavje opisuje kalifornijski kurikulum za najmlajšo starostno skupino otrok 

(California Preschool Curriculum Framework), ki je razdeljen na tri dele (California 

Preschool Curriculum Framework, Volume 1; California Preschool Curriculum Framework, 

Volume 2 in California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). Zajeta so naslednje 

področja: čustveno-socialni razvoj, jezik in pismenost, angleški jezik, matematika, umetnost, 

gibanje, zdravje, zgodovina in družbene vede, naravoslovje.  

V petem poglavju predstavimo kalifornijski Kindergarten Curriculum, ki je namenjen 

otrokom, starim od 4 do 6 let, in zajema naslednja poglavja: angleški jezik, matematiko, 

zgodovino in družbene vede, znanost, umetnost, zdravje, športno vzgojo, tuje jezike in šolsko 

knjižnico. 

Ker tako slovenski kot tudi kalifornijski kurikulum za vrtce ne vsebuje vsebin tehnike in 

tehnologije kot samostojnega področja, je v šestem poglavju predstavljen program STEM 

(science, technology, engineering and mathematics), ki se v čedalje večji meri pojavlja tako v 
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javnih kot tudi zasebnih vrtcih v Kaliforniji. Zajema področja naravoslovja, tehnike, 

inženirstva in matematike. V tem poglavju so predstavljeni tudi standardi za tehnološko 

pismenost v ZDA. 

Sledijo še poglavja SWOT analize, kjer smo predstavili prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti tako za slovenski kot tudi za kalifornijski kurikulum, diskusije, zaključka in 

navedba uporabljene literature. 
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2 OTROKOV RAZVOJ 

Otrok se rodi z določenimi dispozicijami, kasneje pa je od okolja in njegove samodejavnosti 

odvisno, kako se bodo te dispozicije razvile. Otrokov razvoj moramo razumeti kot celovit 

proces, saj so dejavniki, kot so rast in razvoj, zorenje ter izkušnje, s katerimi se otrok srečuje 

ob vključenosti v družbo in z lastno aktivnostjo, odločilni za dogajanje v otroku in za njegove 

spremembe (Pišot, Videmšek, 2007). 

Otrokov razvoj je odvisen od dednosti, okolja in otrokove lastne aktivnosti. Za vsako 

otrokovo aktivnost oziroma učenje je potrebno, da otrok doseže določeno stopnjo zrelosti, kar 

pomeni, da se otrok lahko uči šele takrat, ko je zrel za določeno stopnjo učenja (Toličić, 

Smiljanić – Čolanović, 1973).  

 

2.1 GIBALNI RAZVOJ 

Gibalni razvoj poteka v dveh smereh, in sicer cefalokavdalno, kar pomeni, da razvoj poteka 

od glave navzdol in pa proksimodistalno, kar pomeni, da razvoj poteka v smeri od osrednjega 

dela telesa k bolj oddaljenim. Ko govorimo o cefalokavdalnem razvoju, se otrok najprej nauči 

nadzorovati glavo, nato sledijo zgornje okončine, trup in na koncu spodnje okončine. Pri 

proksimodistalnem razvoju pa otrok najprej usvoji gibe, ki se začnejo v ramenskem obroču, 

nato sledijo gibi komolcev, zapestja in na koncu gibi prstov oziroma fina motorika 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Ko se otrok gibalno razvija, se to odraža v vse večji moči, ravnotežju in hitrosti. Vse te 

lastnosti se tekom otroštva izboljšujejo. Groba motorika se začne razvijati med otrokovim 

prvim in tretjim mesecem starosti. Takrat se začnejo obračati iz boka na hrbet in obratno, 

kasneje pa se lahko samostojno obrnejo tudi s hrbta na trebuh. Sledi samostojno dviganje iz 

ležečega v sedeči položaj, in kasneje samostojna hoja. Do konca drugega leta večina otrok že 

usvoji tek, ki se v tretjem letu starosti le še izboljša, in sicer so njihovi koraki bolj enakomerni 

in daljši. Otroci imajo na tej stopnji še težave z zaustavljanjem in spreminjanju smeri, vendar 

te težave v večini primerov izginejo do petega leta starosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Razvoj fine motorike prav tako pri otroku opazimo zelo zgodaj. Že novorojenčki z odprtimi 

dlanmi nakazujejo zanimanje za okolico, vendar predmetov še ne morejo prijeti. Otrok v 

približno četrtem mesecu starosti postane uspešen pri prijemanju predmetov, kar pa se skozi 
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čas spreminja. Najprej po predmetih sega s celo dlanjo, sledi obdobje seganja po predmetih z 

blazinicami prstov, nazadnje pa usvojijo tudi t.i. pincetni prijem. Z razvojem drobnih gibov je 

povezano tudi usklajevanje giba oko – roka, ki se odraža v vse večjem nadzoru in napredku 

giba (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

2.2 MISELNI IN ZAZNAVNI RAZVOJ 

Otrokove zaznavne sposobnosti so že ob rojstvu razmeroma dobro razvite, v prvih mesecih pa 

se le še izboljšajo. Otrok v prvih fazah dražljaje iz okolja zaznava povsem spontano, kasneje 

pa njegovo zaznavanje postane bolj namerno. Po četrtem letu starosti se zaznave povežejo z 

miselnim razvojem otroka. Nemec in Kranjc (2011) navajata Piagetovo ugotovitev, ki pravi, 

da je vrstni red stopenj razvoja mišljenja univerzalen, od posameznega otroka pa je odvisno, 

pri kateri starosti bo dosegel določeno stopnjo.  

Miselni oz. kognitivni razvoj sestavljajo intelektualni procesi, kot so zaznavanje, presojanje, 

sklepanje, predstavljanje, reševanje problemov, spomin in govor. Miselni razvoj je odvisen od 

mnogih dejavnikov, kot so npr. biološko zorenje, izkušnje, ki jih pridobimo iz okolja in 

uravnoteženost. Videmšek in Pišot (2007) povzemata Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja, 

ki je razdeljena na štiri stopnje, in sicer na 

- senzomotorično stopnjo (do 2. leta starosti), za katero je značilno, da otrok raziskuje, 

spoznava in razume svet preko gibalnih in zaznavnih dejavnosti; 

- predoperativno stopnjo (od 2. do 7. leta starosti), ki se deli na obdobje simboličnega in 

na obdobje intuitivnega mišljenja; 

- konkretnooperativne stopnjo (od 7. do 12. leta starosti), za katero je značilno, da otrok 

usvoji logično mišljenje, vendar ne še abstraktnega, temveč le na konkretni ravni; 

- formalnooperativno stopnjo (od 12. do 15. leta starosti), v kateri se prične abstraktno 

in hipotetično mišljenje.  

V času razvoja mišljenja se razvijajo tudi druge sposobnosti, na primer dolgoročni in 

kratkoročni spomin, orientacija v prostoru in času, pa tudi pozornost, ki je ključnega pomena 

za otrokov kasnejši uspeh v šoli in življenju (Nemec in Kranjc, 2011). 

2.3 SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 

Socialni in čustveni razvoj sta sicer dva različna razvoja, vendar ju zaradi njune tesne 

povezanosti pogosto obravnavamo skupaj.  
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Otrok že od rojstva naprej kaže zanimanje in navdušenje za ljudi okoli njega. Prvi pogledi in 

socialni nasmeh so osnova za nadaljnji razvoj socialnega vedenja posameznika. Prvi socialni 

dotiki se pojavijo med tretjim in četrtim mesecem starosti. Otroci tudi zgodaj začnejo 

prepoznavati in razlikovati čustva drugih, vendar tako socialni kot tudi čustveni razvoj poteka 

različno pri vsakem posamezniku (Marjanovič Umek, 2001).  

Vzgoja v predšolskem obdobju mora biti grajena na potrebah otroka in njegovih lastnih 

zmožnosti, ter ga hkrati voditi do izkušenj, spoznanj in novih doživetij preko problemov, ki 

od njega zahtevajo nenehno aktivnost (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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3 KURIKULUM ZA VRTCE 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. Namenjen je 

vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem; je dokument, 

ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in 

kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in 

spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v 

vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 3–4) 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so najprej predstavljeni cilji, ter načela za uresničevanje le-teh, 

ter poglavje, ki zajema razvoj in učenje predšolskega otroka, njegov počitek, hranjenje in 

druge vsakodnevne dejavnosti. Sledijo področja dejavnosti, in sicer gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika (Batistič Zorec, 2003). Za vsako področje so posebej 

opredeljeni tudi cilji, primeri dejavnosti in vloga odraslih.  

 

3.1 CILJI KURIKULA ZA VRTCE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so opredeljeni naslednji cilji: 

- »bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, 

- bolj uravnotežena ponudba različnih področji in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, 

- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, 

- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, 

- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

- dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 

- rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 

- rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 

- večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 

- povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v 

vrtcu, 
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- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 4–5) 

 

3.2 NAČELA URESNIČEVANJA CILJEV KURIKULA ZA VRTCE 

Iz ciljev Kurikuluma za vrtce (1999) so izpeljana naslednja načela: 

- načelo demokratičnosti in pluralizma; 

- načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

- načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

- načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

- načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

- načelo uravnoteženosti; 

- načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

- načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; 

- načelo horizontalne povezanosti; 

- načelo vertikalne povezanosti; 

- načelo sodelovanja s starši; 

- načelo sodelovanja z okoljem; 

- načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; 

- načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije); 

- načelo razvojno-procesnega pristopa; 

- načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja.  

 

3.3 PODROČJA DEJAVNOSTI 

Poglavje Področja dejavnosti zajema šest področij, in sicer gibanje, jezik, umetnost, družbo, 

naravo in matematiko, znotraj katerih so opredeljeni cilji in primeri dejavnosti tako za prvo, 

kot tudi za drugo starostno obdobje, ter vloga odraslih.  
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Zapisani cilji predstavljajo okvir vsebin in dejavnosti, ki služijo kot strokovna ponudba 

vzgojiteljem, le-ti pa jih nato povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo ob pomoči strokovnih 

priročnikov (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

3.3.1 Gibanje 

Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi, saj preko njiju zaznava okolico, prostor, čas in 

samega sebe. Preko igre otrok v predšolskem obdobju pridobiva različne gibalne izkušnje ob 

katerih doživlja veselje in zadovoljstvo, pridobiva samozaupanje in samozavest, ter hkrati v 

povezavi z drugimi področji razvija intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata v 

predšolskem obdobju prav tako pomembno vlogo pri socialnem in emocionalnem razvoju, 

obenem pa se otrok uči smisla in pomena upoštevanja pravil igre, ter krepi socializacijo 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Naloga vzgojitelja je, da izbere ustrezne dejavnosti za otroke, primerne njihovi starosti. Za 

otroke od 1.–3. leta starosti so priporočljive naravne oblike gibanja, igre kjer otrok upravlja z 

različnimi predmeti, igre pri katerih vzpostavlja in razvija ravnotežje, različne elementarne 

igre, ter gibanje v naravi. V drugem starostnem obdobju, t.j. od 3.–6. leta starosti, so 

predlagane kompleksnejše in zahtevnejše oblike gibanja, igre, ki vsebujejo premagovanje 

ovir, igre z žogo in drugimi rekviziti, igre na različnih površinah (asfalt, led), pohodi v naravi 

in druge sprostitvene dejavnosti. Pomembno je, da so dejavnosti organizirane tako, da 

otrokom omogočajo čim več aktivnosti. Vzgojiteljeva naloga je, da pozna potrebe in razvoj 

posameznega otroka, ter temu primerno prilagodi dejavnosti. Otroke naj spodbuja in jim 

pomaga zaznati svoj napredek in uspeh (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

3.3.2 Jezik 

V predšolskem obdobju so za razvoj govora najpomembnejše jezikovne dejavnosti, ki 

zajemajo komunikacijo in sodelovanje z odraslimi in otroki, spoznavanje pisnega jezika ter 

svet domače in tuje književnosti. Otrok se uči jezika preko poslušanja vsakodnevnih 

pogovorov, ob branju in pripovedovanju literarnih besedil, z opisovanjem ter v različnih 

oblikah iger. Predšolsko obdobje je čas, ko se otrok uči izražati svoja čustva, misli, izkušnje 

in razumeti sporočila drugih, zato je pomembno, da vzgojitelj otroku daje dober govorni zgled 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Jezik se pomembno prepleta tudi z ostalimi področji dejavnosti, kjer otroci opisujejo, 

pripovedujejo in komunicirajo; prisoten je v socialnih igrah, pri poslušanju glasbe, doživljanju 

ritma besed, pri uporabi simbolov, s katerimi izraža svoje misli itd. Naloga vzgojitelja je, da 

prepozna tudi nebesedno izražanje otroka, ga spodbuja pri prvih poskusih verbalizacije ter 

prepozna otrokove zmožnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

3.3.3 Umetnost 

Svet je za otroka velik vir inspiracije, motivacije in vsebin, ki mu omogočajo udejanjanje 

ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v njegovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta. 

Otrok se preko umetnosti izraža, komunicira, izumlja in ustvarja ter razvija estetske pojme. 

Preko umetnosti lahko izrazi svoja počutja, čustvene vsebine, izraža svoja presojanja ter 

eksperimentira z umetniškim jezikom. Otrok preko umetnosti celovito doživlja stvari in 

ustvarja, kar je zelo pomembno za njegovo duševno zdravje in uravnotežen razvoj (Kurikulum 

za vrtce, 1999). 

Med umetniške zvrsti štejemo likovno ustvarjalnost, glasbo, ples, gledališče in film. 

Pomembno je, da pri umetniških dejavnostih otrok sam išče, raziskuje in najde rešitve oz. 

odgovore pri dani nalogi oziroma problemu, vzgojitelj pa ga pri temu podpre in spodbuja 

otrokovo estetsko presojo, ter vanjo ne posegajo, saj je pri procesu nastajanja umetniškega 

dela sam proces pomembnejši od rezultata (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

3.3.4 Družba 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Otroci morajo najprej 

pobližje spoznati družbeno okolje, ki jih obdaja, da bi ga kasneje lahko aktivno spreminjali, 

sodelovali z okoljem ter vplivali nanj. Ko spoznavajo svoj domači kraj, spoznavajo tudi 

zgodovino in spremembe, ki so se zgodile tekom časa in se hkrati z vključevanjem v širše 

okolje, vključujejo v kulturo, v kateri živijo. Pomembno je, da otroka seznanimo tudi z 

drugimi kulturami in civilizacijami, z njihovimi življenjskimi navadami, praznovanji in 

tradicijami, ter ga tako vzgajamo in učimo medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. 

Pomemben del življenja v vrtcu tvorijo tudi pesmi, igre, uganke, izštevanke, pravljice, rime in 

besedne igre, ki so preživele kot skupna dediščina skozi različne generacije (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 
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Vzgojitelj mora poskrbeti, da otrok vrtec doživlja kot okolje, v katerem ima možnost za 

vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje vsak posameznik ne glede na spol, 

nacionalno pripadnost, kulturno pripadnost, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo. S 

tem omogočimo otrokom, da preko vsakodnevnih dejavnosti oblikuje samega sebe, svojo 

identiteto in samospoštovanje, prav tako pa ga učimo sprejemanja razlik in drugačnosti ter 

strpnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

3.3.5 Narava 

Področje narave zajema otrokovo veselje za raziskovanje in odkrivanje, razvijanje otrokovih 

sposobnosti za dejavno vključevanje v družbeno in fizično okolje, ki ga obdaja, ustvarjanje 

varnega in zdravega okolja, navad, spoznavanje in pridobivanje izkušenj z živimi bitji in 

naravnimi pojavi. Tako v vrtcu kot tudi izven njega, otrok raziskuje pojave in stvari, ki ga 

zanimajo. Raziskovanje ga vodi do novih ugotovitev in zanimivih problemov; odkriva kako 

stvari delujejo, spoznava in raziskuje lastnosti snovi in teles, opazuje gibanje stvari; spoznava 

pa tudi, da vsega ni mogoče razumeti, ter da si na vsa vprašanja ne more odgovoriti 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Vzgojitelj mora poskrbeti, da otrok spoznava živo in neživo naravo v vsej njeni raznolikosti, 

nenehnem spreminjanju in estetski razsežnosti; mu pomaga razvijati spoštljiv in odgovoren 

odnos do narave; otrokom nudi varno okolje, v katerem otrok sprašuje, se uči iskati odgovore 

z raziskovanjem, eksperimentiranjem, opisovanjem, razlaganjem in opazovanjem, ter ustvarja 

situacije v katerih otrok sam najde in reši problem (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

3.3.6 Matematika 

Otrok preko vsakodnevnih stvari, s katerimi se srečuje, spoznava in vstopa v svet matematike. 

S preprostimi stvarmi, kot so pregled nad igračami in drugimi predmeti, s katerimi se 

vsakodnevno srečuje in jih ureja, primerja, razvršča, šteje, poimenuje, o njih govori itd. 

pridobiva izkušnje, znanja in spretnosti o lastnostih predmetov in stvari, kot so na primer: kaj 

je veliko in kaj je majhno; česa je več in česa manj; v čem so si stvari različne in v čem 

podobne (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Vzgojitelj se mora truditi, da prilagodi zahtevnost dejavnosti za posameznega otroka in mu na 

tak način pomaga razširiti matematično znanje. Preko pogovora otroci usvajajo matematične 
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izraze, štejejo, opisujejo, kako bi rešili določen problem. Otrokom je potrebno omogočiti, da 

se iz svojih napak učijo, in ustvarjati situacije, v katerih lahko otrok sam pride do pravilne 

rešitve, saj lahko le tako uspešno razvija matematično mišljenje, spretnosti, matematična 

izražanja in doživi matematiko kot prijetno izkušnjo (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

3.4 TEHNIČNA VZGOJA V PREŠOLSKEM OBDOBJU 

Otrok v predšolskem obdobju preko igre in drugih dejavnosti spoznava svet, ki ga obdaja, v 

katerem se vsakodnevno srečuje tudi s tehničnimi vsebinami. V svojih igrah gradi, razstavlja 

in konstruira, ter si na tak način pridobiva nove izkušnje, prva spoznanja in vpogled v svet 

tehnike. Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok sicer tehnične vzgoje ne 

obravnava kot samostojno področje, vendar otroci kljub temu ob raznih spontanih ali 

načrtovanih dejavnostih na različnih vzgojnih področjih odkrivajo in spoznavajo svet tehnike 

(Papotnik, 1988). 

Smotri, vsebine in naloge, ki jih prinaša tehnična vzgoja v predšolskem obdobju navaja 

Papotnik (1988, str. 9–10): 

Otrok naj: 

- Pozna pomen in namen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov; 

- Primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodje in pribor, ki jih srečuje v svojem 

okolju (stanovanjska hiša, hlev, avto, traktor, sesalec, kladivo, vijak); 

- Spoznava nekatere strojne dele (npr. kolesje, zobnik, zavora); 

- Odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. prevažanje, dviganje, poganjanje); 

- Pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, pojave in procese; 

- Spoznava različne materiale (npr. blago, les, plastika); 

- Oblikuje iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnično ustvarjalne zmožnosti; 

- Pri oblikovanju uporablja različno orodje in pribor (npr. škarje, kladivo, klešče); 

- Se uri v različnih tehničnih opravilih (npr. žaganje, pribijanje, rezanje, lepljenje, 

trganje, šivanje). 

Otrok naj si razvija mišljenje tako, da: 

- Razpoznava pogoje, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (npr. trpežnost, 

nosilnost); 
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- Dojema tehnične odnose (npr. ravnotežje, os kolesa – zobato kolo) (Papotnik, 1988, 

str. 10). 

Papotnik (1988, str. 10) prav tako navaja, naj otrok pri igri s tehničnimi predmeti, ter ob 

gradnji in razdiranju razvija svoje govorne sposobnosti in bogati tehnični jezikovni zaklad, ki 

ga uporablja tudi pri vsakdanjem komuniciranju in izražanju. Ob tem bo otrok pridobival in 

razvijal ustrezen odnos do dela, odgovornost in vztrajnost; učil se bo primernega odnosa v 

socialnih interakcijah z drugimi otroki ali odraslimi; si pridobival moralne kvalitete in 

organizacijske sposobnosti.  

Tatjana Vonta (v Papotnik, 1988, str. 10–11) je poimenovala tri vsebinske sklope, s katerimi 

lahko realiziramo te in še mnoge druge smotre: 

1. Tehnika, ki človeku omogoča in olajšuje zadovoljevanje življenjskih potreb 

2. Tehnika, ki človeku omogoča in olajšuje delovna opravila in njegovo delovanje v 

družbi 

3. Tehnika, ki človeku obogati prosti čas in zabavo. 

Pomembna je tako spontana igra kot tudi vodene dejavnosti, saj si tam otrok pridobiva vsa ta 

spoznanja preko opazovanja, posnemanja, pogovora, med gradnjo in konstruiranjem, 

preiskovanjem, zbiranjem in razstavljanjem (Papotnik, 1988, str. 10–11). 

Igra ima pri poučevanju tehnike v vrtcu osrednjo vlogo, saj takrat otroci eksperimentirajo in 

spoznavajo različna orodja in materiale, ter tako pridobivajo nove izkušnje s področja tehnike, 

razvijajo ustvarjalnost, se soočajo z izzivi, iščejo možne izboljšave in rešitve v vsakdanjem 

življenju, ter posledično razvijajo socialne, akademske, ustvarjalne in kognitivne sposobnosti. 

V zgodnjih letih so otroci najbolj radovedni, imajo željo preučiti, razmisliti in razumeti stvari 

iz okolja, pri tem pa potrebujejo vzgojitelje, ki jih usmerjajo, odgovarjajo na njihova 

vprašanja, spodbujajo ustvarjalnost, radovednost in pozitivni odnos do tehnike in tehnologije, 

ter jim pomagajo razumeti, kako nam uporaba tehnologije lahko poenostavi reševanje 

problemov v vsakdanjem življenju (Thorshag in Holmqvist, 2018). 

 

3.4.1 Kurikulum za vrtce in tehnična vzgoja 

Tehnična vzgoja kot dejavnost v Kurikulumu za vrtce (1999) ni opredeljena kot samostojno 

področje, se pa tesno prepleta z vsemi ostalimi področji in vsakodnevnimi dejavnostmi. 
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Največ ciljev, ki se nanašajo na tehnično vzgojo najdemo v okviru področja narave in 

umetnosti.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) so navedena tudi načela, ki jih mora vzgojitelj upoštevati pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Izpostavljamo slednja, ki se nam zdijo povezana s tehniko 

in tehnologijo in sicer, da je potrebno in pomembno upoštevati otrokove individualne lastnosti 

in zmožnosti, ter ga preko usmerjenih dejavnosti voditi k novim izkušnjam in spoznanjem s 

smiselnimi zahtevami oziroma problemi, saj se otrok le na tak način lahko aktivno uči. 

Otrokovo učenje naj temelji na lastni aktivnosti z različnimi predmeti in konkretnih izkušnjah 

z ljudmi in stvarmi. Pri učenju naj ga vodi notranja motivacija, sooča naj se z reševanjem 

problemov in konfliktov, ter pridobivanjem socialnih izkušenj.  

Četudi Kurikulum za vrtce (1999) ne vsebuje tehnike in tehnologije kot samostojnega 

vsebinskega poglavja, je zaradi hitro razvijajočega se tehnološkega sveta potrebno že zgodaj 

začeti razvijati odnos do tehnike in tehnološke pismenosti, saj bodo otroci kasneje učenci, 

dijaki, študenti, le tako sposobni razumeti, uporabljati in upravljati tehnologijo. Zato je 

pomembno, da se otrok že v predšolskem obdobju znajde v spodbudnem okolju glede tehnike 

in inženirstva, ki ga pripravi usposobljen vzgojitelj (Avsec in Sajdera, 2018). 

 

3.4.2 Cilji tehnike, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo 

Cilji, ki se navezujejo na tehniko in tehnologijo so prepleteni med področji, ki so obravnavana 

v Kurikulumu za vrtce (1999), največ jih najdemo na področju narave in umetnosti. 

3.4.2.1 Cilji s področja narave: 

Globalni cilji: 

- Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe 

- Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 

Operativni cilji: 

- Otrok spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen 

- Otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost 

- Otrok spoznava, kaj povzroči gibanje in kaj gibanje vzdržuje 

- Otrok spoznava gibanje teles po zraku, vodi in kopnem 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov) 
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- Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen 

in pomen, ter v igri ponazarja njihovo delovanje 

- Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost 

- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave 

- Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijskih 

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

3.4.2.2 Cilji s področja umetnosti: 

- Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- Otrok naj neguje in razvija individualne ustvarjalne potenciale v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti 

- Otrok naj odkriva in neguje specifične umetniške sposobnosti in nadarjenosti 

- Otrok naj razvija prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave 

- Otrok naj razvija sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja 

- Otrok naj uporablja in razvija spretnosti tako, da spoznava, raziskuje, eksperimentira z 

umetniškimi sredstvi (s telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in 

tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi 

- Otrok naj bo deležen spodbud splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in 

uporabi sredstev in prostora (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 24). 

3.4.3 Primeri dejavnosti, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo 

Tako kot cilji, so tudi primeri dejavnosti za tehniko in tehnologijo tesno prepleteni z ostalimi 

področji Kurikuluma, tudi teh pa je največ s področja narave in umetnosti. 

3.4.3.1 Primeri dejavnosti, ki se navezujejo na tehniko in tehnologijo s področja narave 

- Otrok ugotavlja, kaj gibanje povzroči in vzdržuje (avto potrebuje gorivo, 

avtomobilček poganja vzmet, človek potrebuje hrano, vodni mlinček poganja vodni 

tok itd.); 

- Otrok sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora in v njem ureja predmete in drugo; 

- Otrok se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in 

sestavlja); 

- Otrok oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga 

mozaik itd.; 
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- Otrok spoznava različne materiale in jih primerja med seboj (npr. usnje, les, kamen, 

kovine, plastika); 

- Otrok se igra z elastiko, zvija žico ipd. in ugotavlja lastnosti (elastičnost, plastičnost, 

trdoto itd.); 

- Otrok se igra s tehničnimi predmeti; 

- Otrok uporablja različne materiale in orodja; 

- Otrok izdeluje mlinčke in ladjice; 

- Otrok se igra in oblikuje z mivko in vodo; 

- Otrok izdeluje enostavna glasbila; 

- Otrok sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba 

embalaže) ali predelavi (izdelovanje papirja) – reciklaža) Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 40–42). 

 

3.4.3.2 Primeri dejavnosti, ki se navezujejo na tehniko in tehnologijo s področja 

umetnosti 

Primeri likovnih in oblikovalnih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 27–28): 

- Otrok se igra, zamišlja, oblikuje, ustvarja, se izraža, komunicira z risbo, grafiko, sliko, 

lepljenko, plastiko, konstrukcijo, predmetom, prostorom; 

- Otrok opazuje vizualne značilnosti predmetov, objektov, delov, procesov in dogodkov 

(obliko, barvo, svetlost, smeri, prostorske in velikostne odnose); 

- Otrok tipa, boža, gnete, mečka površine, materiale in oblike; 

- Otrok riše, modelira, sestavlja, oblikuje, tudi drobnejše oblike, detajle, vzorce itd.; 

- Otrok uporablja različne tehnike za risanje, slikanje, tiskanje, lepljenje, konstruiranje, 

modeliranje, oblikovanje in mnoge različne umetniške, naravne in umetne materiale; 

- Otrok iste teme upodablja v dveh in treh dimenzijah; 

- Otrok iste teme upodablja z glino in različnimi materiali; 

- Otrok zamišlja, izbira in oblikuje lutke, prvine kostuma in scene; 

- Otrok oblikuje okrasne in uporabne stvari. 

Primeri glasbenih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 28): 

- Otrok izdeluje enostavna zvočila in glasbila in igra nanje; 

- Otrok sodeluje pri glasbenih didaktičnih igrah 
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Primeri AV-medijske dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 30): 

- Otrok snema s fotoaparatom, videokamero, kasetofonom in razlikuje sredstva za 

snemanje in predvajanje gibljivih in statičnih slik in zvoka; 

- Otrok fotografijo reže in sestavlja v nove prizore (tvori nove vsebine in likovne 

kompozicije), jo umetniško dopolnjuje in uporablja za izdelavo scenarija v obliki 

stripa. 
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4 PREDŠOLSKI KURIKULUM (angl. PRESCHOOL 

CURRICULUM) 

Kalifornijski kurikulum za predšolsko vzgojo (angl. Preschool) je sestavljen iz treh delov, in 

sicer California Preschool Curriculum Framework, Volume 1, California Preschool 

Curriculum Framework, Volume 2 in California Preschool Curriculum Framework, Volume 

3. V vseh treh delih so predstavljene smernice, ki bogatijo možnosti za učenje in razvoj 

predšolskih otrok. Vključujejo ideje, kako namerno vključiti učenje v otroško igro, izvajanje 

dejavnosti, ki jih usmerjajo otroci in vodijo vzgojitelji, načrtovanje okolja, interakcij, rutin in 

materialov, preko katerih se otroci učijo, ter kako individualizirati učni načrt na podlagi 

znanja, potreb, veščin in interesa otrok (povzeto po: 

https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psframework.asp). 

Predšolska populacija v Kaliforniji vključuje otroke, ki prihajajo iz najrazličnejših držav in 

kultur, otroke, ki ne govorijo angleškega jezika, otroke, ki prihajajo iz različnih socialno-

ekonomskih okolij. Velik poudarek je na učenju angleščine in hkratnem razvijanju maternega 

jezika, saj je v ospredju zavedanje, da otrokove zgodnje izkušnje z jezikom in poznavanje le-

tega, ter zmožnost komuniciranja, močno vplivajo na učenje otrok in njihov dolgoročni uspeh 

v kasnejšem izobraževanju. Kurikulum zajema celovit pristop zgodnjega učenja, povezave 

med različnimi področji in navodila, kako otroke vključiti v dejavnosti, ki jih vodi vzgojitelj. 

Vsako poglavje vsebuje pregled domene, temeljev določenega področja, načela in kurikularne 

strategije, ki se nanašajo na učno okolje in vzgojiteljeve interakcije z otroki. 

V kurikulumu je predstavljenih osem načel, ki predstavljajo vodilo za delo vzgojiteljev pri 

vzgoji v vrtcih: 

- najpomembnejši so odnosi; 

- igra je primarni kontekst za učenje; 

- učenje je integrirano; 

- namerno poučevanje izboljšuje učne izkušnje otrok; 

- zavedanje pomembnosti sodelovanja med družino in skupino; 

- individualizacija učenja za vse otroke; 

- odzivnost na kulturo in jezik otroka vpliva na njegovo učenje; 

- čas za evalvacijo in načrtovanje izboljšuje poučevanje (povzeto po: 

https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psframework.asp). 
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4.1 KALIFORNIJSKI PREDŠOLSKI KURIKULUM, 1. ZVEZEK (angl. 

CALIFORNIA PRESCHOOL CURRICULUM FRAMEWORK, 

VOLUME 1) 

Prvi sklop, ki je namenjen vzgojiteljem in pomočnikom kot smernice pri načrtovanju 

programa v predšolskem obdobju, je razdeljen na štiri poglavja, in sicer socialno-čustveni 

razvoj otroka, jezik in pismenost, angleški jezik in matematiko. Kurikulum je načrtovan tako, 

da so otroci aktivni ustvarjalci. Otroci imajo v predšolskem obdobju izjemno sposobnost 

organiziranja in pomnjenja novih informacij. Njihove misli sestavljajo nove besede, števila, 

občutki, dejanja, interakcije z ljudmi in predmeti, ter urejanje novih informacij v lastni sistem 

znanj (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

Dnevni program je načrtovan tako, da otroci nekaj časa preživijo tako zunaj kot tudi v 

notranjih prostorih vrtca. Kurikulum narekuje, naj imajo otroci v dopoldnevu dovolj časa, da 

se učijo preko igre, saj takrat svobodno s svojimi lastnimi odločitvami raziskujejo različna 

področja, materiale in ideje za igro in ustvarjanje. Dejavnosti naj bodo organizirane tako v 

manjših, kot tudi večjih skupinah, odvisno od načrtovane dejavnosti in pozornosti, ki jo otrok 

pri določeni aktivnosti potrebuje. Učni načrti naj vključujejo zamisli otrok v vsakodnevne 

rutine, saj le-te predstavljajo naravne možnosti, kjer lahko otroci utrjujejo svoje spretnosti in 

odgovornosti (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

 

4.1.1 Čustveno-socialni razvoj (angl. Social-emotional development) 

Čustveno-socialni razvoj kaže, kako predšolski otroci usvojijo socialne veščine, 

samozavedanje in osebne lastnosti, ki so povezane z učenjem in bivanjem v skupini. 

Čustveno-socialne lastnosti, kot so na primer radovednost, samozavest, pozornost, 

razmišljanje, podajanje novih idej itd. so bistvenega pomena, saj se kasneje otrok lažje uči, 

rešuje probleme in je ustvarjalen (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

Aktivno učenje, ki temelji na igri, se kaže kot najbolj uspešna metoda pri doseganju zgoraj 

omenjenih lastnosti. Otrokom je potrebno ustvariti okolje in dnevne rutine, ki jim nudijo 

možnost odgovornega sodelovanja v skupini, razumeti posameznikove potrebe in interese, 

spodbujati želeno vedenje in odnose v skupini med otroki in vzgojiteljem, ter ne nazadnje 

ustvariti odnos in spoznati otrokovo družino, okolje iz katerega prihaja, in stališča 

posameznikove družine (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 
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Področje čustveno-socialnega razvoja zajema tri področja, in sicer: 

- SELF (osebni) 

- SOCIAL INTERACTION (družbene interakcije) 

- RELATIONSHIPS (odnose) 

4.1.1.1 Osebni (angl. Self) 

Zgodnje učenje je globoko vpeto v vsakega posameznika. Večina predšolskih otrok se z 

navdušenjem in samozavestjo loti novih nalog in raziskovanja. Njihovi uspehi (in občasni 

neuspehi) oblikujejo občutek o prizadevanju za nova znanja in veščine. V predšolskem 

obdobju je učenje družbena dejavnost, zato je uspeh otrok pri učenju odvisen od njihove 

sposobnosti razumevanja in konstruktivnega sodelovanja v družbenem okolju. Zgodnje 

otroštvo je obdobje hitre rasti v družbenem in čustvenem razumevanju ter razvijanju empatije 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

4.1.1.2 Razvoj socialnih interakcij (angl. Social interaction) 

Skupinsko učenje vedno vključuje socialno interakcijo; spretnost, s katero otrok sodeluje z 

odraslimi in vrstniki, ter kompetence, s katerimi prevzema svoje vloge in odgovornost kot 

član skupine. Razvoj teh veščin v predšolskem obdobju predstavlja temelj za socialno 

usposobljenost in kompetentnost otrok. Predšolski otroci uživajo v interakciji z drugimi otroki 

in odraslimi, hitro razvijajo spretnosti za druženja, pogajanja pri sporih in se učijo spoštovati 

občutke drugih ljudi. Iščejo svojo vlogo v skupini in so veseli odgovornosti. To vključuje tudi 

sodelovanje v skupinskih dejavnostih, upoštevanje interesov drugih otrok in upoštevanje 

navodil (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

4.1.1.3 Odnosi (angl. Relationships) 

Že od zgodnjega otroštva otrokov odnos s starši in ostalimi družinskimi člani vodi in motivira 

otrokovo ljubezen do raziskovanja in učenja, ter mu zagotavlja varno podlago za osebnostno 

rast in samozavest. V vrtcu je vzgojitelj most, ki povezuje vrtec in dom.  

Če povzamemo misli, je osrednja nit kurikuluma, ki vodi čustveno-socialni razvoj otrok, 

otroška igra. Pristop aktivnega učenja, ki temelji na igri, omogoča številne priložnosti za 

vzpostavljanje socialnih interakcij in razvijanje sposobnosti povezovanja. Spodbuja otrokovo 

radovednost, omogočati mora svobodno izbiro in sledenje interesom, tako lastnim, kot tudi 

skupinskim. Vrtec mora otroku omogočiti dostop do različnih dejavnosti, ki ga usmerjajo v 

raziskovanje, hkrati pa mu nuditi različne materiale, ki spodbujajo njegovo ustvarjalnost 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 
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4.1.2 Jezik in pismenost (angl. Language and literacy) 

Jezik je eden najpomembnejših orodij za otroke, saj je bistvenega pomena za kognitivni 

razvoj, bralne in pisne dosežke, izrednega pomena pa je tudi, ker nam omogoča družbene 

odnose. Z jezikom se srečujemo vsakodnevno; med igro, učenjem in družbenimi 

interakcijami. V vsaki skupini v vrtcu so načrtovane ali nenačrtovane priložnosti preko katerih 

otrok razvija jezik in komunikacijo. Naloga vzgojitelja je, da otrokom zagotovi možnosti za 

pogovor, jim ponudi čas, da lahko izrazijo svoja mnenja in čutenja, spodbuja otroke, da 

postajajo radovedni in samozavestni.  

Otroci že od rojstva naprej z vizualnim in slušnim opazovanjem okolice stopajo v interakcije 

z ljudmi in materiali. Pismenost vključuje branje in pisanje, pa tudi razumevanje jezika in 

besedni zaklad, ki ti omogoča spoznavanje in razumevanje sveta. Razvoj pismenosti se prične 

s pogovorom, poslušanjem prebiranja knjig, branjem, risanjem in prvimi poskusi pisanja, 

odvisen pa je predvsem od tega, kako posameznik razume jezik. Pisanje običajno zahteva 

poznavanje abecede in razumevanje, da posamezne črke tvorijo besede. Predšolski otroci 

pogosto uporabljajo risbe namesto pisnih znakov, in na tak način predstavijo svoje misli 

oziroma komunicirajo.  

Raziskave so pokazale, da učenje preko igre, namerno poučevanje in bogat ter premišljen učni 

načrt otrokom pomaga spoznavati svet jezika, ga obvladati in usvojiti pismenost. Vzgojitelj 

mora paziti, da otrok ne kritizira, temveč s pomočjo vprašanj skuša razumeti, kaj otrok želi 

povedati, slediti otrokovim interesom ter poiskati motivacijo, ki bo prinašala napredek 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

 

4.1.3 Angleški jezik (angl. English-language development) 

Veliko otrok, ki obiskujejo vrtce v Kaliforniji, prihaja iz drugih držav, iz drugače govorečega 

okolja. Le ti v skupino prinašajo bogastvo različnih kulturnih ozadij, hkrati pa zahtevajo tudi 

kurikularne prilagoditve, saj lahko le tako kar se da najbolje izkoristijo svoje zmožnosti in 

hkrati napredujejo v pozitivni smeri usvajanja angleškega jezika.  

V tem poglavju so predstavljene naslednje smernice za vzgojitelje: 

- Odnos z otrokovo družino je pomemben 

- Prepoznavanje otrokovega maternega jezika 

- Spoštovanje kulturnih vrednot in vedenj, ki se odražajo preko otrokove komunikacije 



 

- 23 - 

- Omogočiti otroku, da uporablja tudi materni jezik, tako v interakcijah kot tudi v 

učnem načrtu 

- Podpirati otrokovo učenje angleškega jezika na vseh področjih 

- Otrokom učenje angleščine narediti kot zanimivo in zabavno 

- Sprejemanje otrokovega ''preklapljanja'' med jeziki 

- Otrokom dati čas, da se spoznajo z angleškim jezikom in ga začnejo usvajati 

Otroci imajo različne učne in komunikacijske sloge, ki so povezani z jezikovnim ozadjem in 

kulturo. Vsi otroci imajo kulturno identiteto, ki jo pridobijo v zgodnjem otroštvu, le-ta pa 

vpliva na to, kako otroci sodelujejo z odraslimi, kako se soočajo z reševanjem problemov in 

kako izražajo svoja čustva. Sprejemanje različnih jezikov otrokom daje sporočilo, da so 

kulturne razlike dragocene (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

Predšolski otroci, katerih materni jezik ni angleščina, potrebujejo usmerjeno podporo v 

skupini, namerno osredotočanje na razvoj besedišča in razvoj angleškega jezika te pismenosti, 

ter tesno sodelovanje z družino. Le ti gredo skozi štiri predvidene faze jezikovnega razvoja: 

1. otrok uporablja svoj materni jezik za komunikacijo 

2. otrok ugotovi, da z maternim jezikom ne more komunicirati z angleško govorečimi 

otroki; pojavi se faza opazovanja in poslušanja 

3. otrok poskuša uporabiti prve angleške besede ali krajše fraze 

4. otrok začne uporabljati izpopolnjene besedne zveze in krajše stavke za komunikacijo v 

angleškem jeziku. 

Izpostavljenost dvema jezikoma v otroštvu je darilo. Otroci, ki razvijejo dvojezično 

kompetenco, kažejo večjo kognitivno fleksibilnost, saj usvojijo pomen in strukturo dveh 

različnih jezikovnih sistemov. Učenje dveh jezikov ima tudi določene socialne prednosti, daj 

otrokom omogoča, da spoznajo drugo kulturo in način življenja, s čimer širijo svoja obzorja in 

krepijo lastno identiteto (California Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

 

4.1.4 Matematika (angl. Mathematics) 

Matematika je naravni del predšolskega obdobja. Otroci aktivno konstruirajo matematično 

znanje skozi vsakodnevne interakcije z okoljem zunaj ali znotraj vrtca; pri gradnji bloka iz 

kock, pri ''kuhanju'' v peskovniku, pri vožnji s kolesom itd. Učenje matematike spodbuja 

otrokova radovednost in navdušenje, ko se učijo in spoznavajo okolje. Pomembno je, da 
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vzgojitelj prepozna otrokovo navdušenje in zanimanje za matematiko, ter le-to uporabi kot 

sredstvo za podporo razvoja otroških matematičnih konceptov in spretnosti (California 

Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 

V kurikulumu je opredeljenih pet sklopov, ki predstavljajo cilj, ki naj bi ga otroci usvojili med 

starostjo 48 in 60 mesecev: 

- pomen števil, ki se nanaša na koncept števil in odnose. Ta sklop vključuje razvoj 

veščin štetja, razumevanja količin, prepoznavanja urejenosti odnosov (več, manj, 

najmanj), in razumevanje operacij dodajanja in odvzemanja; 

- področje razvrščanja in vzorčenja, ki zadeva razvoj algebrskega mišljenja in sklepanja. 

V to področje spada razvrščanje, grupiranje glede na določeno lastnost in pa 

prepoznavanje, razširjanje in ustvarjanje vzorcev; 

- merilni sklop vključuje primerjavo in merjenje stvari/snovi. Vključuje otrokovo 

sposobnost primerjanja in urejanja predmetov glede na dolžino, višino, težo ali 

prostornino; otrok začne uporabljati besede, vezane na primerjavo, ter začne meriti; 

- geometrija zadeva preučevanje oblik in prostorskih razmerij. V ta sklop je vključena 

otrokova sposobnost prepoznavanja, opisovanja in konstruiranja različnih oblik, ter 

prepoznavanja in označevanja položajev v prostoru; 

- kot zadnje je navedeno področje matematičnega razmišljanja. Gre za proces učenja in 

razvijanja matematičnega znanja na vseh področjih matematike. Cilj tega sklopa je, da 

otrok razvije sposobnost matematičnega razmišljanja in uporabe matematičnih znanj 

in veščin za reševanje problemov v vsakdanjem okolju.  

Matematika je način razmišljanja in organiziranje sveta okoli nas. Otrok se je v predšolskem 

obdobju uči preko igre, raziskovanja okolice, z vsakodnevnimi rutinami, kot je na primer 

priprava mize in pospravljanje, ter s sodelovanjem v dejavnostih, ki jih pripravijo vzgojitelji. 

Nekatere dejavnosti so tako zasnovane s poudarkom na matematiki, druge pa se lahko 

osredotočajo na umetnost, gibanje, opismenjevanje ali kakšno drugo področje. Pomembno pa 

je, da vzgojitelj prepozna potencial za učenje matematike v različnih situacijah (California 

Preschool Curriculum Framework, Volume 1). 
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4.2 KALIFORNIJSKI PREDŠOLSKI KURIKULUM, 2. ZVEZEK (angl. 

CALIFORNIA PRESCHOOL CURRICULUM FRAMEWORK, 

VOLUME 2) 

Otroci v vrtec vstopijo z občutkom ljubezni in veselja do učenja. Imajo nenasitno željo po 

znanju, pozitivne izkušnje, v katerih se lahko otrok odloča in raziskuje, pa mu pomagajo, da 

se počuti kompetenten in samozavesten. Tudi drugi zvezek kalifornijskega kurikuluma 

vzgojiteljem ponuja celovit pristop za podporo otrokovega učenja s pomočjo okolja in 

izkušenj (California Preschool Curriculum Framework, Volume 2). 

Okvir predstavlja načine vzpostavljanja okolij, spodbujanje in nadgrajevanje otrokove 

samoiniciativne igre, izbiro ustreznih gradiv, vključevanje učnih izkušenj na različnih 

področjih, ter načrtovanje in izvajanje učnih dejavnosti, ki jih vodijo vzgojitelji. Učni načrti 

morajo ubiti načrtovani tako, da otrokom nudijo možnosti za učenje, ki mora biti prilagojeno 

njihovim razvojnim sposobnostim in biti povezane z njihovimi izkušnjami doma in iz okolja. 

V drugem zvezku so predstavljena naslednja tri področja: vizualna in uprizoritvena umetnost, 

fizični razvoj otroka in zdravje (California Preschool Curriculum Framework, Volume 2). 

 

4.2.1 Umetnost (angl. Visual and performing arts) 

Umetnost krepi veščine za reševanje problemov in kritično razmišljanje; prinaša vzporedne 

možnosti za razvoj jezika, komunikacije, matematike ter drugih področij, in pa za razvoj 

medosebnih in socialnih stikov. To področje govori o okoljih, materialih in praksah, ki 

otrokom pomagajo, da v predšolskih letih napredujejo v svojih umetniških spretnostih in 

znanju. Predvsem pri likovni umetnosti lahko učenci hodijo skupaj in opazujejo ponavljajoče 

se vzorce listov na drevesu ali opeke na stavbi. Prav tako lahko prepoznajo črte, barve, oblike 

in oblike ter teksture in opazujejo spremembe v senci in na sončni svetlobi. Učijo se 

izdelovati kostume, lutke, scene in rokovanja z različnimi orodji in materiali. 

Področje vizualnih in uprizoritvenih umetnosti je predstavljeno v štirih smereh: 

- LIKOVNA UMETNOST 

Področje likovne umetnosti vključuje prakso risanja, slikanja, kiparjenja in sestavljanja 

kolažev v dveh ali treh dimenzijah. Predšolska likovna umetnost temelji na procesih, ki 

otrokom omogočajo raziskovanje z uporabo različnih materialov. Izdelek pri tem ni v središču 

pozornosti, temveč je pomemben proces.  
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- GLASBA 

Predšolski otroci glasbo radi poslušajo, pojejo in se premikajo ob glasbi. Predšolski otroci se 

lahko ukvarjajo z ustvarjanjem glasbe, lahko izvajajo različne ritme, glasbene zvoke ali 

odlomke z različnimi instrumenti, ali pa preprosto pojejo ob melodijah.  

- DRAMA 

To področje v predšolskem obdobju vključuje tako spontano dramsko igro, kot tudi 

načrtovano. Predšolski otroci so po naravi nagnjeni k samostojnemu in skupinskemu igranju, 

za kar črpajo ideje iz izkušenj, in hkrati uporabljajo različne rekvizite. Pomembno je 

zavedanje, da je poudarek na otrokovem ustvarjalnem udejstvovanju v drami, in ne na 

dejanski končni predstavi, saj je cilj dramske igre sprostiti otrokovo domišljijo. 

- PLES 

Plesno področje zajema ustvarjalno in izrazno uporabo giba. Ples je lahko neverbalno orodje 

za izražanje idej, pripovedovanje zgodb ali sporočanj čustev. Pogosto je ritmičen in spremlja 

ga glasba. Odlično se povezuje tudi z drugimi področji, kot na primer z gibanjem, jezikom ali 

tudi matematiko (California Preschool Curriculum Framework, Volume 2). 

 

4.2.2 Športna vzgoja (angl. Physical development) 

Otroci se v predšolskem obdobju najbolje učijo preko dela. Aktivna fizična igra vpliva na 

razvoj možganov otrok in je osnovno sredstvo za raziskovanje in odkrivanje sveta. Fizične 

aktivnosti krepijo tudi vse vidike razvoja, vključno s kognitivnim, čustvenim, socialnim in 

telesnim. Fizična igra ustvarja optimalne možnosti za socializacijo in družbeni razvoj. Večina 

iger v predšolskem obdobju vključuje telesne dejavnosti, kar otrokom omogoča interakcijo z 

drugimi in razvijanje prijateljstev. Fizična aktivnost je hkrati pomembna tudi za otrokovo 

zdravje in telesno kondicijo in vzdržljivost. Spodbujanje telesne aktivnosti in pripravljenosti 

je ključnega pomena glede na naraščajoče število zdravstvenih težav, povezanih z 

življenjskim slogom (vključno z debelostjo in diabetesom) med otroki v Kaliforniji 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 2). 

Področje fizičnega razvoja je razdeljeno na tri sklope, in sicer na temeljne gibalne spretnosti, 

zaznavno-motorične spretnosti in koncepti gibanja, ter aktivna fizična igra. 



 

- 27 - 

Prvi sklop so torej temeljne gibalne spretnosti. Večina predšolskih otrok lahko ob primernih 

priložnostih za učenje pridobi usposobljenost za široko paleto gibalnih aktivnosti, vključno z 

ravnotežjem, grobo in fino motoriko ter manipulativnimi veščinami. Drugi sklop se 

osredotoča na razvoj telesne zavesti, razvoj prostorske zavesti in usmerjenosti. Te veščine so 

pomembne za interakcijo z drugimi in za raziskovanje okolja. Tretji sklop, ki ga predstavlja 

aktivna fizična igra, spodbuja otrokovo zdravje in telesno pripravljenost s povečanjem stopnje 

aktivne udeležbe, vzdržljivosti, mišične mase, mišične vzdržljivosti in gibljivosti(California 

Preschool Curriculum Framework, Volume 2). 

Do nedavnega se je telesni razvoj pogosto jemal za samoumevnega. Razvoj temeljnih gibalnih 

spretnosti daje osnovo za aktiven način življenja. Otroci potrebujejo spodbudo, vodenje in 

dovolj priložnosti za prakso, da se naučijo temeljnih gibalnih veščin, zaznavnih gibalnih 

sposobnosti in gibalnih konceptov. Vzgojitelji in družina imajo tako ključno vlogo pri 

otrokovem optimalnem razvoju na gibalnem področju (California Preschool Curriculum 

Framework, Volume 2). 

 

4.2.3 Zdravje (angl. Health) 

Zgodnja leta življenja otrok so ključnega pomena za njihov razvoj, saj lahko z ustreznimi 

aktivnostmi in izkušnjami vplivamo in izboljšamo možnosti za nadaljnje učenje o zdravju. 

Mnoge kronične bolezni in stanja odraslih, kot so debelost, diabetes in srčne bolezni, so 

povezane z izbiro življenjskega sloga glede prehrane in telesne pripravljenosti, in so se 

pogosto začele že v otroštvu. Vzgojitelj ima tukaj pomembno vlogo, ne le da pomagajo 

otrokom pri spoznavanju svojega telesa in načinov, kako ostati zdrav, temveč tudi pri 

sodelovanju s starši in družinami (California Preschool Curriculum Framework, Volume 2). 

 

4.3 KALIFORNIJSKI PREDŠOLSKI KURIKULUM, 3. ZVEZEK (angl. 

CALIFORNIA PRESCHOOL CURRICULUM FRAMEWORK, 

VOLUME 3) 

Tako kot prvi in drugi okvir kurikuluma, tudi tretji zvezek ponuja smernice za vzgojiteljeve 

pristope pri poučevanju otrok s pomočjo okolja in izkušenj, ki so razvojno primerne, odsev 

premišljenega opazovanja in namernega načrtovanja, program pa vključuje tudi smernice za 

prilagoditve in vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Okvir predstavlja načine 
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vzpostavljanja okolij in interakcij, spodbujanje in nadgrajevanje otrokove samoiniciativne 

igre, izbiro ustreznih gradiv, vključevanje učnih izkušenj v različne domene ter načrtovanje in 

izvajanje učnih dejavnosti. Predstavljena so poglavja zgodovine, družboslovja in narave 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

 

4.3.1 Zgodovina in družbene vede (angl. History–social science) 

Že v predšolskem obdobju se začnejo pojavljati prvi občutki pripadnosti in zavedanja 

identitete, ter čedalje večje zanimanje za širši družbeni svet, v katerem posameznik živi. 

Pojavi se tudi razumevanje časa, kar priča, da so družbene vede in zgodovina pomembni tudi 

za predšolske otroke. Premišljeno zasnovan program vključuje številne dejavnosti, ki 

prispevajo k otrokovemu razumevanju zgodovine in družbe. Dejavnosti izvirajo iz priložnosti, 

ki jih ustvarijo otrokovi spontani interesi, in učiteljeve sposobnosti, da otroke vključi v 

dejavnosti in izkoristi učljive trenutke. Pomembno je, da otroci razvijajo svoje znanje o 

zgodovini in družbenih vedah, saj jih le-te spodbujajo razumevanju vsakodnevnih interakcij z 

drugimi otroki in odraslimi, ter pomaga, da se otroci znajdejo in razumejo v svetu (California 

Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

- OTROK IN DRUŽBA 

Temelji in cilji tega poglavja se osredotočajo na otrokovo sposobnost videti sebe v okviru 

družbe. Kultura in družba zadevajo naraščajoče zanimanje predšolskih otrok za razlike v 

kulturi, jeziku, rasni identiteti, sposobnostih in družinskih tradicijah, ki se razlikujejo od 

otrokovega. Vrtec je kraj, kjer otroci raziskujejo in spoznavajo razlike in razmišljajo o 

sporočilih, ki jih prejemajo od družbe, o vrednotah, ki se jih naučijo v svojih domovih, o 

lastnih idejah in ljudeh.  

- OTROK IN PREDŠOLSKA SKUPNOST 

Otroci se učijo, kako postanejo odgovorni in kako lahko po svojih močeh sodelujejo v 

predšolski skupnosti. Spretnosti demokratične udeležbe so osredotočene na razvijanje 

sposobnosti spoštovanja mnenj in preferenc drugih, sodelovanja v skupinskih dejavnostih in 

odločanju, ter usklajevanje osebnih ciljev s cilji drugih. Otroci se učijo reševanja konfliktov, 

sklepanja kompromisov, odgovornega ravnanja, skupinskih pričakovanj in pravil, ter 

pravičnosti in spoštovanja drugih, s tem pa občutljivosti za čustva in potrebe drugih, 

sodelovanja in pravičnosti za vse. 
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- SMISEL ČASA – ZGODOVINA 

Temelji zgodovine se osredotočajo na razvijanje razumevanja preteklih in prihodnjih 

dogodkov ter njihovo povezanost s sedanjostjo. Razumevanje preteklih dogodkov opisuje 

otrokovo razvijajočo se sposobnost spominjanja preteklih dogodkov, povezanost z drugimi 

preteklimi dogodki in povezanost s sedanjo izkušnjo. Predvidevanje in načrtovanje prihodnjih 

dogodkov se osredotoča na sposobnost predvidevanja dogodkov v bližnji prihodnosti. Osebna 

zgodovina se nanaša na občutek lastne rasti in izkušnje otrok. Zgodovinske spremembe v 

ljudeh in svetu se nanašajo na otrokova prizadevanja za ustvarjanje miselne časovnice, v 

kateri so dogodki iz preteklosti pravilno zaporedni, vključno z družinsko zgodovino. 

- SMISEL PROSTORA – GEOGRAFIJA IN EKOLOGIJA 

Ti temelji se osredotočajo na razvijanje znanja o fizičnih nastavitvah, v katerih živijo otroci, 

in o primerjavi z drugimi lokacijami. Pohajanje po znanih lokacijah opisuje razvijanje 

spretnosti za razumevanje značilnosti in dejavnosti, povezanih z znanimi lokacijami (na 

primer dom in šola), poti med njimi ter širše značilnosti naravnega okolja, kot so hribi in 

potoki ter vremenski vzorci. Skrb za naravni svet se nanaša na širjenje zavedanja predšolskih 

otrok o interakciji med človekom in okoljem, kar je podlaga za zanimanje za rastline in živali, 

znanje o nevarnostih, kot je onesnaževanje, in zanimanje za naravno okolje, ki se razlikuje od 

njihovega lastnega. Razumevanje fizičnega sveta z risbami in zemljevidi opisuje rast otrok pri 

predstavljanju fizičnega sveta z lastnimi risbami ali z interpretacijo preprostih zemljevidov. 

- EKONOMIJA 

Predšolski otroci so radovedni in pozorni na svet trgovine, vključno z povezanostjo dela in 

dohodka ter nakupa. Cilji predmeta so da otrok razvije razumevanje konceptov, vključno z 

idejami o lastništvu, denarju, izmenjavi blaga in storitve, vrednosti in stroškov (California 

Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

 

4.3.2 Naravoslovje (angl. Science) 

V otrokovi naravi je, da je radoveden glede predmetov in dogodkov v svojem okolju. 

Rokovanje in igra z vodo, peskom, bloki in drugimi predmeti in materiali v predšolskem 

okolju jim omogoča, da odkrijejo fizične lastnosti predmetov, raziskujejo koncepte, kot so 

ravnovesje, sile, gibanje in načine, kako se trdni predmeti razlikujejo od tekočin. Opazovanje 

in raziskovanje rastlin in živali, tako v zaprtih prostorih kot na prostem, otrokom omogoča, da 
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odkrijejo, kako izgledajo različna živa bitja, kako se obnašajo, kakšni so njihovi habitati in 

potrebe, ter kako rastejo in se spreminjajo skozi čas. Razmišljanje o nočnih in dnevnih 

izkušnjah, dežju, vetru in drugih spremembah vremena in okolja odpira zanimiva vprašanja o 

naravi zemeljskih pojavov in otrokom ponuja možnosti odkrivanja značilnosti naravnega 

sveta (California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

Vzgojitelji prepoznajo pomen naravoslovnih izkušenj majhnih otrok in potrebo po 

vzpostavitvi izobraževalnih programov, ki podpirajo naravo, tehniko, inženiring in 

matematiko (STEM) v zgodnjih letih. Predšolska znanost govori o aktivnem učenju, ne 

pomnjenju naravoslovnih dejstev ali gledanju učitelja, da izvaja znanstvene demonstracije. 

Namen predšolskega naravoslovja je negovati otrokove navade raziskovanja, kritičnega 

razmišljanja, ustvarjalnosti in inovativnega reševanja problemov ter spodbujati odprtost in 

motivacijo za učenje. Predšolska vzgoja usmerja otrokovo naravno radovednost v priložnosti 

za opazovanje, raziskovanje in poizvedovanje o osnovnih pojavih in materialih v njihovem 

svetu (California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

Otroci pridobivajo znanje in razvijajo koncepte o živih stvareh in fizičnih predmetih. Vrtec 

otrokom ponuja izkušnje, ki jim omogočajo, da se naučijo načinov raziskovanja in razširjanja 

svojega znanja. Otroci začnejo usvajati znanstvene ideje in pridobivati osnovne veščine in 

jezik znanstvenega raziskovanja (načini za raziskovanje in razvijanje znanja in razumevanja 

znanstvenih idej). Opazovanje, postavljanje vprašanj, načrtovanje preiskav, uporaba orodij za 

zbiranje informacij, napovedovanje, beleženje informacij in sporočanje ugotovitev in razlag 

se združuje v razvijajočem se procesu razvijanja razumevanja znanosti in ustvarjanja 

naklonjenosti, da bi se v prihodnosti otroci odločili za znanost (California Preschool 

Curriculum Framework, Volume 3). 

- NARAVOSLOVNO RAZISKOVANJE 

Izkušnje naravoslovja pri mladih otrocih so preplet med vsebinskim znanjem (kaj se otroci 

naučijo) in raziskovalnimi veščinami (veščine in procesi, ki jih uporabljajo za raziskovanje in 

razvijanje znanja in razumevanja znanstvenih idej). Otroci gradijo znanje in razumevanje 

konceptov z aktivnim sodelovanjem v procesu znanstvenega raziskovanja. Tako kot 

znanstveniki imajo tudi otroci naravno željo po poizvedovanju, vendar potrebujejo smernice 

pri razvijanju veščin naravoslovnega raziskovanja. 

Spretnosti naravoslovnega raziskovanja otrokom nudijo orodja za raziskovanje in spoznavanje 

naravoslovnih tem. Takšne izkušnje gradijo navade spraševanja, kritičnega razmišljanja, 
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inovativnega reševanja problemov, komunikacije, sodelovanja in odločanja. Naravoslovne 

raziskovalne veščine so sestavni del otrokove nenehne igre in raziskovanja in se jih ne učijo 

osamljeno. Otroci razvijajo svoje sposobnosti opazovanja, postavljanja vprašanj in zbiranja 

informacij v okviru pomembnih izkušenj raziskovanja in preiskav. 

1. Spretnosti opazovanja in preiskovanja vključujejo načine opazovanja, primerjave, 

merjenja, razvrščanja, napovedovanja ter preverjanja in raziskovanja predmetov in 

dogodkov. 

Ko otroci opazujejo in se ukvarjajo s predmeti, uživajo v preizkušanju stvari in gledanju, kaj 

se zgodi. Potiskanje avtomobilov, gradnja s kockami, manipuliranje z raznimi predmeti ali 

zbiranje listov so že primeri otroških prvih raziskav predmetov in materialov. Takšne izkušnje 

zagotavljajo kontekst za razvoj stališč, spretnosti in jezika znanstvenega raziskovanja ter 

otrokom omogočajo razumevanje in znanja o predmetih in dogodkih. Vzgojitelji lahko s 

pomočjo izkušenj spodbudijo otroke k natančnemu opazovanju z uporabo svojih čutil in 

orodij ter opišejo svoja opažanja, kar jim pomaga pri spoznavanju lastnosti predmetov in 

materialov. Opazovanje in prepoznavanje podobnosti in razlik med predmeti in dogodki je 

osnova, razvrščanja in primerjanja, ki sta pomembni veščini v znanosti in matematiki. Otroci 

lahko tudi na podlagi intuitivnega znanja ali preteklih izkušenj napovedujejo spremembe v 

materialih in predmetih ter nato preizkusijo svoje napovedi s pomočjo opazovanj ali 

preprostih eksperimentov. Naučijo se uporabljati dokaze za preverjanje svojih napovedi ali 

sklepanja.  

2. Za zapisovanje informacij ter za posredovanje ugotovitev in razlag z drugimi se 

uporabljajo dokumentacijske in komunikacijske veščine. 

Pri naravoslovnem raziskovanju je pomembno, da otroci komunicirajo o tem, kar počnejo in 

kaj razmišljajo. Izkušnje opazovanj in raziskav otrokom nudijo številne možnosti uporabe 

jezika (besednega, znakovnega jezika ali drugih oblik sporazumevanja) za opis, razlago in 

razmislek o svojem delu. Svoja opažanja opišejo z lastnimi besedami (znaki ali simboli), 

razložijo razloge za njihovo razvrščanje in klasifikacije, razpravljajo o podobnosti in razlikah, 

dajejo napovedi ter opisujejo in beležijo ugotovitve. Otroci komunicirajo in razmišljajo o 

svojih izkušnjah skozi dokumentacijo o svojem delu. Za zapis in dokumentiranje informacij 

lahko uporabljajo risbe, besede, fotografije, grafikone in druge oblike. Take izkušnje gradijo 

otrokove jezikovne in komunikacijske sposobnosti. Otroci s pogovori z odraslimi in vrstniki 
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širijo svoj besedni zaklad, se naučijo deliti svoje misli in se spoznajo ideje drugih otrok 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

- FIZIKALNE VEDE 

Fizikalno raziskovanje otrok vključuje aktivno raziskovanje neživih predmetov in materialov 

ter fizičnih dogodkov v njihovem vsakdanjem okolju. Ko se igrajo z žogami, gradijo s 

kockami, ustvarjajo z glino, raziskujejo materiale na različne načine in si začnejo oblikovati 

predstave o fizikalnih lastnostih. Manipulirajo s predmeti, delujejo nanje in opazujejo, kaj se 

zgodi. Otroci s takšnimi interakcijami spoznavajo povezave med vzroki in učinki, fizikalne 

lastnosti predmetov in materialov (npr. velikost, obliko, teksturo itd.) ter spremembe in 

preoblikovanja predmetov in materialov.  

Otroci pri raziskovanju predmetov in materialov razvijajo razumevanje ključnih pojmov o 

fizičnem svetu. 

• Spoznajo velikost, obliko, težo, teksturo in druge lastnosti predmetov in materialov. 

• Spoznajo obliko in funkcijo predmetov ter da oblika predmeta podpira njegovo funkcijo. 

• Še naprej spoznavajo vzrok in posledice – da določena dejanja vodijo do določenih reakcij. 

• Spoznajo spremembe v predmetih in materialih. Npr. kako bo mešanje, segrevanje ali 

rezanje povzročilo spremembe materialov in da so nekatere spremembe povratne, nekatere pa 

nepovratne. 

• Začnejo razumeti, da so predmeti, ki niso v gibanju, v ravnovesju. 

• Spoznajo več o sili in gibanju (neživi predmeti se sprožijo; potiskanje in vlečenje danih 

predmetov v gibanje; predmeti se lahko premikajo na različne načine). 

Naravni interes otrok za raziskovanje in ugotavljanje delovanja predmetov vodi k temu, da s 

čutili odkrijejo fizikalne lastnosti predmetov, kot so velikost, oblika, teža, tekstura, zvok, 

gibčnost in togost. Vzgojitelj ima pomembno vlogo pri zagotavljanju priložnosti otrokom, da 

opazijo in raziščejo lastnosti materialov, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, kot so les, 

kovina, guma, pena ali glina, voda in druge tekočine. Vzgojitelj naj prav tako otroke povabi k 

razvrščanju, urejanju in razmišljanju o podobnosti in razlikah predmetov in materialov, ter 

njihovi funkciji. Fizikalne lastnosti predmetov in materialov neposredno vplivajo na to, kako 

se predmeti premikajo, kako se materiali spreminjajo in obnašajo, ko se stisnejo, zmočijo, 

segrejejo ali mešajo skupaj. Otroci spoznavajo fizikalne lastnosti predmetov in materialov, 
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medtem ko manipulirajo s predmeti in raziskujejo, kako se premikajo in spreminjajo 

(California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 

- ZNANOST O ŽIVLJENJU (biologija) 

Biologija je v predšolskem obdobju namenjena razvijanju otrokove radovednosti do 

naravnega sveta, njegovemu razumevanju in spoštovanju živih bitij. Otroci naj imajo različne 

možnosti, da se ukvarjajo z živimi stvarmi. Vzgojitelj lahko organizira sprehod po soseski, v 

gozd, sajenje čebulic ali semen na vrtu, nabiranje listov ali opazovanje hroščev, skrb za žival 

v vrtcu. Takšne izkušnje otrokom nudijo bogate izkušnje pri spoznavanju lastnosti in 

značilnosti živih bitij. Cilj tega področja je otrokom omogočiti natančno opazovanje živih 

bitij, vključno z ljudmi, in jih spodbuditi k izpraševanju in raziskovanju fizičnih lastnosti, 

njihovih vedenj, habitatov in potreb. Z nenehnimi priložnostmi za opazovanje in razpravo o 

tem, kar so videli, otroci razvijajo svoje predstave o živih stvareh, kje so si enake in kako se 

med seboj razlikujejo. Začnejo razvrščati in iskati skupne vzorce. Začnejo prepoznavati 

skupne značilnosti, kot so fizična zgradba in osnovne potrebe različnih živih bitij, pa tudi 

raznolikost in variacije med različnimi organizmi (California Preschool Curriculum 

Framework, Volume 3). 

Vzgojitelj ima pomembno vlogo pri vodenju otrok skozi izkušnje raziskovanja in opazovanja 

živali in rastlin okoli njih, bodisi na prostem ali v zaprtih prostorih. Otrokom pomagajo 

poglobiti razumevanje živih bitij, jih spodbujajo, opazujejo, zastavljajo vprašanja, skupaj z 

njimi raziskujejo različne teme, predstavljajo tudi svoja opažanja in ustvarjajo priložnosti za 

razpravo in razmislek, hkrati pa tudi otrokom pomagajo razvijati navdušenje nad naravnim 

svetom in spoštovanje do živih bitij in njihovega življenjskega prostora (California Preschool 

Curriculum Framework, Volume 3). 

 

- ZNANOST O ZEMLJI 

Ko se otroci igrajo z blatom, skačejo v lužah, nabirajo kamenčke, opazujejo dež ali čutijo 

sončno toploto, imajo neposreden stik z Zemljo. Vsakodnevne interakcije in neposreden stik s 

predmeti in zemeljskimi dogodki omogočajo otrokom kontekst, da opazujejo in raziskujejo 

lastnosti zemeljskih materialov in prepoznajo vzorce sprememb v svetu okoli sebe (na primer 

vzorce dneva in noči ter spremembe temperature). Vzgojitelji naj otrokom nudijo možnosti 

raziskovanja fizikalnih lastnosti zemeljskih materialov ter opazovanja, beleženja in 



 

- 34 - 

spremljanja sprememb vremena in vpliva na živi svet. Raziskovalne interakcije z zemeljskimi 

materiali in nenehna opazovanja zemeljskih pojavov krepijo otrokovo povezanost z naravo in 

ozaveščajo o pomembnosti skrbi in spoštovanja naravnega sveta (California Preschool 

Curriculum Framework, Volume 3). 

V otrokovi naravi je, da ima čut za naravo in zanimanje za dogodke v svetu. Z raziskovalno 

igro in eksperimentiranjem s predmeti in materiali odkrivajo, zakaj avtomobil po klancu pelje 

hitreje, kako nadzorovati gibanje in pretok vode. Navdušeni so, ko ugotovijo, kaj se skriva v 

notranjosti buče, kako se drevesa spreminjajo skozi leto, kakšen vonj ima dež in kakšen je 

občutek, ko dežne kaplje padajo nanj. Vrtec naj neguje otrokovo naklonjenost do narave in 

usmerja njihovo radovednost v priložnosti za raziskovanje, opazovanje in poizvedovanje o 

predmetih in pojavih v okolju. Področje narave otroke pripravlja na znanstvene veščine in 

znanja, s katerimi se kasneje srečajo v šoli. Spodbuja veselje do novih odkritij, pozitiven 

pristop k učenju in razvoj veščin in stališč, potrebnih za številna področja učenja skozi celo 

življenje (California Preschool Curriculum Framework, Volume 3). 
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5 KURIKULUM ZA VRTCE (angl. KINDERGARTEN 

CURRICULUM) 

Kurikulum, ki ga uporabljajo v t.i. Kindergarten, zajema naslednja poglavja: angleški jezik, 

matematiko, zgodovino in družbene vede, znanost, umetnost, zdravje, športno vzgojo, tuje 

jezike in šolsko knjižnico. V vsakem izmed njih dobimo podroben vpogled v cilje in opis 

znanj, ki naj bi jih otrok pridobil do zaključka predšolskega obdobja pred vstopom v šolo 

(povzeto po: Kindergarten Curriculum, 

https://www.dmusd.org/cms/lib/CA01001898/Centricity/Domain/59/kindercurriculum.pdf). 

 

5.1 PODROČJA DEJAVNOSTI 

5.1.1 Angleški jezik (angl. English language arts) 

Otroci, ki obiskujejo vrtec, so lahko stari od štiri do šest let in s seboj prinašajo raznolike 

življenjske izkušnje, socialne spretnosti in značilnosti fizičnega in intelektualnega razvoja. V 

vrtec vstopajo s široko paleto individualnih razlik v njihovih predhodnih izkušnjah za 

poslušanje in učenje angleškega jezika in abecednega sistema pisanja. Pomembno je, da 

vzgojitelji že zgodaj v šolskem letu ocenijo otroke v vrtcu, da razvijejo učne cilje, ki najbolj 

učinkovito izpolnjujejo učne potrebe otrok. Nekateri otroci so bili pred vstopom v vrtec bolj 

izpostavljeni jeziku in so imeli več priložnosti za razvoj jezika kot drugi. Ti otroci vstopijo v 

vrtec z že razvito fonološko zavestjo pri igri z besedami, pesmimi, rimami. Nekateri imajo 

izkušnje s pisanjem, nekateri so bili doma ali v vrtcu bolj izpostavljeni leposlovnim gradivom, 

vključno s knjigami in revijami. Po drugi strani, pa je lahko tudi veliko otrok, ki teh izkušenj 

niso imeli. Niso imeli toliko izkušenj z opismenjevanjem in angleščino, niso bili izpostavljeni 

branju in pisanju, ali pridobili literarnih izkušenj. Zagotavljanje najustreznejše oblike učenja 

je tako odvisno od potreb vsakega posameznika (Kindergarten Curriculum, 2011). 

 

5.1.2 Matematika (angl. Mathematics) 

Pri področju matematike se predšolski otroci seznanijo s pojmi in razmerji števil in količin v 

vsakdanjem okolju, ko imenujejo števila do deset, štejejo predmete ali vizualno primerjajo 

dve skupini predmetov ter poimenujejo kje je več in kje manj. Otroci spoznajo merjenje s 

primerjanjem dolžine, teže ali prostornine predmetov z uporabo besed kot so ''večji'', ''daljši'', 

''težji'' ali ''višji''. Otroci se naučijo pomembnih temeljev matematike medtem, ko se ukvarjajo 
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z domišljijsko igro, raziskujejo okolje in materiale ali komunicirajo z učitelji ali drugimi 

odraslimi. Vrtec ponuja veliko priložnosti za razvoj besedišča in konceptov matematike v 

času pouka in v času igranja. Vzgojitelj mora biti posebej pozoren na otroke, katerih materni 

jezik ni angleščina, da jim pomaga razumeti pojme in jim nudi dodatno podporo, ki jo 

potrebujejo (Kindergarten Curriculum, 2011). 

 

5.1.3 Zgodovina in družbene vede (angl. History–social science) 

V vrtcu otroci začnejo z učenjem zgodovine in družboslovja s koncepti, zasidranimi v 

izkušnjah, ki jih v vrtec prinašajo njihove družine in skupnosti v katere so vključeni. Otroci 

raziskujejo, kaj pomeni biti dober državljan, nacionalne simbole, delo, geografijo, čas in 

kronologijo ter življenje v preteklosti. Ne glede na to, ali so otroci predhodno obiskovali vrtec 

ali ne, s seboj prinesejo določena razumevanja in poglede, ki so jih pridobili od svojih družin. 

Primarni učni načrt za področje zgodovine v vrtcu temelji na tem, da otrok postopoma razvija 

vedno večji občutek za svoj prostor v svetu. Naloga vzgojitelja je, da prepozna predhodno 

znanje otrok, začne delati na njegovem sedanjem znanju, nato pa postopoma pomaga razviti 

pomembne povezave s širšim geografskim, zgodovinskim, političnem in gospodarskim 

svetom (Kindergarten Curriculum, 2011). 

 

5.1.4 Naravoslovje (angl. Science) 

Večina otrok je že po naravi zelo naravoslovno naravnana. Uživajo v raziskovanju, 

postavljanju vprašanj, igranju z novimi predmeti, eksperimentiranju z različnimi čutili, 

opazovanju ali reševanju težav. V vrtcu pouk naravoslovja temelji na tej prirojeni 

radovednosti, tako da se otrokom zagotovi čas za oblikovanje in raziskovanje njihovih 

vprašanj. Učinkovit program vsebuje uravnotežen, celovit pristop, ki vključuje učenje veščin 

preiskovanja in eksperimentiranja, otroke pa je potrebno spodbuditi, da sami poiščejo 

odgovore ali dosežejo sklepe z uporabo lastnih izkušenj ali opažanj. Učenci, ki vstopajo v 

vrtec, prihajajo s širokim naborom znanja, izkušenj in spretnosti. Dejavnosti, pri katerih so 

otroci aktivni, jim pomagajo razvijati spretnosti za učenje naravoslovnih vsebin. Otroci 

uporabljajo svoja čutila za vid, sluh, zvok in tip, ter tako raziskujejo različne predmete in se 

naučijo, kako te predmete primerjati in razvrstiti. Otroci opazujejo, merijo in napovedujejo 

lastnosti materialov. Razširijo svoje besedišče z učenjem novih znanstvenih oz. naravoslovnih 

izrazov kot so npr. zamrzovanje, taljenje, segrevanje, raztapljanje in izhlapevanje. Podobno 
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kot tudi v kurikulumu za prvo starostno obdobje, je tudi to poglavje razdeljeno na štiri 

področja, in sicer na sklope fizična znanost, življenjske vede, znanost o zemlji in 

eksperimentiranje (Kindergarten Curriculum, 2011). 

Vzgojiteljeva naloga je da je tudi sam raziskovalec in se otrokom pridruži pri njihovem 

raziskovanju, da postavlja odprta vprašanja, ki otroke spodbudijo k razmišljanju in pogovoru, 

da otroke uvaja v svet novih besed in jim širi besedišče, ki vključuje tudi znanstvene izraze, 

kot so npr. raziskovanje, opazovanje, napovedovanje in merjenje, da prikazuje ustrezno 

uporabo (novih) pripomočkov in orodij, da otroke spodbuja k sklepanju in jih opogumlja, da 

delijo svoje misli in opažanja (Kindergarten Curriculum, 2011). 

 

5.1.5 Umetnost (angl. Visual and performing arts) 

Otroci v predšolskem obdobju plešejo, pojejo, igrajo in slikajo, raziskujejo svet s svojimi 

čutili in izboljšujejo svoje zaznavne spretnosti, ki so pomembne za učenje in izvajanje 

umetnosti. Pri vsakem podsklopu umetnostnih disciplin se otroci učijo videti, poslušati, 

plesati, se odzivati na glasbo, gledališče in likovno umetnost različnih kultur in časovnih 

obdobij (Kindergarten Curriculum, 2011). 

 

5.1.6 Zdravje (angl. Health) 

Na vedenja, povezana z zdravjem, že pred vstopom v vrtec vplivajo predvsem družina oz. 

skupnost, iz katere otrok izhaja. Pred vrtcem tako zdravstveno vzgojo po navadi otroku 

privzgojijo družinski člani, kar zajema samooskrbo, torej umivanje zob, obraza in rok, ter 

upoštevanje varnostnih pravil doma, v avtomobilu in na igrišču. Otroci se prav tako naučijo, 

da je potrebno prekriti usta kadar kihnejo, kašljajo ali zehajo. Prav tako se naučijo, katera 

živila so dobra za njihovo zdravje in katera ne. Na področju zdravstvene vzgoje se otroci v 

vrtcu naučijo veščin, ki jim omogočajo zdravo izbiro, ter izogibanje tveganim vedenjem, ki 

jim lahko škodujejo. Zdravstvena pismenost je opredeljena kot sposobnost posameznika za 

pridobivanje, razlago in razumevanje osnovnih zdravstvenih informacij in storitev ter 

usposobljenost za uporabo takšnih informacij in storitev za izboljšanje zdravja (Kindergarten 

Curriculum, 2011). 
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5.1.7 Športna vzgoja (angl. Physical education) 

Osnovni program telesne vzgoje poudarja pomen telesne dejavnosti in osebne kondicije. 

Tekom odraščanja otroci razvijejo mobilnost in sposobnost manipuliranja z različnimi 

predmeti. Hoja, tek, plezanje, vrtenje so del, ki ga večina otrok že usvoji pred vstopom v 

vrtec. Spoznajo, da je gibanje zabavno, in ga pogosto povezujejo z igro. Nekateri otroci v 

vrtec vstopajo z bogatimi izkušnjami z gibanjem in telesnimi aktivnostmi, drugi pa imajo 

omejene izkušnje, saj niso imeli varnih prostorov za igro in gibanje, dovolj priložnosti, ali 

spodbud. V vrtcu se otroci naučijo pravilnih tehnik gibanj in kako manipulirati s predmeti 

(npr. metati ali voditi žogo). Spoznajo imena delov telesa ter se učijo razteznih vaj. Uspešno 

sodelovanje z učenci s posebnimi potrebami pri telesnih aktivnostih je v veliki meri odvisno 

tudi od vzgojiteljeve spretnosti in usposobljenosti pri izvajanju in načrtovanju pouka. Pri 

sistematično načrtovanih strategijah diferenciacije lahko učenci s posebnimi potrebami v 

polnosti izkoristijo možnosti za telesne aktivnosti. Pomembno je, da vzgojitelj otrokom vedno 

pomaga pri doseganju standardov po svojih najboljših močeh (Kindergarten Curriculum, 

2011). 

 

5.1.8 Tuji jeziki (angl. World languages) 

Dobrodošlo je, da otroci razvijajo jezikovno in kulturno pismenost, vključno z akademskim 

znanjem in znanjem angleščine ter svetovnih jezikov in kultur. Že v vrtcih v Kaliforniji imajo 

otroci možnost, da se učijo različne jezike, ki jih govorijo ljudje po svetu. Predmet svetovnih 

jezikov ni obvezen predmet v vrtcu, vendar se priporoča, da se z učenjem začne čimprej. 

Nekateri otroci so se mogoče s tujimi jeziki srečali že pred vstopom v vrtec, vendar večina do 

takrat ni imela uradnega pouka za učenje tujega jezika. Zaradi raznolikosti otrok, ki so 

vključeni v vrtce v Kaliforniji, se jih bo veliko udeležilo tega predmeta, le-ti pa s seboj 

prinašajo pestro raznolikost jezikov in kultur. Nekateri otroci so se tujih jezikov naučili zaradi 

svoje dediščine, so bili nedavno priseljeni ali pa so pridobili sposobnost razumevanja enega 

ali več tujih jezikov v stikih s svojo skupnostjo ali v tujini (Kindergarten Curriculum, 2011). 

 

5.1.9 Knjižnica (angl. School libraries) 

Predmet knjižnice so je razvil iz pomembnosti tiskanega gradiva zaradi zagotavljanja 

bogatega izbora virov, tako tiskanih kot tudi digitalnih. Otroci prihajajo v vrtec s široko paleto 

predhodnih izkušenj. Tisti, ki so imeli izkušnje s knjigami, ko so jih prebirali doma ali so z 



 

- 39 - 

družino obiskovali javne knjižnice, bodo knjige in knjižnice bolj poznali ob vstopu v vrtec. V 

današnjem času so čedalje bolj pomembni tudi digitalni viri in uporaba računalnikov. Številni 

domovi in vrtci otrokom nudijo možnost uporabe računalnikov za igranje iger, gledanje 

risank, kar pa jim omogoča, da se naučijo upravljati računalnik, uporabljati miško in drugo 

elektronsko opremo. V vrtcu se otroci začnejo učiti osnov informacijske pismenosti s 

postavljanjem vprašanj in odgovarjanjem na vprašanja o besedilu. V vrtcu je pomembno, da 

pri načrtovanju in izvedbi pouka sodelujeta tudi vzgojitelj in knjižničar (Kindergarten 

Curriculum, 2011). 

 

  



 

- 40 - 

6 STEM – NARAVOSLOVJE, TEHNIKA, INŽENIRING IN 

MATEMATIKA (angl. STEM – SCIENCE, TECHNOLOGY, 

ENGINEERING AND MATH) 

Tako kot Kurikulum za vrtce (1999) tehnične vzgoje ne opredeljuje kot posameznega 

področja, tudi kurikulum, ki ga uporabljajo v javnih vrtcih v Kaliforniji, ne vključuje tehnike 

in tehnologije kot samostojnega področja.  

Se pa STEM (science, technology, engineering and mathematics) v čedalje večji meri pojavlja 

tako v javnih kot tudi zasebnih vrtcih v Kaliforniji. Zajema področja naravoslovja, tehnike, 

inženirstva in matematike. Nanaša se lahko na posamezna področja, vendar pa hkrati 

predstavlja tudi način dela, ki vključuje reševanje problemov, spodbujanje otrokove 

radovednosti za svet in stvari, ki nas obdajajo, ter razvijanje veščin, ki jih bo potreboval pri 

učenju in reševanju problemov. Otroci na primer spoznajo koncept tehnike, ko raziskujejo 

orodja, preproste stroje in ko raziskujejo kako delujejo. To so lahko tudi predmeti, ki jih 

uporabljajo vsakodnevno (npr. škarje). V predšolskem obdobju se pri otrocih na STEM 

osredotočajo z raziskovanjem, igro in spodbujanjem radovednosti o naravi, svetu in načinih 

dela. STEM pripomore, da otroci postanejo boljši v reševanju problemov in kasneje boljši 

učenci (povzeto po: https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/talk-read-sing/stem-

toolkit-preschool-teachers.pdf). 

STEM je namenjen raziskovanju sveta okoli nas in postavljanju vprašanj kako in zakaj nekaj 

deluje. Otroci so že od rojstva naprej radovedni, zato je pomembno, da to njihovo radovednost 

nadgradimo tudi z zanimanjem za naravo, tehniko, inženirstvom in matematiko. Otroci, ki so 

bili že v zgodnjem otroštvu v interakciji z različnimi materiali, so tudi kasneje v času šolanja 

dosegli večje uspehe na področju naravoslovja in inženirstva (povzeto po: 

https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/talk-read-sing/stem-toolkit-preschool-

teachers.pdf). 

Učni načrt STEM, ki ga uporabljajo v javnih vrtcih v Kaliforniji0 temelji na znanju, ki se ga 

otroci učijo tako, da svet in dogajanje v okolici občutijo s svojimi čutili in telesom ob pomoči 

odraslih. Vzgojitelji otroke spodbujajo k opazovanju, raziskovanju, postavljanju vprašanj, 

napovedovanju, preizkušanju njihovih idej, dokumentiranju postopkov in razmisleku o 

rezultatih. STEM združuje več kot le enega izmed naštetih področij. Medtem ko otroci 

sestavljajo kocke, lahko konstruirajo mostove in stavbe, kar vključuje inženirstvo in 
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matematiko. Tehnološko komponento priključimo, če predhodno o problemu raziskujejo na 

računalniku. Lahko zasadijo vrt, ki ga morajo zalivati z vodo in obdelati z grabljami, 

lopatkami in drugim orodjem, ter s tem raziskujejo področje narave in inženiringa.  

Sledijo področja in teme, ki se v sklopu STEM-a pogosto pojavljajo: 

- MERJENJE 

Otroci razvijejo merilne veščine, ko raziskujejo velikost, dolžino, višino in težo ljudi in 

predmetov. Otroke je potrebno spodbujati, da primerjajo predmete po velikosti, teži, dolžini in 

drugih lastnostih. Otrokom pomagamo z vprašanji kot so ''kdo je višji?'', ''kateri predmet je 

težji?''. Pri meritvah lahko uporabljajo tudi nestandardne elemente, kot so npr. sponke za 

papir, kovanci, stopala itd. Tudi takšna merjenja z neformalnimi enotami otrokom pomagajo 

graditi lastne spretnosti.  

- PROSTORSKI ODNOSI 

Otrokom lahko pomagamo razvijati veščine prostorske predstave tako, da primerjamo oblike 

in velikosti predmetov, prostora in položajev (npr. pod, nad), ter smeri gibanja. Pomembno je, 

da vzgojitelj vodi dejavnost, jih sprašuje kateri predmeti so blizu, kateri daleč. 

- SEŠTEVANJE, ODŠTEVANJE 

Ustvarjanje temeljev za seštevanje in odštevanje, ter kasnejše množenje in deljenje, otrokom 

poenostavimo tako, da z njimi štejemo predmete, ki jih uporabljajo vsak dan. Zastavljanje 

konkretnih vprašanj lahko otroku pomaga razviti koncept več in manj, koliko še potrebujemo 

in koliko ostane.  

- OBLIKE 

Z otroki se pogovarjamo o imenih oblik (npr. pravokotniki, šesterokotniki itd) in kaj jih 

razlikuje. Spodbujamo jih, da razvrstijo like oz. predmete v skupine glede na njihove 

lastnosti, obliko. Dotikanje in igranje z različno oblikovanimi predmeti otroku omogoča 

razvijanje občutka podobnosti ali razlik v oblikah. Pomembno je, da zna vzgojitelj izkoristiti 

vsako priložnost za prepoznavanje oblik, pa naj bo to v času malice ali na sprehodu. 

- VZORCI 

Vzorec je nekaj, kar se ponavlja. Že rutine v vrtcu pomagajo predšolskim otrokom, da dobijo 

občutek varnosti, prav tako pa vzpostavijo zgodnje razumevanje vzorcev. 
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- ZEMELJSKE, FIZIKALNE IN ŽIVLJENJSKE ZNANOSTI 

V otrokovo naravo je položena radovednost in interes za razumevanje sveta. Predšolsko 

obdobje in vrtec je pomemben čas, ko otrok začne spoznavati znanstvene vsebine kot so 

vreme, energija, ekosistemi, rastline in živali, gibanje in življenjski cikli. Pomembno je, da 

vzgojitelj pripravi dejavnosti, kjer se otrok uči opazovanja, razumevanja, postopkov, 

opisovanja, meritev in pogovora o meritvah in rezultatih.  

- INŽENIRSKE SPOSOBNOSTI IN KONCEPTI 

Otroci raziskujejo in pridobivajo inženirske spretnosti z gradnjo, preizkušanjem novih idej in 

oblikovanjem struktur. Vzgojitelj naj otrokom predstavi inženirstvo tako, da jim ponudi 

različne materiale (npr. karton, cevi, blago, vrvi itd.), ter jih spodbuja, da skupaj gradijo, 

ustvarjajo in rešujejo težave, ki se ob projektu pojavijo. Pomembno je, da ima otrok na voljo 

tudi različna preprosta orodja. Vzgojitelj naj spodbuja otrokovo kreativnost in jih ob procesu 

ustvarjanja spodbuja, da svoje kreacije in ideje razložijo, pojasnijo, zakaj so se tako odločili in 

katera orodja so uporabili, da so si svoje delo olajšali. Otroci naj preizkusijo svoje ideje; lahko 

se zgodi, da bodo glede na rezultate želeli svojo stvaritev preoblikovati. In ravno to je 

pomemben inženirski del.  

- TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Vzgojitelj naj z otroki raziskuje tehniko z opazovanjem in uporabo preprostih orodij in 

strojev, s katerimi se otroci vsakodnevno srečujejo. Otrok naj raziskuje orodja kot so kladiva 

in izvijači, ter v prisotnosti vzgojitelja ustvarja z njimi. Vzgojitelj naj pomaga otrokom, da 

sami poiščejo orodje, ki bi bilo najboljše za rešitev problema v dani situaciji. Otrok se bo tako 

naučil o namenski zgradbi orodja in pa o delovanju različnih orodij.  

Otrok se s tehnologijo sreča že, ko piše, narekuje ali pa riše navodila, korak po korak za 

dosego nekega cilja. Vzgojiteljeva naloga je, da v otrokove izkušnje igranja in učenja 

primerno vključi tehnološke naprave kot so kalkulatorji, mobilni telefoni, računalniki itd. in 

da otrokom pomaga razumeti, da so tudi to orodja za učenje, reševanje problemov in 

pridobivanje informacij. V današnjem času nam lahko ravno te naprave prihranijo veliko časa 

ali pa samo zagotovijo, da lahko nekaj storimo na drugačen način in se s tem naučimo novih 

spretnosti (povzeto po: https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/talk-read-sing/stem-

toolkit-preschool-teachers.pdf). 
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Danes vzgojitelji v Kaliforniji področja STEM-a povezujejo predvsem kot učni načrt. Če bi 

vsakodnevne aktivnosti, ki jih izvajajo v vrtcih razčlenili, bi opazili, da se STEM 

vsakodnevno izvaja. Naravoslovne dejavnosti vključujejo raziskovanje vode in peska, 

primerjavo naravnih materialov, opazovanje hrošča skozi povečevalno steklo itd. Tehniške 

dejavnosti vključujejo računalnike, prepoznavanje preprostih strojev, naprav in predmetov kot 

so zobniki, kolesa, škripci itd. Inženirstvo se pojavi, ko otroci gradijo iz kock, načrtujejo in 

oblikujejo različne strukture. Matematične dejavnosti vključujejo štetje, ujemanje oblik in 

izdelavo vzorcev. Vzgojiteljeva naloga je, da otroško učenje naravoslovja razširi in otroke 

spodbuja da v svoji otroški radovednosti odkrivajo nove stvari.  

Izobraževanje na področju inženirstva v predšolskem obdobju je razvijajoča se akademska 

disciplina, ki izhaja iz potrebe po razumevanju in izboljšanju načinov izobraževanja. 

Inženirstvo pa čedalje večjo podporo dobiva z uvajanjem pristopa k poučevanju in učenju v 

vrtcih, kar je znano pod kratico STEM. Ta zagotavlja možnosti povezovanja vsebin med 

področji, saj je pogosto opredeljen kot praktična uporaba naravoslovja in matematike, po 

drugi strani pa STEM uporablja vse več vzgojiteljev ravno zaradi njegovih ustvarjalnih in 

materialnih vidikov, ki so za otroke privlačni, saj se učijo na multisenzorne načine (Bagiati, 

A. in Evangelou, D. 2015). 
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7 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

Živimo v času, ko smo čedalje bolj odvisni od tehnologije, saj je skoraj vsaka človeška 

dejavnost odvisna od različnih orodij, strojev in sistemov, ki nam olajšujejo vsakdanje 

življenje. In ravno zaradi pomembnosti tehnologije za današnjo družbo je bistvenega pomena, 

da se otroci že zgodaj začnejo izobraževati glede tehnološke pismenosti. V ZDA so zbrali in 

zapisali standarde, ki predstavljajo vizijo, kaj morajo otroci in učeni vedeti in biti sposobni 

narediti, da jih lahko opredelimo kot tehnološko pismene. Prepričani so, da bodo standardi 

tehnološke pismenosti, ki so bili oblikovani pod okriljem Mednarodnega združenja za 

tehnološko izobraževanje, z dosledno in jasno vsebino pripomogli k temu, da bodo vsi učeni 

usvojili temeljna znanja o tehnologiji (povzeto po: https://www.iteea.org/). 

Standardi tehnološke pismenosti ne predstavljajo konca, temveč začetek. Zasnovani so kot 

vodilo za izobraževanje učencev pri razvijanju in usvajanju tehnološke pismenosti in ponujajo 

način, kako zagotoviti enotno vsebino za učenje tehnologije ne glede na to, kje posamezniki 

živijo, v katere šole hodijo in kakšni so njihovi cilji za prihodnost. Standardi in merila 

uspešnosti so prilagojena na starost in spol, načrtovani pa so tako, da otrok na vsaki naslednji 

stopnji nadgrajuje, razširja in izboljšuje svoje znanje glede na predhodno. Tehnološka 

pismenost pomeni sposobnost razumevanja, uporabe, ocenjevanja in upravljanja tehnologije. 

Tehnološko pismen posameznik torej razume, kaj je tehnologija, kako je ustvarjena in kako 

oblikuje družbo. Tehnološka pismenost pa ni pomembna le za posameznike, ki se želijo 

usmeriti v naravoslovne poklice, temveč tudi za vse ostale, saj bodo lažje opravljali svoja dela 

in funkcionirali v svetu (povzeto po: https://www.iteea.org/). 

Standardi tehnološke pismenosti so bili oblikovani tako, da ponujajo skupen sklop 

pričakovanj glede osvojenega znanja učencev, zagotavljajo osnovo za razvoj ustreznih učnih 

načrtov na lokalni in državni ravni ter spodbujajo medpredmetne povezave tekom celotnega 

izobraževanja. Standardi za tehnološko pismenost predstavljajo priporočila vzgojiteljev, 

inženirjev, znanstvenikov, matematikov in tudi staršev, ki so izpostavili, katere veščine in 

znanja so potrebna za tehnološko pismenost (povzeto po: https://www.iteea.org/). 
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Posamezni standardi, ki so predstavljeni v standardih tehnološke pismenosti so razdeljeni v 

pet glavnih kategorij:  

1. Narava tehnologije (angl. The Nature of Technology) 

2. Tehnologija in družba (angl. Technology and Society) 

3. Oblikovanje (angl. Design) 

4. Sposobnosti za tehnološki svet (angl. Abilities for a Technological World) 

5. Zasnovan svet (angl. The Designed World) 

Standardi za prvo kategorijo zahtevajo, da učenci razumejo, kaj je tehnologija, se seznanijo z 

njenimi koncepti in prepoznajo povezavo med tehnologijo in ostalimi področji. V drugem 

poglavju je poudarjeno preučevanje uporabe tehnologije v širšem kontekstu s preučevanjem 

njenih vplivov na človeško družbeno in fizično okolje. Standardi v tretjem poglavju se 

osredotočajo na kognitivno razumevanje procesa načrtovanja s poudarkom na oblikovanju, 

inženirskem procesu načrtovanja in drugih pristopov reševanja problemov. Standardi za četrto 

kategorijo obravnavajo razvijanje sposobnosti oblikovanja, izdelave, razvoja, delovanja, 

vzdrževanja, upravljanja in ocenjevanja tehnoloških izdelkov in sistemov. Peto poglavje pa 

zajema izbiro, uporabo in razumevanje glavnih tehnologij, ki so dandanes pogoste (povzeto 

po: https://www.iteea.org/). 

Predstavili bomo pet kategorij, standarde tehnološke pismenosti (1–20) in cilje usvojenega 

znanja pri učencih prvega in drugega razreda osnovne šole v ZDA. 

 

NARAVA TEHNOLOGIJE (angl. THE NATURE OF TEHCHNOLOGY) 

Osnovno razumevanje tehnologije je bistvenega pomena za razumevanje današnjega 

spreminjajočega sveta. Tehnologija je, kako ljudje spreminjajo svet okoli sebe, da izpolnijo 

svoje potrebe, želje in rešujejo vsakodnevne praktične probleme. Na razvoj tehnologije 

vplivajo številni dejavniki, vključno s potrebami posameznikov, skupin in družbe kot celote 

(povzeto po: https://www.iteea.org/). 

 

V tem poglavju so predstavljeni naslednji standardi za 1. in 2. razred osnovne šole in pa cilji, 

ki jih otroci usvojijo: 

1. Otrok razvije razumevanje značilnosti in obsega tehnologije 
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Da bi otroci razumeli obseg tehnologije, se v času prvega in drugega razreda naučijo: 

- Da sta naravni svet in svet, ki ga je ustvaril človek različna 

- Ljudje morajo znati uporabljati orodja in tehnike, s katerimi si pomagajo pri 

vsakodnevnih opravilih 

 

2. Otrok razume temeljne koncepte tehnologije 

Da bi razumeli ključne pojme tehnologije, se otroci morajo naučiti naslednje: 

- Nekatere sisteme najdemo v naravi, nekatere izdela človek 

- Sistemi imajo dele in sestavne dele, ki pripomorejo k doseganju ciljev 

- Orodja so preprosti predmeti, ki ljudem pomagajo pri opravljanju nalog 

- Za izdelavo stvari človek uporablja različne materiale 

- Ljudje delajo načrte, da bi uresničili zadane stvari oz. cilje 

 

3. Otrok razvije povezave med tehnologijami in povezave med tehnologijo in 

drugimi študijskimi področji 

Da bi otroci znali ceniti povezave med tehnologijami in drugimi področji, bi se morali naučiti: 

- Študija tehnologije uporablja številne enake ideje in veščine kot drugi predmeti 

 

TEHNOLOGIJA IN DRUŽBA (angl. TECHNOLOGY AND SOCIETY) 

Tehnologija vpliva tako na družbo kot tudi na okolje; vpliva na kulturne vzorce, politična 

gibanja, lokalno in svetovno gospodarstvo ter vsakdanje življenje. Raste z namenom 

izpolnjevanja zahtev in potreb človeštva (povzeto po: https://www.iteea.org/). 

V tem poglavju so predstavljeni naslednji standardi za 1. in 2. razred osnovne šole: 

4. Otrok razume kulturne, socialne in ekonomske učinke tehnologije 

- Otrok se nauči, da je uporaba orodij in strojev lahko koristna ali škodljiva 
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5. Otrok razume vplive tehnologije na okolje 

- Otrok se nauči, da je nekatere materiale mogoče ponovno uporabiti in/ali reciklirati 

 

6. Otrok razume vlogo družbe pri razvoju in uporabi tehnologije 

- Izdelki so narejeni tako, da ustrezajo individualnim potrebam in željam 

 

7. Otrok razume vpliv tehnologije na zgodovino 

- Način življenja in dela ljudi se je skozi zgodovino spreminjal zaradi tehnologije 

 

OBLIKOVANJE (angl. DESIGN) 

Razvoj tehnologije se začne kot želja po zadovoljevanju določene potrebe ali želje. 

Tehnološki oblikovalci delujejo v skladu z zahtevami, da zadovoljijo te potrebe in skrbijo za 

uporabnost izdelka ali sistema. Tehnološko oblikovanje vključuje praktične metode, ki ljudi 

učijo sposobnosti, ki jih je mogoče uporabiti v vsakdanjem življenju, in hkrati spodbuja 

timsko delo, pri katerem posamezniki sodelujejo v želji po dosegu skupnega cilja (povzeto po: 

https://www.iteea.org/). 

8. Otrok razume lastnosti oblikovanja 

- Vsakdo lahko oblikuje rešitev za določeno težavo 

- Oblikovanje je ustvarjalni proces 

 

9. Otrok razume inženirsko oblikovanje 

- Postopek inženirskega oblikovanja vključuje prepoznavanje težave, iskanje idej, 

razvoj rešitev in deljenje rešitve z drugimi 

- Izražanje idej ustno, s skicami in modeli je pomemben del procesa oblikovanja 

 

10. Otrok razume pomembnost odpravljanja težav, pomembnost raziskav in razvoja, 

izumov in inovacij ter eksperimentiranja pri reševanju problemov 

- Zastavljanje vprašanj in opazovanje pomaga človeku ugotoviti, kako stvari delujejo 

- Vsi izdelki in stvari se lahko pokvarijo, vendar je mnoge mogoče popraviti 
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SPOSOBNOSTI ZA TEHNOLOŠKI SVET (angl. ABILITIES FOR A 

TECHNOLOGICAL WORLD) 

Uporaba tehnologije predstavlja pomemben del življenja, zato ljudje potrebujejo razumevanje, 

kaj je kaj, kako je narejeno, kako deluje. Tehnološko pismenost je mogoče opredeliti kot 

zmožnost uporabe, upravljanja, ocenjevanja in razumevanja tehnoloških izdelkov in sistemov. 

Ta sposobnost pa zahteva določene sposobnosti, kot so reševanje problemov, vizualne 

predstave, kritično razmišljanje in sklepanje. Te veščine se lahko pri otrocih razvijejo z 

dejavnostmi, kot so modeliranje, testiranje, odpravljanje napak, opazovanje, analiza in 

raziskovanje (povzeto po: https://www.iteea.org/). 

11. Otrok razvije sposobnost uporabe procesa oblikovanja 

- Razmisliti o potrebah in željah ljudi in poiskati možne rešitve s postopkom 

oblikovanja 

- Gradnja ali konstruiranje s pomočjo načrtovanja 

- Raziskati, kako so stvari narejene in kako jih je možno izboljšati 

 

12. Otrok razvije sposobnost uporabe in vzdrževanja tehnoloških izdelkov in 

sistemov 

- Odkrije, kako stvari delujejo 

- Pravilno in varno uporablja ročna orodja in jih pravilno poimenuje 

- Prepozna in uporablja vsakodnevne simbole 

 

13. Otrok razvije sposobnost za oceno vpliva izdelkov in sistemov 

- S postavljanjem vprašanj zbira informacije o izdelkih in sistemih 

- Ugotovi, ali uporaba določenega izdelka ali sistema ustvarja pozitivne ali negativne 

rezultate 

 

ZASNOVAN SVET (angl THE DESIGNED WORLD) 

Naravni svet sestavljajo rastline in živali, zemlja, zrak, ogenj in voda. Socialni svet vključuje 

običaje, kulture, politične sisteme, pravne sisteme, gospodarstva, religije in različne druge 
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običaje. Zasnovan svet sestavljajo vse spremembe, ki so jih ljudje v naravni svet naredili, da 

bi zadovoljili svoje potrebe in želje (povzeto po: https://www.iteea.org/). 

14. Otrok razume, da ima možnost izbire in uporabe medicinske tehnologije 

- Razume, da cepljenja ščitijo pred določenimi boleznimi 

- Medicina pomaga bolnikom do boljšega počutja oz. do ozdravitve 

- Obstaja veliko izdelkov, zasnovanih za to, da ljudje poskrbijo zase 

 

15. Otrok zna presoditi, izbrati in uporabljati kmetijske tehnologije 

- Uporaba tehnologij v kmetijstvu omogoča, da je hrana na voljo celo leto  

- Za nadzor in dopolnitev delov ekosistema je potrebno veliko različnih orodij 

 

16. Otrok razvije razumevanje in lahko izbere in uporablja električne in energetske 

tehnologije. 

- Energija se pojavlja v različnih oblikah 

- Energije ne bi smeli zapravljati 

 

17. Otrok razvije razumevanje in lahko izbere in uporablja informacijske in 

komunikacijske tehnologije 

- Informacije so organizirani podatki 

- Tehnologija ljudem omogoča komunikacijo s pošiljanjem informacij na daljavo 

- Ljudje uporabljajo simbole, ko komunicirajo s tehnologijo 

 

18. Otrok razvije razumevanje in lahko izbere in uporablja prevozne tehnologije 

- Transportni sistem ima veliko delov, ki ljudem pomagajo potovati 

- Vozila premikajo ljudi ali blago iz enega kraja v drugega v zraku, vodi, vesolju in na 

kopnem 

- Za transportna vozila je potrebno skrbeti 
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19. Otrok razvije razumevanje in lahko izbere in uporablja proizvodne tehnologije 

- Proizvodni sistemi proizvajajo izdelke v velikih količinah 

- Izdelki so bili zasnovani predhodno 

 

20. Otrok razvije razumevanje in lahko izbere in uporablja gradbene tehnologije 

- Ljudje živijo, delajo in hodijo v šolo v stavbe različnih vrst; hiše, stanovanja, poslovne 

zgradbe, šole itd. 

- Tip konstrukcije določa način sestavljanja delov 

Standardi tehnološke pismenosti opredeljujejo, kakšen mora biti pouk tehnologije v osnovni 

šoli, vendar pa ne določajo učnega načrta. Dvajset standardov s svojimi podpornimi merili za 

tehnološko pismenost določa, kaj naj učni načrt vsebuje, razvijalce novih in obstoječih učnih 

načrtov pa spodbuja, da uporabljajo standarde pri oblikovanju le-tega (povzeto po: 

https://www.iteea.org/). 

Pri izvajanju tehničnih dejavnosti je potrebno upoštevati razvojne značilnosti otrok, njihovo 

radovednost in iznajdljivo razmišljanje. Na primer, učenci v 1. razredu bi morali imeti dovolj 

možnosti za raziskovanje in uporabo koles, osi, ročic, zobnikov, škripcev in igranje z 

različnimi igračami in konstrukcijskimi kompleti. Do konca 2. razreda bi morali biti učenci 

sposobni načrtovati in izdelati originalna vozila s komercialnimi gradbenimi kompleti ter 

materiali, ki jih je mogoče reciklirati ali porabiti (npr. škatle, slamice in obrtne palice). Poleg 

tega bi morali biti sposobni varno in primerno uporabljati preprosta orodja (npr. kladiva, 

škarje in žage), da lahko opravijo svoje naloge (povzeto po: https://www.iteea.org/). 
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8 SWOT ANALIZA 

V SWOT analizi povzemamo prednosti in slabosti obeh kurikulumov, njune priložnosti, ki se 

nanašajo na zunanje okolje enega in drugega kurikuluma ter nevarnosti, ki jih zaznamo v 

zunanjem okolju in vplivajo na razvoj tehnične vzgoje in tehnološke pismenosti kot glavnega 

produkta tehnične vzgoje. Posebej izpostavimo vse štiri vidike področja tehnične vzgoje in 

tehnologije v obeh kurikulumih. 

 

Slovenski kurikulum za vrtce 

Prednosti slovenskega kurikuluma so v tem, da je natančno razdelan po posameznih 

področjih, jasno so opredeljeni cilji, h katerim naj stremijo pedagoški delavci, zajema načela, 

ki so usmerjena v dobrobit predšolskih otrok in prav tako pedagoških delavcev. V kurikulumu 

je izpostavljen pomen doseganja učnih ciljev, kar pedagoške delavce spodbuja k temu, da 

izbirajo raznolike dejavnosti, s katerimi otrokom omogočajo doseganje zastavljenih ciljev in 

osvajanje novih kompetenc. Podani so tudi primeri konkretnih dejavnosti za različna starostna 

obdobja, ki jih vzgojitelji lahko uporabljajo pri svojem delu. 

Kurikulum je sicer oblikovan za vsakodnevne programe v vrtcih, a je hkrati tudi strokovna 

podlaga za druge različne programe (npr. poldnevni program, krajši program, vzgojno-

varstvene družine, predšolska vzgoja na domu ipd.), kar pomeni, da je uporaben tudi izven 

javnih slovenskih vrtcev (Kurikulum za vrtce 1999). 

Poudarek je na samem procesu predšolske vzgoje, na celotni interakciji in izkušnjah, ki jih 

otrok pridobiva in ne le na tradicionalnem poudarku na vsebinah oziroma snovi, ki naj bi se je 

otrok naučil. 

Na podlagi temeljnih načel so izpeljani globalni in specifični cilji na posameznih področjih, ki 

se med seboj povezujejo. Predstavljene so vsebine in dejavnosti za posamezna starostna 

obdobja, ki vodijo k doseganju zastavljenih pedagoških ciljev. Hkrati je vzgojitelju 

omogočena lastna strokovna presoja, katere vsebine in na kakšen način jih bo uporabil. 

Poudarjen je pomen praktičnega udejanjanja zapisanega Kurikuluma za vrtce (1999). Prav 

tako je izpostavljen pomen vključevanja otrok s posebnimi potrebami ter upoštevanje 

različnosti med otroki ter zagotavljanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega 

otroka.  
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Prednosti na področju tehnične vzgoje in tehnologije zasledimo v zagotavljanju konkretnih 

izkušenj otroku, ki segajo na področja umetnosti, naravoslovja, AV medijske umetnosti, 

glasbene umetnosti. S temi dejavnostmi otrok dobiva izkušnje, da so znanja tehnike in 

tehnologije uporabna v raznolikih situacijah ter poglablja razumevanje širšega okolja. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) so izpostavljeni cilji, ki se nanašajo na tehnično vzgojo, a so 

izpeljani iz drugih sorodnih področij in smiselno povezani v celoto, kljub temu, da tehnična 

vzgoja ni opredeljena kot samostojno področje v Kurikulumu. Cilji stremijo k povečanju 

tehnične in tehnološke pismenosti predšolskih otrok, kar jim omogoča, da se bodo v 

prihodnosti lažje in z večjimi kompetencami vključevali v svet izobraževanja in dela. 

 

Slabost oziroma primanjkljaj najdemo na področju tujejezičnosti, saj se Slovenija šele v 

zadnjem času srečuje s pogostejšim priseljevanjem otrok iz tujih držav in bi bilo na tem 

področju smiselno še nadgraditi stopnjo vključevanja priseljenih otrok, prilagoditi pedagoške 

dejavnosti in krepiti sodelovanje s priseljenimi družinami.  

Pomanjkljivost Kurikuluma na področju tehnične vzgoje in tehnologije vidimo v tem, da 

tehnika in tehnologija nista opredeljeni kot samostojno področje, saj bi bilo v tem primeru 

lahko to področje bolj poglobljeno opisano. Smiselno bi bilo stremeti k posodobljenim 

vsebinam tehnike in tehnologije, saj znanstvena spoznanja kažejo na vedno večji pomen 

osvajanja znanj omenjenega področja. 

 

Priložnosti se kažejo na področju jezikovne in narodne raznolikosti. V Kurikulumu naj bi bile 

v prihodnje zapisane še dodatne vsebine, ki bodo spodbujale seznanjanje s kulturno dediščino 

obeh narodov na dvojezičnem področju vrtcev in nudile dodatna pedagoška in didaktična 

načela, izoblikovana v okviru modelov dvojezične vzgoje in poučevanja (Kurikulum za vrtce, 

1999). Tudi na področju avtohtone manjšine Romov v Sloveniji si prizadevajo za večje 

interakcijsko sodelovanje med obema kulturama ter nadoknaditi morebitne primanjkljaje v 

znanju slovenščine. 

V Kurikulumu je med cilji zapisano, da si stroka v praksi prizadeva za izboljšave glede 

programov v vrtcih, za večjo avtonomnost strokovnih delavcev, večji poudarek na 

individualnosti, ozaveščanje kulturnih razlik in izboljšanje sodelovanja s starši (Kurikulum za 

vrtce 1999). 
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Priložnosti za nadaljnji razvoj področja tehnike in tehnologije je v okolju veliko. Stroka se 

zaveda pomembnosti sledenja sodobnim znanstvenim raziskavam in vedno večjega 

vključevanja tehničnih in tehnoloških vsebin v učne načrte predšolskih programov. V tujini so 

hitro rastoči primeri dobrih praks, ki prav tako lahko služijo za zgled in vir idej tudi za 

slovenske vrtce. Mlajše generacije predšolskih pedagoških delavcev so večinoma odprte za 

novosti in sodobne pedagoške pristope, zato jih je že tekom izobraževanja smiselno spodbujati 

k raziskovanju področja tehnike in tehnologije z namenom, da bi se to področje okrepilo in 

nadgradilo v slovenskem predšolskem sistemu. 

 

Ovire 

Ovire pri uveljavljanju tehničnih in tehnoloških znanj v vrtce so lahko v pomanjkanju 

ozaveščenosti o uporabnosti teh vsebin in morebitnem občutku nekompetentnosti predšolskih 

vzgojiteljev za to področje. Vprašljiva je tudi opremljenost vrtcev za tovrstne dejavnosti in 

razpoložljivost prostora, ki bi omogočal kvalitetno izvajanje tehničnih in tehnoloških vsebin. 

 

Kalifornijski kurikulum za vrtce 

Prednosti 

Kalifornijski kurikulum je razdeljen na posamezna področja (angleški jezik, matematika, 

zgodovina in socialna znanost, znanost, vizualna umetnost in umetnost nastopanja, zdravje, 

telesna vzgoja, tuji jeziki, vrtčevska knjižnica), kar omogoča jasno in pregledno branje 

kurikuluma. Vsako področje je podrobno predstavljeno. Opisan je pregled vsakega področja, 

katera znanja naj bi predšolski otroci osvojili, vsako področje je razdeljeno na posamezna 

podpoglavja, opisani so standardi za posamezno področje ter podpora vzgojiteljem na vseh 

področjih. Vzgojitelji tukaj najdejo ideje za učenje in podporo v razvoju predšolskih otrok.  

Poudarjeno je spodbujanje znanja angleškega jezika, zaradi multikulturnosti okolja pa zelo 

spodbujajo tudi ohranjanje otrokovega maternega jezika in individualiziran pristop. 

Pomembno je tudi opazovanje otrokove igre, kjer se razkrivajo njegovi interesi in se širi 

njegovo znanje. Vzgojitelji se zavedajo, da je sodelovanje z otrokovo družino ključnega 

pomena, saj lahko le v sodelovanju z družino ustvarijo celovito spodbudno okolje. 
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Prednost je tudi v tem, da imajo pedagoški delavci pri oblikovanju svojega učnega načrta 

veliko mero svobode in kreativnosti, celotna filozofija dela je močno usmerjena v razvoj 

otrokovih potencialov, moči in zgodnje osvajanje znanja, na prvo mesto pa postavlja 

kvalitetne medsebojne odnose, saj se zavedajo, da so ravno dobri odnosi ključni pri 

otrokovem osebnostnem in intelektualnem razvoju.  

V kalifornijskem predšolskem sistemu je poudarjen pomen tehničnega in tehnološkega znanja, 

kar se kaže v čedalje bolj pogostem uvajanju STEM v učne načrte. Zavedajo se, da je to 

področje prihodnosti in je pomembno, da se otrok zgodaj začne tehnično opismenjevati. Ob 

izvajanju konkretnih tehničnih dejavnosti se lahko priključi tudi tehnološko komponento z 

uporabo računalnikov in drugih pripomočkov. S tem se otrok uči vključevati več različnih 

možnosti za dosego določenega cilja, kar spodbuja otrokovo kreativnost in mišljenje. 

Pomanjkljivosti 

Ena izmed prednosti ameriškega okolja je njegova multikulturnost. Pedagoški delavci morajo 

biti osebnostno odprti in naklonjeni otrokom iz različnih kulturnih okolij, saj je predšolsko 

obdobje čas, ko se otrokova osebnost intenzivno razvija in se mora v vrtcu počutiti varno, 

sproščeno in sprejeto, da bi lahko v polnosti razvijal svoje potenciale in sposobnosti. To je 

hkrati tudi priložnost za pedagoške delavce, da uporabljajo najrazličnejše pedagoške pristope, 

ki upoštevajo kulturno in socialno raznolikost otrok. Tudi za otroke je pomembno, da se učijo 

medsebojnega sprejemanja ob tem, ko skozi igro in različne pedagoške dejavnosti pridobivajo 

nova znanja. 

Na področju tehnike in tehnologije bi bilo smiselno prav tako kot pri nas v Sloveniji opredeliti 

tehnično vzgojo in tehnologijo kot samostojno področje. Izpostavili bi pomen uravnoteženja 

tehničnih in tehnoloških vsebin v predšolskem obdobju, saj je pomembno, da se otroci učijo 

tehničnih veščin in imajo veliko praktičnih izkušenj ter hkrati osvajajo tehnološka znanja, ki 

jih uvajajo v svet načrtovanja, inženiringa, abstraktnega mišljenja. 

Ovire v okolju bi lahko predstavljala multikulturnost iz tega vidika, da se kulturna ozadja 

predšolskih otrok med seboj močno razlikujejo in je včasih zato težje izpeljati določene 

aktivnosti oziroma se uskladiti. Potrebna je visoka usposobljenost vzgojiteljev, da znajo biti 

pri delu prilagodljivi, odprti za nove izkušnje in različnost, sposobni se morajo biti 

individualno posvetiti posameznemu otroku in v skladu s kulturnim ozadjem družine tudi 

sodelovati z njimi. Ovira bi bila lahko komunikacija oziroma vzgojiteljevo nepoznavanje 

otrokovega maternega jezika. V Kaliforniji so prav tako pogoste selitve družin in otroci 
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večkrat menjajo okolje, kar jim lahko predstavlja psihičen stres, zato je pomembno, da ima 

tudi na tem področju ustrezno podporo. 

Ovire pri izvajanju tehničnih in tehnoloških vsebin bi bile lahko v tem, da otroci prihajajo iz 

različnih jezikovnih in kulturnih okolij, kar lahko otežuje komunikacijo in je več časa 

namenjenega sporazumevanju ter premostitvi teh razlik kot pa samemu izvajanju tehničnih in 

tehnoloških dejavnosti. Pogosto so otroci v današnjem času tehnološko že v predšolskem 

obdobju precej dobro usposobljeni, a jim na drugi strani primanjkuje konkretnih tehničnih 

veščin, saj se v vsakdanjem okolju manj pogosto srečujejo z njimi. Tukaj je hkrati priložnost 

za vrtce, da ta primanjkljaj nadoknadijo. 

Priložnosti 

Priložnosti kalifornijskega okolja pri razvoju tehničnega in tehnološkega področja v vrtcih so 

v tem, da je okolje že na splošno zelo naklonjeno tehnološkemu napredku in precej 

modernizirano. Otroci se s tehnologijo srečujejo že doma, zato jim v vrtcu lahko vzgojitelji 

prikažejo še drugo plat uporabe tehnologije, ki je morda v domačem okolju ne srečajo. Tako 

dopolnjujejo in širijo njihovo znanje, saj se poleg igre, zabave in razvedrila tehnologija lahko 

uporablja tudi v poučne in druge uporabne namene. Kljub temu, da otroci prihajajo iz zelo 

raznolikih kulturnih ozadij, imajo v vrtcu možnost nadoknaditi morebitne primanjkljaje na 

tem področju in lahko hitro izenačijo znanje ter spretnosti glede uporabe tehnologije, saj so 

izredno naravnani k individualnem pristopu. 
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9 DISKUSIJA 

V tem poglavju bomo predstavili odgovore na posamezne zastavljene cilje (C 1–3) in 

raziskovalna vprašanja (RV 1–4).  

C1: Predstaviti tehnično vzgojo v kurikulumih obeh držav.  

V poglavju 3.4 je predstavljena tehnična vzgoja v predšolskem obdobju v javnih vrtcih v 

Sloveniji in kako je le-ta vpeta v Kurikulum za vrtce (1999). V Kurikulumu za vrtce tehnična 

vzgoja ni opredeljena kot samostojno področje, temveč je prepletena znotraj drugih šestih 

področij kurikuluma. V poglavju 6 je opisan STEM (science, technology, engineering, math), 

ki zajema tudi področje tehnične vzgoje v javnih vrtcih v Kaliforniji. Tudi tamkajšnji 

kurikulum ne vključuje tehnike in tehnologije kot samostojnega področja, zato smo 

predstavili področje STEM. Največ povezav s tehnično vzgojo v kalifornijskem kurikulumu 

zasledimo na področju narave (Science, poglavje 4.3.2 in Science, poglavje 5.1.4), 

matematike (Mathematics, poglavje 4.1.4 in Mathematics, poglavje 5.1.2) in nekaj na 

področju umetnosti (Visual and performing arts, poglavje 4.2.1 in Visual and performing arts, 

poglavje 5.1.5).  

C2: Določiti skupne in razlikovalne vsebine tehnične vzgoje v primerjanih državah. 

V slovenskem kurikulumu zasledimo jasne cilje, ki se navezujejo na tehnično vzgojo znotraj 

področja narave in umetnosti, medtem, ko kalifornijski kurikulum za javne vrtce ne vsebuje 

točnih ciljev glede tehnike in tehnologije. Zapisane so smernice za delo vzgojiteljev, ki jih 

vodijo pri poučevanju in spodbujanju otrokove radovednosti, ter za razvijanje spretnosti in 

navad za raziskovanje in spoznavanje sveta, ki jih obdaja. Poudarja se aktivno učenje, kjer 

otroci svoje znanje gradijo s pomočjo fizičnih in psihičnih interakcij s predmeti in ljudmi v 

novem okolju. V kalifornijskem kurikulumu so predstavljeni specifični primeri iz 

vsakdanjega življenja in napotki, ter ključne smernice, ki vodijo vzgojitelja, da v dani situaciji 

profesionalno reagira in izkoristi vsak trenutek za poučevanje otrok. Iz študija literature je 

razvidno, da ima kalifornijski program v večji meri poudarjen sam proces učenja in usvajanja 

tehničnega znanja in vsebin, medtem ko je v slovenskih vrtcih bolj izrazita naravnanost k 

doseganju ciljev, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce in končnim izdelkom. 
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C3: Kritično analizirati in ovrednoti stanje tehnične vzgoje in podati izboljšave za 

slovenski kurikulum.  

Pogosto se nam dogaja, da ob besedi tehnika pomislimo na žaganje, zabijanje žebljev in 

brušenje. Pa vendar se je potrebno zavedati, da tehnika ni samo to. Tehnika je povsod okoli 

nas – tehnika je že otrokovo oponašanje brnenja avtomobila, zgibanje papirnatih ladjic, prvo 

rokovanje s škarjami in še mnogo več. Tehnika in tehnologija sta področji, ki sta in še naprej 

pomembno vplivata na današnji način življenja. V teoriji in praksi opažamo, da se pogosto 

stremi k doseganju ciljev, ki so zadani v letnem načrtu in Kurikulumu za vrtce, pozablja pa se 

na sam pomen procesa učenja oz. ustvarjanja, ki pa je bolj poudarjen v kalifornijskem 

kurikulumu.  

Smiselno bi bilo dodatno izobraževanje pedagoških delavcev na področju tehnike in 

tehnologije, saj je zaznati primanjkljaje pri vzgojiteljih glede občutka lastnih kompetenc pri 

izvajanju vsebin na tem področju. Ena izmed težav pri uporabi tehničnih orodij in strojev se 

opaža tudi pri velikosti skupin, saj je zaradi velikega števila otrok oteženo varno in kvalitetno 

delo s pripomočki, ki ga vzgojitelji težko nadzorujejo. Potrebno bi bilo bolj individualno delo 

z otroki, saj ima tudi vsak od njih različno stopnjo predznanja in izkušenj s katerimi prihaja v 

vrtec. V kalifornijskem kurikulumu se izrazito poudarja tudi sodelovanje s starši in skupnostjo 

iz katere otrok prihaja, saj je poznavanje otrokovega okolja, ključnega pomena pri poznavanju 

njegovih zmožnosti in krepitvi njegovih potencialov. Kljub času izrazitega tehnološkega 

napredka je pomembno, da se pri otrocih ohranjajo spretnosti fine in grobe motorike, saj 

tovrstne dejavnosti spodbujajo možgansko aktivnost, ustvarjalno razmišljanje, reševanje 

izzivov in soočanje s problemi. Tako v tujini kot tudi pri nas se poudarja pomen skupinskega 

in projektnega dela, kar je v praksi včasih težje izvedljivo zaradi visokih skupinskih 

normativov in sistemskih omejitev.  

Kurikulum za vrtce je bil sprejet leta 1999 in služi kot podlaga za pedagoško delo vzgojiteljev 

v slovenskih javnih vrtcih. Kalifornijski kurikulum je bil posodobljen leta 2013. Kalifornijski 

kurikulum vsebuje bolj odprte smernice za pedagoško delo, kar omogoča veliko kreativnosti 

vzgojiteljev, medtem ko je slovenski kurikulum bolj usmerjen k specifičnim ciljem in 

predlogom za izvajanje dejavnosti, kar včasih pomeni, da so vzgojitelji obremenjeni z 

doseganjem ciljev, ob tem pa se na stranski tir postavi sam proces. V kalifornijskem načrtu 

zasledimo velik poudarek tudi na nivoju odnosov v skupini, z vzgojitelji in s starši otrok. 
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Zavedajo se, kako pomembno na otroka vplivajo tudi medsebojni odnosi, spodbudno vzdušje 

v skupini, individualiziran pristop in poznavanje otrokovih specifičnih značilnosti.  

Izobraževanje bodočih vzgojiteljev v Sloveniji vsebuje veliko kvalitetnih vsebin, ki 

vključujejo tudi nova znanstvena spoznanja o razvoju otroka in nove pedagoške pristope, ki 

jih kot primere dobre prakse že zasledimo v nekaterih tujih državah. Pomembno je nenehno 

izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcu, njihovo izpopolnjevanje, sledenje novim 

znanstvenim raziskavam in odprtost za nova znanja, ki vodijo h kvalitetnemu pedagoškemu 

delu. 

RV1: Kako je definirana tehnična vzgoja v naših vrtcih in kako v Kaliforniji? 

V poglavju 3.4.1. je opisano, kako je tehnična vzgoja vpeta v slovenski kurikulum. Tako v 

Sloveniji, kot tudi v Kaliforniji v kurikulumu za javne vrtce tehnična vzgoja ni opredeljena 

kot samostojno področje, se pa prepleta z ostalimi področji (predvsem s področji narave in 

umetnosti, pa tudi matematike). V slovenskih vrtcih se tehnika najpogosteje pojavlja v obliki 

projektnega dela. V vsaki skupini so velikokrat tudi kotički, v katerih imajo otroci na voljo 

razne sestavljanke, modele, orodja, gradiva in druge potrebščine, s katerimi ustvarjajo. Ta del 

prostora se navadno imenuje tudi kotiček za tehniko in tehnologijo (Papotnik, 2005). V 

slovenskem kurikulumu je tehnična vzgoja definirana preko ciljev in primerov dejavnosti 

(poglavja 3.4.2 in 4.3.3), v kalifornijskih vrtcih pa se pojavlja predvsem na področju STEM-a 

(poglavje 6) in tako kot v Sloveniji, v prepletu s področji narave, umetnosti in matematike.  

RV2: Kako je vpeta tehnična vzgoja v Kaliforniji, ali gre za samostojno področje ali 

povezano, in če da, s katerimi področji? 

Tehnična vzgoja v kalifornijskem kurikulumu za javne vrtce ni opredeljena kot samostojno 

področje, temveč se prepleta z ostalimi področji. Predvsem jo zasledimo na področju narave 

in matematike, ki smo jih povzeli v poglavjih 4.2.1, 4.3.2, 5.1.4 in 5.1.5. Čedalje pogosteje pa 

se v javnih vrtcih v Kaliforniji pojavlja STEM, ki poleg področja tehnike vključuje in pomeni 

tudi način dela, učenja in reševanja problemov. 

RV3: Koliko je tehničnih vsebin v kalifornijskem kurikulumu v primerjavi s 

slovenskim Kurikulumom za vrtce in kakšne so te vsebine? 

Če primerjamo kalifornijski in slovenski kurikulum za vrtce, lahko opazimo, da so v 

slovenskem kurikulumu sami cilji tehnike in tehnologije v prepletu z ostalimi področji veliko 

bolj jasno zastavljeni, medtem, ko so v kalifornijskem zapisane le smernice za vzgojitelje in 
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priporočen način dela z otroki. Se pa tehnična vzgoja v večji meri pojavlja v vrtcih v 

Kaliforniji, in sicer ravno v sklopu STEM-a. Vlada prepričanje, če bodo otroke že v 

predšolskem obdobju izpostavili STEM-u in jim ponudili možnost za raziskovanje in 

spodbudno okolje, bodo le-ti v večji meri razvili strast do tega področja in se mogoče nekoč 

tudi zaposlili na tem področju. Tudi področje tehnologije je zastopano v večji meri kot v 

slovenskih vrtcih. Vzgojitelji se zavedajo pomembnosti uporabe tehnologije, saj imajo ne 

nazadnje tudi sami večji dostop do bolj inovativnih idej in izboljšav metod poučevanja, ki jim 

omogočajo spodbujanje učenja in ustvarjanje aktivnega učnega okolja za otroke. Vzgojitelji 

so potrdili, da je uporaba tehničnih pripomočkov povečala vključenost otrok pri učenju. Poleg 

tega pravijo, da jim tehnologija omogoča, da v vrtec prinesejo nove vire in ideje, ter otrokom 

ponudijo bolj interaktivno izkušnjo z uporabo različnih aplikacij in spleta.  

RV4: Kako se izvajajo vsebine tehnične vzgoje v Kaliforniji in ali kakšna vsebina, 

metoda, oblika ali strategija dela izstopa?  

Vsebine tehnične vzgoje so v javnih vrtcih v Kaliforniji prepletene v področju STEM in 

njegovem načinu poučevanja. Le to omogoča, da učenci uporabijo znanja, ki se prepletajo na 

vseh štirih področjih in v resničnih življenjskih problemih. Tak način dela jim omogoča, da 

gradijo na že pridobljenem in novem znanju, ter jim daje priložnost, da se na drugačen način 

vključijo v proces učenja. Otroci si izmenjujejo ideje, razpravljajo o možnostih in uporabljajo 

ustrezen besednjak v procesu skupnega eksperimentiranja. Opazimo, da posebej izstopa 

poudarek na vzgojiteljevem spodbujanju otrok, na ustvarjanju prepričljivih, zabavnih, 

zanimivih in poučnih okolij za učenje, in ne nazadnje, otroke pripraviti na nadaljnje šolanje, 

kariero in življenje. Otrokovo samozavest spodbujajo s tem, ko celotna skupina posluša 

njegove lastne deje in predloge, saj se počutijo cenjene in pomembne. S tem vzgojitelj 

pripomore, da otrok poišče lastne interese, svoje prednosti in si zastavi cilje za prihodnost.  

Večji pomen pripisujejo samemu procesu in ne le končnemu izdelku oz. dosežku. Sam proces 

je pomemben tudi iz socialnega, čustvenega in miselnega vidika, saj je tudi v načelih 

poudarjen pomen integriranega učenja. 
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10 ZAKLJUČEK 

Otroci so radovedni. Sprašujejo se, kako se stvari imenujejo, kako delujejo in zakaj se 

zgodijo. Temelji učenja naravoslovnih in tehničnih vsebin so v raziskovanju – in to je orodje 

aktivnega učenja. Spodbujanje radovednosti pri otrocih za svet okoli njih lahko pri njih 

vzbudi vseživljenjsko zanimanje zanj. Mlajši kot so otroci, bolj preproste in konkretne morajo 

biti dejavnosti. Način mišljenja, ki ga otrok razvija pri tehnični vzgoji zajema sistemsko 

razmišljanje, iskanje rešitev in kreativno reševanje problemov, krepitev vizualizacije in 

izboljševanje lastnega učnega procesa.  

Stroka se zaveda naraščajočega pomena vsebin tehnike in tehnologije v zgodnjem otroštvu, pa 

vendar na tem področju primanjkuje konkretnih usmeritev za vzgojitelje tako v Sloveniji kot 

tudi v Kaliforniji. V obeh državah tehnika in tehnologija še nista samostojno področje v 

kurikulumu, ampak se ju priključuje različnim sorodnim vsebinam.  

Zanimivo bi bilo raziskati področje tehnike in tehnologije tudi v drugih državah po svetu, saj 

primeri dobrih praks v tujini hitro naraščajo in lahko služijo kot vir idej tudi za slovenski 

kurikulum.  

Ob primerjavi obeh kurikulumov, ki smo jih proučevali v diplomskem delu, ugotavljamo, da 

so potrebne dodatne novosti in smernice, s katerimi bi vzgojitelji bolj kvalitetno izvajali 

tehnične vsebine v vrtcih in imeli izdelane kriterije za doseganje kakovostnega dela na tem 

področju, saj raziskave kažejo, da je v kalifornijskem primeru vključevanje STEM-a v vrtce 

pomembno vplivalo na nadaljnje življenje otrok; od združevanja idej do dokazovanja, kako 

lahko s takšnim načinom dela pomagajo naši družbi in celotnemu svetu.  
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