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POVZETEK 

 
V diplomskem delu smo se osredotočili na primerjavo organizacije in poteka dnevne rutine v 

slovenskem in norveškem vrtcu. Zanimale so nas razlike in podobnosti pri organizaciji 

elementov dnevne rutine ter njihove prednosti in slabosti. V teoretičnem delu smo predstavili 

predšolsko vzgojo, opisali predšolsko vzgojo v Sloveniji in na Norveškem ter podrobneje 

predstavili zasebna vrtca v obeh državah. Izpostavili smo pojem dnevna rutina ter njeno 

povezanost s prikritim kurikulom v vrtcih. V sodelovanju z diplomiranimi vzgojiteljicami 

slovenskega in norveškega zasebnega vrtca smo v empiričnem delu z uporabo 

polstrukturiranega intervjuja zbrali odgovore oz. podatke o glavnih elementih dnevne rutine. 

Zbrane odgovore smo med seboj primerjali ter analizirali in tako ugotovili, kje se pojavljajo 

razlike in podobnosti. V sklepnem delu smo zapisali opažanja in ugotovitve ter jih povezali s 

teorijo. Rezultati primerjave odgovorov so pokazali, da so podobnosti pri zaposlitvah otrok ob 

času prihoda v vrtec, ko se večina otrok zaposli s prosto igro. Prav tako imajo vzgojiteljice obeh 

vrtcev podoben način sprejema in pozdrava otrok. Do razlik pa pride pri izmenjavi informacij 

s starši pri prihodu otrok, kar je v norveškem vrtcu zelo pomembno, saj je njihovo glavno vodilo 

socialna interakcija in komunikacija. Pri hranjenju je večina elementov organizacije dnevne 

rutine podobnih, razlika pa je pri samostojnosti otrok. V norveškem vrtcu so vzgojiteljice kot 

dober zgled in z uporabo ustrezne besedne komunikacije o prehranjevanju ter neverbalno 

komunikacijo otroke pripeljale do usvojitve samostojnosti pri hranjenju. Vzgojiteljice obeh 

vrtcev pri hranjenju uporabljajo podobne vzpodbude. Razlike so opazne tudi pri bivanju na 

prostem, kar pa sovpada s tem, da vsak vrtec obdaja različna okolica. Največja razlika pri 

organizaciji dnevne rutine v posameznem vrtcu je opazna predvsem v fleksibilnosti in načinu 

komunikacije. Sicer pa vzgojiteljice obeh vrtcev otroke upoštevajo, jih vodijo ter spodbujajo in 

jim dajejo možnost vključevanja v proces dnevne rutine.  

 

 

 
KLJUČNE BESEDE: dnevna rutina, slovenski predšolski sistem, norveški predšolski sistem, 

Zasebni vrtec Pingvin, zasebni vrtec Soria Moria, prikriti kurikulum.  

 

 

 

 



   

 

 

ABSTRACT 

In my thesis work I focused on the comparison of the organization and the progress of the daily 

routine in Slovenian and Norwegian kindergartens. I was interested in the differences and 

similarities of the organization of the elements of their daily routine and their advantages and 

disadvantages. In the theoretical part I presented the concept of preschool education and its 

importance, I described the preschool education in Slovenia and in Norway and presented in 

detail the private kindergartens in both countries. I highlighted the concept of daily routine and 

its connection with the hidden curriculum in kindergartens. For the empirical part, I 

collaborated with Bachelors of Education from a Slovenian and a Norwegian kindergarten, 

using a semi-structured interview to collect answers and data about the main elements of their 

daily routine. I compared and analyzed the collected data to discover the differences and 

similarities. In the conclusions I exposed my findings, opinions and examples of good practice 

and connected them with the theory. The results of the comparison of the answers showed that 

the similarities can be found in the way that the teachers occupy the children at the time of their 

arrival to the kindergarten, when most children have free time to play. The teachers of both 

kindergartens also use the same manner of welcoming and greeting the children. Differences 

can be spotted in the exchange of information with the parents when the children arrive to the 

kindergarten, which is very important in the Norwegian kindergartens, considering that their 

main principles are social interaction and communication. In nutrition most elements of the 

organization of the daily routine are similar, but there is a difference in the children’s 

independence. In the Norwegian kindergarten the teachers set a good example and by using the 

appropriate verbal communication about nutrition and nonverbal communication they help the 

children reach independence in nutrition. The teachers in both kindergartens use similar 

manners of encouragement when it comes to nutrition. Differences can also be observed when 

it comes to spending time outside, which coincides with the fact that each kindergarten is 

located in a different surrounding. The biggest difference in the organization of the daily routine 

in each kindergarten can be seen especially in the flexibility and the manner of communication. 

However, the teachers of both kindergartens take the children into consideration, they 

encourage them and give them the possibility to integrate in the process of the daily routine. 

KEYWORDS: daily routine, Slovenian preschool system, Norwegian preschool system, private 

kindergarten Pingvin, private kindergarten Soria Moria, hidden curriculum.     
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1 UVOD 

Vsaka stalna dejavnost v vrtcu predstavlja del dnevne rutine. Pomembno je, da je dnevna rutina 

v vrtcu predvidljiva, kar otrokom zagotavlja občutek varnosti, zaupanja in samostojnosti 

(Batistič Zorec in Vrankar, 2016). Dnevni red in pravila pomagajo otrokom usvojiti veščine, ki 

jih potrebujejo v vrtcu in kasneje v življenju, to pa dosežemo z vključevanjem otrok v 

posamezne elemente dnevne rutine (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). Z aktivnostjo otrok 

omogočamo fleksibilno izvajanje procesa dnevne rutine, hkrati pa spodbujamo njihov razvoj 

samostojnosti, odgovornosti in jim dovolimo, da uresničujejo svoje pobude, želje in 

pričakovanja (prav tam).  Sama po sebi je dnevna rutina nestrukturirana, strukturirajo jo 

predvsem vzgojiteljevo poznavanje zakonitosti otrokovega razvoja in strategij poučevanja ter 

lastne predstave o dobrem za otroka (Kroflič, 2005). Dnevna rutina je pomemben dejavnik 

prikritega kurikuluma in čeprav je tiha in prikrita, bi po mnenju avtoric Hmelak in Lepičnik 

Vodopivec (2017) lahko trdili, da uči celo učinkoviteje. Rutina omogoči otrokom predvidevati, 

kaj se bo zgodilo, in jim omogoča nadzor nad tem, kaj bodo počeli v posameznih delih dneva. 

Dnevno-rutinske dejavnosti so sestavni del socializacije v vrtcu (Volavc, 2012). Iz tega izhaja 

motivacija v našem diplomskem delu, ki se nanaša na obravnavo dnevne rutine v predšolski 

vzgoji. Norveška velja za eno od najbolj naprednih držav pri predšolski vzgoji otrok (Global 

citizen, 2016), zato se bomo v diplomskem delu podrobno osredotočili na primerjavo in 

obravnavo dnevne rutine v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu. Predstavili bomo 

predšolsko vzgojo v Sloveniji in na Norveškem, prikazali podobnosti in razlike v dnevni rutini 

v slovenskem ter norveškem zasebnem vrtcu ter pridobili primere dobre prakse, ki bodo pri 

delu z otroki služili nam in drugim strokovnim delavcem. 

V teoretičnem delu bomo najprej analizirali pojem predšolske vzgoje, se osredinili na 

predšolsko vzgojo v Sloveniji in na Norveškem ter predstavili potek dela v slovenskem in 

norveškem zasebnem vrtcu. Opredelili bomo pomen dnevne rutine v vrtcih in pomen prikritega 

kurikuluma ter predstavili dnevno rutino obeh vrtcev. V empiričnem delu bomo z uporabo 

polstrukturiranega intervjuja pridobili odgovore na vprašanja o ključnih elementih dnevne 

rutine, ki jih bomo med seboj primerjali in ugotavljali podobnosti in razlike. Zbrane rezultate 

in ugotovitve bomo nato podrobno interpretirali. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 

2.1.1 Predšolska vzgoja v vrtcih 

Avtorici Devjak in Berčnik (2012) opisujeta, da izraz predšolska vzgoja ne predstavlja le vzgojo 

otrok v predšolskem obdobju, temveč tudi varstvo in izobraževanje otrok. Avtorja Katz in 

Mohanty (1985) za poimenovanje predšolske vzgoje uporabljata izraz early childhood 

education, ki se nanaša na različne načine dela z otroki od tretjega do šestega leta starosti 

(Devjak, 2012). Ustanove za izvajanje predšolske vzgoje pa se med seboj razlikujejo, saj za 

mlajše otroke, ki so stari od 11 mesecev do 3. leta predšolska vzgoja temelji predvsem na oskrbi, 

varstvu in negi, medtem ko se za otroke od 3. do 6. leta rabi izraz preschool education (Devjak, 

2012) in kot pravi avtorica razvijajo celostni razvoj otroka. Z izrazom primary school pa 

poimenujemo ustanove za starejše otroke, kjer poteka akademsko poučevanje (prav tam). 

Predšolska vzgoja po svetu po besedah avtoric Turnšek ter Batistič Zorec (2009) pri otrocih 

razvija in spodbuja kognitivne oziroma zaznavne, jezikovne, pisne, matematične ter pisne 

spretnosti otrok in tako omogoča vsem otrokom enakovreden začetek primarnega 

izobraževanja. Navajata tudi, da do v predšolski vzgoji pomembni modeli predšolske vzgoje, 

ki otroka postavljajo v središče ter so strokovno in institucionalno organizirani (prav tam). Pri 

modelih izvajanja predšolske vzgoje prihaja do razlik, ki so vidne pri trajanju programa, njegovi 

intenzivnosti, kurikulumu in pri raznolikih pedagoških procesih, številu otrok ter izobrazbi 

strokovnih delavcev (Turnšek in Batistič Zorec, 2009). 

Predšolska vzgoja v vrtcu je v svetu, vključno s Slovenijo, priznana kot pomembna naložba v 

otrokov razvoj, učenje, izobraževanje in socializacijo (Marjanovič Umek in Kroflič, 2005). 

Vrtec z različnimi in kakovostnimi programi, ki izenačuje možnost v razvoju in učenju vseh 

otrok in je na voljo čim več otrokom, ima možnost dolgoročno pozitivno vplivati na področje 

vzgoje in izobraževanja (prav tam). V vrtcu moramo graditi in spodbujati otrokove zmožnosti 

in neposredne aktivnosti, saj preko njih otrok izkusi nova spoznanja, doživetja, pridobi nove 

izkušnje (Lepičnik Vodopivec, 2010 v Devjak idr., 2012). Prav tako je pomembno da je otrok 

obkrožen s smiselnimi in primernimi problemi, preko katerih se uči in izraža (prav tam). 
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2.2 PREDŠOLSKA VZGOJA V SLOVENIJI 

2.2.1 Opredelitev predšolske vzgoje v Sloveniji 

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Sledi načelu 

demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih 

možnosti za otroke in starše, upoštevanja različnosti med otroki, pravice do izbire in 

drugačnosti, ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja (ZVrt, 1999, 2005, 3. člen).  Ob upoštevanju vseh zgoraj naštetih načel pa predšolska 

vzgoja v vrtcih uresničuje določene cilje po 4. členu ZVrt (prav tam), in sicer: potrebna je 

sposobnost razumevanja ter sprejemanja sebe in drugih. Kot strokovni delavci moramo biti 

otrokom v vrtcu dober zgled, zato je pomemben cilj, da negujemo otrokovo radovednost, 

raziskovalni duh, domišljijo in intuicijo ter razvijamo neodvisno mišljenje. Cilj je tudi, da se v 

skupini razvijejo sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in tako posledično dobro 

sodelovanje v skupinah. V vrtcu se mora otrok razviti celostno, zato je cilj predšolske vzgoje 

razvijanje tako čustvenega doživljanja in izražanja, kot tudi spodbujanje telesnega in gibalnega 

razvoja. Pomembno je, da otrokom dobro razvijemo sposobnosti prepoznavanja in izražanja 

svojih čustev in čustev drugih. V predšolski vzgoji je velik poudarek na spodbujanju doživljanja 

umetnosti, umetniških del ter ustvarjalnega izražanja, saj so vsi otroci umetniki in je 

pomembno, da to razvijajo. V predšolski vzgoji se prepleta posredovanje znanj s področij 

znanosti ter posredovanje znanj iz vsakdanjega življenja. Razvija tudi samostojnost pri 

higienskih navadah in pri skrbi za zdravje (ZVrt, 1999, 2005, 4. člen). 

2.2.2 Organizacija predšolske vzgoje v Sloveniji  

Predšolsko vzgojo v vrtcih v Sloveniji lahko izvajajo javni vrtci in zasebniki.  Z določenim 

zakonom  se lahko predšolska vzgoja opravlja tudi na domu (Uradni list RS, št. 14/03, 2003, 6. 

člen). Sodi v resor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, urejata pa jo Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih. Vrtci v Sloveniji lahko 

glede na trajanje izvajajo tri različne programe: dnevne programe od šest do devet ur, poldnevne 

programe od štiri do šest ur ali krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno (ZVrt, 1996, 

2005, 14. člen). V vrtcih predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih: v prvo starosto 

obdobje sodijo otroci stari od enajstega meseca do treh let, v drugo starostno obdobje pa otroci 

v starosti treh let do vstopa v šolo. (ZVrt, 1996, 2005, 15. člen). V Zakonu za vrtce (1996, 2005, 

16., 17. člen) je določeno število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja, ki ne sme biti 

večje od dvanajst otrok plus dva, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok 
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plus dva. Vzgojno delo izvajajo strokovni delavci in poteka v oddelkih, ki so lahko razporejeni 

v oddelke prvega, drugega starostnega obdobja ali pa prvega in drugega starostnega obdobja –  

kombinirani oddelek. O številu otrok vključenih v oddelek določi minister, pristojen za 

predšolsko vzgojo (ZVrt, 1999, 2005, 18. člen). Vsak javni, kot tudi zasebni vrtec organizacijo 

in vsebino življenja in dela v vrtcu določi z letnim delovnim načrtom, kjer se določi organizacija 

in poslovni čas vrtca, programi, razporeditev otrok v oddelke delo strokovnih delavcev, 

sodelovanje s starši ter vzgojno izobraževalnimi organizacijami, …in druge pogoje potrebne za 

uresničitev vzgojnega procesa (ZVrt, 1999, 2005, 21. člen).  

 

2.2.3 Javni vrtci  

Slovenija ima kakovostno mrežo javnih vrtcev, ki jih ustanovi občina in je najpogostejša oblika 

izvajanja predšolske vzgoje v državi. Število prostih mest in način izvajanja programa občine 

prilagajo glede na potrebe lokalnega prebivalstva (GOV, b. d.). Javni vrtci imajo možnost 

organizirati krajši program (v obsegu 240 ur) za otroke, ki v letu pred vstopom v šolo niso bili 

vključeni v javni vrtec in je v celoti financiran iz državnega proračuna (prav tam). Ostali 

programi javnih vrtcev pa se financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev 

ter donacij in drugih virov (ZVrt, 1996, 2005, 25. člen). Javni vrtci v Sloveniji morajo imeti za 

izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zaposlene strokovne delavce, ki imajo predpisano 

izobrazbo, prav tako pa morajo imeti ustrezen prostor in opremo, ki jih določa minister (prav 

tam, 33. člen). V oddelku sta prisotna dva strokovna delavca: vzgojitelj, ki mora po 40. členu 

Zakona o vrtcih (1999, 2005) imeti izobrazbo pridobljeno po študijskem programu najmanj 

prve stopnje ustrezne smeri, medtem ko mora imeti pomočnik vzgojitelja srednjo strokovno 

izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali 

zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. Vsi 

strokovni delavci v oddelku morajo imeti strokovni izpit ter tekoče govoriti slovenski jezik 

(prav tam). Osnovno vodilo vzgojno-izobraževalnega programa v Sloveniji je kakovostno 

izvajanje predšolske vzgoje.  

Predšolska vzgoja v javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo temelji na nacionalnem ter 

programskem dokumentu Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje in vsebuje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, načela ter 

strokovno podlago za delo v vrtcu (GOV, b. d.). Bistvenega pomena je upoštevanje otrokovih 

individualnih potreb in interesov, človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in 

drugačnosti otrok (prav tam). V Kurikulumu za vrtce (1999) so predstavljeni cilji ter iz njih 
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izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter 

globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih: gibanje, jezik, umetnost, narava 

in matematika. Predlagani so tudi primeri vsebin in dejavnosti na le-teh področjih in jih 

postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu (prav tam). Predstavlja strokovno podlago 

za delo in praktično izpeljavo v praksi, ki z izpeljavo zapisanih ciljev pomembno prispeva k 

širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino in ostalimi ravnmi 

vzgoje in izobraževanja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

2.2.4 Zasebni vrtci v Sloveniji 

Zasebne vrtce lahko v Sloveniji ustanovijo domače in tuje pravne ali fizične osebe, v njih pa 

lahko izvajajo program javnih vrtcev ali druge programe, ki jih mora odobriti Strokovni svet 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Zasebni vrtci morajo izpolnjevati pogoje glede 

programa, prostorov in zaposlenih strokovnih delavcev v vrtcu, ter pridobiti odločbo 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih 

programov (GOV, b. d.). Če zasebni vrtec izvaja vzgojni program po posebnih pedagoških 

načelih (Steiner, Declory, Montessori in podobno) da Strokovni svet Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program priznalo ustrezno 

mednarodno združenje (ZVrt, 1999, 2005, 13. člen). Kadar se kažejo potrebe v zvezi s 

predšolsko vzgojo, lahko občina zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, kar pomeni, da zasebni 

vrtec opravlja javno službo in ima enak program kot javni vrtec (GOV, b. d.). Če zasebni vrtec 

izvaja najmanj poldnevni program, ima vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če 

ima zaposlene oziroma zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja za izvedbo programa 

v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če so dostopni vsem otrokom potem jim pripadajo 

sredstva iz proračuna občine – za posameznega otroka je to 85% teh sredstev (ZVrt, 1999, 2005, 

34. člen). Zasebni vrtci tako staršem dajejo večjo izbiro in s svojo raznolikostjo dopolnjujejo 

javne vrtce, jih pri tem ne ovirajo temveč bogatijo (Bela knjiga, 2011). 

 

2.2.5 Zasebni vrtec Pingvin  

V Zasebnem vrtcu Pingvin se izvaja vzgojno-izobraževalni program za otroke od 1. leta do 

vstopa v šolo. Dnevni program se izvaja do 9 ur za otroke 1. in 2. starostnega obdobja, in sicer: 

homogeni oddelki 1. starostnega obdobja, ki se nahajajo v enoti Puhek, ter homogeni oddelki 

2. starostnega obdobja v Zasebnem vrtcu Pingvin. (Zasebni vrtec Pingvin, b. d.). Vsebinska 

posebnost vrtca je, da vsak dan komunicirajo tudi v angleškem jeziku ter ga vključujejo v 
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otrokov vsakdan: prek igre, pesmi, različnih aktivnosti. Program Zasebnega vrtca Pingvin teži 

k otrokovi samouresničitvi v smislu prepoznavanja po eni strani otrokovih potencialov in 

vodenja pri njihovem izkoriščanju. Sodobni pristop k pedagogiki je tako močno poudarjen tudi 

s konceptom otrokove samovzgoje, ki disciplino predstavlja kot logično posledico svobodne 

izbire aktivnosti: z otrokovim svobodnim odločanjem za določeno delo se pospeši razvoj, 

urejanje in povezovanje njegovih idej, misli, aktivnosti in gibov, vzporedno pa se ob tem gradijo 

tudi moralne vrednote. Eden od bistvenih vzgojno-izobraževalnih ciljev je poudarjanje, da otrok 

širi in razvija svoje individualne sposobnosti ter postopno gradi svojo identiteto in inteligenco. 

V ta namen pa se pri delu z otroki vsakodnevno uporabljajo sodobne metode za izvajanje 

psihofizičnih ter intelektualnih aktivnosti, zasnovanih za delo v majhnih skupinah. Vrednote 

Zasebnega vrtca Pingvin so vodilo dela in življenja v vrtcu, ki usmerjajo naše delovanje in 

presojo v konkretnih situacijah. Cilje, ki si jih zadajo, dosegajo z upoštevanjem in celostnim 

izpolnjevanjem vrednot, kot so vzajemno spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, poštenje, 

strpnost, iskrenost, sodelovanje, pomoč sočloveku v stiski, skrb za čisto okolje in vseživljenjsko 

učenje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Program zasebnega vrtca Pingvin, 

1997). 

 

Slika 1: Zasebni vrtec Pingvin v Ljubljani, Slovenija (Zasebni vrtec Pingvin, b. d.) 

 

Program vrtca je organiziran v zasebni hiši z vrtom, ki omogoča razčlenitev prostora v 

fleksibilne namenske kotičke za opravljanje različnih aktivnosti. Prostori v hiši zbujajo občutek 

domačnosti in varnosti ter so svetli in pomirjujoči. Vodilo pri ureditvi notranjega in zunanjega 

okolja vrtca je, da ta stimulativno vplivata na otrokov razvoj in sta temu tudi primerno 
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prilagojena. S pripravo, ureditvijo in zagotavljanjem primernega okolja pri otroku spodbujajo 

spontano zanimanje ter zbujajo njegov naravni impulz za učenje, delo, eksperimentiranje, 

prepoznavanje in vrednotenje lastnih zmožnosti, nadzor nad aktivnostjo, dokončanje začetih 

aktivnosti itn. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 1997). 

 

 

Slika 2: Notranji prostori Zasebnega vrtca v Ljubljani, Slovenija (Vrtec Pingvin, b. d.) 

 

 

2.3 PREDŠOLSKA VZGOJA NA NORVEŠKEM  

2.3.1 Opredelitev predšolske vzgoje na Norveškem 

Predšolska vzgoja na Norveškem sodi v resor Ministrstva za izobraževanje in raziskave, urejata 

pa jo Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja. Okvirni načrt za 

vsebino in naloge vrtcev določa, da morajo biti vsi vrtci usmerjeni k celostnemu razvoju in 

učenju otrok ter spodbujati otrokove jezikovne in socialne kompetence. Javni in zasebni vrtci 

morajo pri svojem delu upoštevati Nacionalni osnovni kurikulum za predšolsko vzgojo (Engel, 

Barnett, Anders & Taguma, 2015). Kurikulum določa smernice glede vrednot in namena vrtec, 

njihovih kurikularnih ciljev in izobraževalnih pristopov. V skladu s tem naj bi vrtci zagotavljali 

kakovostne pedagoške storitve. Javno izobraževanje je brezplačno, staršem pa je zagotovljena 

pravica do izbire kateregakoli vrtca v občini.  

 

Bistvo norveške vzgojno-izobraževalne politike je, da imajo vsi otroci enako pravico do vzgoje 

in izobraževana ne glede na to, od kod prihajajo, ne glede na spol, socialno in kulturno ozadje 

ali kakršnekoli posebne potrebe (Haug Holte, 2013). 
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2.3.2 Organizacija predšolske vzgoje na Norveškem 

Vrtci na Norveškem so namenjeni vsem otrokom od 1. do 5. leta starosti in niso obvezni. Otroci 

začnejo obvezno osnovno šolo v letu, ko dopolnijo 6 let. Javni in zasebni vrtci ponujajo 

poldnevno ali celodnevno storitev za otroke od 1 do 5 let (The Kindergarten pact, 2005). 

Predšolska vzgoja se lahko izvaja tudi kot družinsko dnevno varstvo na domu ali na domu 

otrokove družine in je namenjena prvi starostni skupini. Varuh lahko ima v celodnevnem 

varstvu največ 5 otrok, vključno s svojim. Program odprta predšolska vzgoja je namenjen 

otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Program traja od 2 do 3 ure, otroka pa spremljajo starši ali 

njegovi skrbniki. Vrtci prek programa odprtega vrtca organizirajo razne glasbene in ustvarjalne 

dejavnosti, igre in srečanja z namenom, da dajo staršem priložnost spoznati druge družine, 

otroci pa spoznajo nove prijatelje in razvijajo različne sposobnosti. Osebje, ki vodi program 

odprte predšolske vzgoje, ni nujno klasificirano za predšolsko vzgojo, nadzoruje pa jih vodja 

vrtca, ki izvaja program (Engel, Barnett, Anders & Taguma, 2015). 

 

2.3.3  Javni vrtci na Norveškem 

Javne vrtce na Norveškem ustanovi lokalna skupnost oz. občina, ki skrbi za odobritev, nadzor 

in usmerjanje posameznih vrtec ter zagotovi, da vsak vrtec deluje v skladu z državnimi 

zahtevami. Javni vrtci sledijo nacionalni dokumentaciji: Zakon o vrtcih (Kindergarten Act), 

Okvirni načrt za vrtce (Framework plan fort he content and taskes of kindergarten) in Bela 

knjiga (White book). Financiranje vrtcev upravljajo občine, ki prejemajo sredstva za kritje 

stroškov poslovanja, to pa določa Zakon o financiranju (2003). Programi vrtcev se financirajo 

iz javnih sredstev, s subvencijami Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, z 

donacijami in drugimi viri (prav tam). Vlada si prizadeva, da bi bil vrtec (zasebni in javni) na 

voljo vsem otrokom ne glede na njihov finančni, socialni ali družbeni položaj (Ministry of 

education and research, 2014), zato v veliki meri sofinancirajo vrtce – starši imajo na primer za 

javni vrtec 15 % tekočih stroškov, za zasebni vrtec pa 18 % (Ministry of education and 

reasearch, 2014). Za vrtce velja Zakon o vrtcih (2006), v skladu z zakonom pa je bil uveden 

tudi nacionalni dokument za predšolsko vzgojo – Okvirni načrt (Framework plan) z vsebino in 

nalogami vrtcev. Okvirni načrt oz. nacionalni dokument za izvajanje predšolske vzgoje na 

Norveškem določa temeljna načela, cilje, vsebine in dejavnosti vrtcev ter  priporoča 7 področij: 

1. komunikacija, jezik in besedilo; 2. telo, gibanje in zdravje; 3. narava, okolje in tehnika; 4. 

umetnost, kultura in ustvarjalnost; 5. etika, religija in filozofija; 6. lokalna skupnost in družba 

ter 7. številke, prostori in oblike (Framework plan for kindergarten, 2017).  
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Poleg tega izpostavlja igro in družbene dejavnosti kot ključne metode za učenje in razvoj 

predšolskih otrok (prav tam). Med najpomembnejšimi cilji je omogočanje otrokom, da 

sodelujejo in prispevajo k skupnosti, omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, 

spodbujanje demokratičnosti, spodbujanje medsebojnega spoštovanja in razvijanje življenjskih 

spretnosti in izkušenj (Norwegian Directorate for Education and Training, 2017). V vseh vrtcih 

se otroci aktivno vključujejo v družbo, kar jim pomaga ustvariti in graditi pomembne temelje 

za prihodnost. Skozi vzgojo in izobraževanje v vrtcu odkrivajo različne načine razmišljanja, si 

oblikujejo osebnost in postajajo čedalje bolj samostojni. Poleg tega pa vrtec pri otroku razvija 

sposobnosti razumevanja družbe, družbe sveta, v katerem živimo, in igra pomembno vlogo pri 

spodbujanju vrednot – vrtec vzgaja za življenje (Haug Holte, 2013). 

 

2.3.4 Zasebni vrtci na Norveškem 

Zasebne vrtce na Norveškem lahko ustanovi fizična ali pravna oseba ter zasebna skupina, kot 

so na primer podjetja in neprofitne organizacije. Od javnih vrtcev se razlikujejo predvsem po 

programu, saj lahko ponujajo alternativne vzgojne koncepte (Ministry of education and 

reasearch, 2014). V zasebni lasti je 53 % vrtcev in so prav tako kot javni vrtci od države 

subvencionirani v enakem obsegu in velja enak Zakon o financiranju (2006). Država si je kot 

glavni cilj zadala, da so kakovostni zasebni (in javni) vrtci na Norveškem dostopni vsem 

otrokom ne glede na njihov spol, socialni, družbeni položaj ali posebne potrebe, saj ima 

Norveška univerzalen in celovit pristop k predšolski vzgoji in varstvu otrok (Engel, Barnett, 

Anders & Taguma, 2015).  

2.3.5 Zasebni vrtec Soria Moria 

Zasebni vrtec Soria Moria je v osnovi nastal kot vrtec za vse študente z otroki, ki plačujejo 

polletno šolnino za UiT, ter za zaposlene na fakulteti, t. i. študentski vrtec. Zaradi odličnega 

programa in zanimanja ostalih staršev v občini pa ponujajo tudi prostore za ostale kandidate 

(Samskispaden, b. d.). Program vrtca Soria Moria opisuje splošne cilje, vrednote, omejitve in 

predpostavke ter je urejen za obdobje 5 let, od jesenskega semestra 2016 do pomladnega v letu 

2021 (Grimeland, 2018). Vrtec ima 5 oddelkov: 2 oddelka prve starostne skupine (0–2 leti) ter 

3 oddelke druge starostne skupine (3–6 let). V prvi starostni skupini je 9 otrok, v drugi starostni 

skupini pa 18. Imajo tri strokovne delavke, od tega najmanj eno diplomirano vzgojiteljico 

predšolskih otrok. Glavno vodilo vrtca so že vrsto let socialne interakcije. V času delovanja 

vrtca so postopoma razvili dobre in učinkovite metode za spodbujanje socialnih kompetenc 
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otrok. Cilj vrtca Soria Moria je, da vsakega posameznika spoznajo, ga spoštujejo – na otroke 

pa gledajo kot na enakovredne in kompetentne. Participacija otrok v vrtcu je eno izmed vodil 

in temelj poslovanja vrtca. Zagotovijo, da vsak otrok lahko izrazi svoje mnenje, potrebe in želje 

pri soustvarjanju in sobivanju v vrtcu. Otroci se izražajo prek besednega jezika, govorice telesa, 

dejanj in estetskih izrazov. Poleg tega pa so v procesu, kjer je pomen fizičnega okolja v vrtcu 

postal vse večji (Grimeland, 2018).   

 

Slika 3:Vrtec Soria Moria na Narviku, Norveška (Samskispaden, b. d.) 

 

Vrtec je pritličen, zagotavlja veliko svetlobe in sovpada z okoljem. Je v neposrednem stiku z 

naravo, obdajajo ga hribovite površine s sprehajalnimi potmi, ki otroke vabijo na raziskovanje 

ali pa jim ponujajo izzive za gibalni oz. fizični razvoj. Vrtec obdaja veliko naravno igrišče z 

drevesi. V vrtcu jih navdihuje pedagoška usmeritev alternativnega vzgojnega koncepta Reggio 

Emilia. Prostor imenujejo tretji vzgojitelj – tako poskrbijo, da okolje spodbuja razvoj čutil, 

domišljijo, zajema interese otrok in jih vabi k igri (Samskispanden, b. d.). Osnovna izhodišča 

koncepta Reggio Emilia so, da prostor izraža in soustvarja kulturo. V prijaznem okolju, kjer se 

vsi počutijo kot doma, se torej izvaja živahna izmenjava idej, kar odkriva odprt in demokratičen 

stil komunikacije. Na otroka v vrtcu gledajo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s 

potrebami. Koncept Reggio Emilia kot enega izmed ključnih dejavnikov izpostavlja interakcijo 

in komunikacijo: druženje, povezavo in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu 

(Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008). V vrtcu Soria Moria se otroci učijo skozi komunikacijo 

in konkretne izkušnje, kar pa je posledica otrokove lastne aktivnosti. Veliko prednost dajejo 

učenju in ne poučevanju in prav zato v vrtcu ne sledijo določenemu nacionalnemu kurikulu. 

Vzgojitelji tako v celoti sledijo otroku in ne vnaprej določenemu načrtu, kar pa ne pomeni, da 

improvizirajo (Samskispaden, b. d.).  
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2.4 DNEVNA RUTINA V VRTCU 

2.4.1 Opredelitev dnevne rutine v vrtcu 

Strukturo posameznega dne v vrtcu predstavlja in oblikuje dnevna rutina, saj večina otrok 

preživi velik del dneva v vrtcu, elementi dnevne rutine pa imajo velik vpliv na otrokovo 

življenje v predšolskem obdobju (Bahovec in Golobič, 2004). Dejavnosti v vrtcu so 

uravnotežene in se razlikujejo po aktivnosti otrok, trajanju, namenu, številu sodelujočih otrok, 

načinu vodenja dejavnosti. Elementi iz katerih je sestavljena dnevna rutina si sledijo vsak dan 

v istem zaporedju: prihod otrok, zajtrk, bivanje na prostem, kosilo, spanje in počitek ter osebna 

nega (prav tam). Weikart in Goffmann (2005) opisujeta, da otroci prav v teh delih dneva v vrtcu 

načrtujejo, izpeljujejo svoje načrte, sodelujejo v skupinskih dejavnostih, se igrajo na prostem, 

jedo in počivajo in tako kot pravi Apple (1979 v Bahovec in Golobič, 2004) razvijajo in osvojijo 

glavne spretnosti, ki so pomembne za uspešno življenje. To pa dosežejo tako, da se naučijo 

deliti igrače z drugimi otroki, pazljivo poslušajo, samostojno pospravljajo za seboj in sedijo 

skupinski dnevni rutini v vrtcu (prav tam). Bahovec in Golobič (2004) izpostavita, da je 

potrebno enkrat ko vzpostavimo dnevno rutino, le-to potrebno dosledno upoštevati in tako s 

stabilnostjo in predvidljivostjo zaporedja dogodkov dajemo otrokom občutek varnosti in 

nadzora nad tem, kaj sledi in kaj se bo naprej zgodilo.  

 

2.4.2 Struktura dnevne rutine  

Dnevna rutina predstavlja strukturo vsakega dne in je rutina, kjer si v enakem zaporedju sledijo 

dejavnosti; najpomembnejši elementi dnevne rutine pa so prihod otrok, prehranjevanje, nega, 

počitek in spanje ter odhod otrok iz vrtca (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). Otroci naj 

skupaj z odraslimi sodelujejo in so aktivno vključeni pri oblikovanju strukture dnevne rutine in 

tako skupaj vodijo potek celega dne, ne le določene dele dnevne rutine (Bahovec in Golobič,  

2004). Dnevna rutina naj bo fleksibilna glede na odzive otrok in kot pravita Weikart in Hofmann 

(2005) naj dnevna rutina spodbuja otrokovo iniciativnost tako da bo znal izraziti svoje želje, 

namene in cilje, iskal in razmišljal o različnih možnostih rešitev, vzpostavljal stik z ljudmi in 

se vztrajno trudil reševati probleme, dokler ne bo zadovoljen s svojo rešitvijo. Vloga odraslih 

naj ne bo nenehni nadzor otrok, vendar spodbuda in podpora pri otrokovi samoiniciativnosti, 

saj kvalitetna dnevna rutina vodi k samostojnosti in oblikuje spodbudno skupnost v vrtcu pri 

kateri dnevna rutina lajša prehod pri prehodu otroka od doma v vrtec (prav tam). Pri mlajših 
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otrocih je pomembno, da lahko sami predvidijo zaporedje dogodkov in da je dnevna rutina 

stalna, saj se tako počutijo varno in lažje zgradijo zaupanje. Ponavljamo pesmi, rime, napeve, 

ki so otrokom domači, nove vsebine uvajamo postopoma, dovoljujemo dovolj časa da aktivnost 

zaključijo in pospravijo za seboj (Bahovec in Golobič, 2004). Pri organizaciji dnevne rutine v 

vrtcu pa moram čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja, neaktivnosti (Kurikulum za vrtce, 

1999). Na izvedbeni ravni je nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno 

rutino in ima kot pravi Kroflič (2005) dnevna rutina lahko močnejši vzgojni vpliv na otroke, 

kot pa načrtovane dejavnosti v vrtcu, saj je sama po sebi nestrukturirana, strukturira jo vzgojitelj 

s svojimi strategijami poučevanja, z lastnimi predstavami o tem, kaj je dobro za otroka. Dnevna 

rutina je tako enako pomembna kot zapisani cilji in vsebine v Kurikulumu za vrtce (1999) in 

predstavlja vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki, med otroki in 

z odraslimi, raba pohval in graj ter pravil za nadzor časa in prostora.  

2.4.3 Prikriti kurikulum in dnevna rutina 

Dnevna rutina sodi v okvir prikritega kurikula in je pomemben segment vzgoje in izobraževanja 

v vrtcih, obstajajo pa različne teorije, kaj prikriti kurikulum sploh je, vse pa se strinjajo, da 

vključuje vse, kar se otrok nauči in pridobi v vrtcu, ne da bi bil to popolnoma načrtovan cilj 

učenja (Hmelak & Lepičnik Vodopivec, 2017). V Kurikulumu za vrtce (1999) je prikriti 

kurikulum opredeljen kot pomemben dejavnik na vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, ker se ravno 

pri teh dejavnostih  lahko najmočneje uveljavlja saj vključuje elemente vzgojnega vplivanja na 

otroka, ki niso nikjer opredeljeni. V obliki posredne vzgoje pa so lahko mnogokrat učinkovitejši 

od posrednih dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu (prav tam). Mnenju zapisanemu v Kurikulumu 

vrtce (1999) pa se pridružuje avtor Kroflič (2005), ki utemeljuje, da je prikriti kurikulum 

pristnost širših družbenih, kulturnih in ideoloških vplivov v vrtcu ali šoli, ki se uveljavlja preko 

otroške igre in dnevne rutine in zajema dejanja strokovnih delavcev, ki so nenačrtovana in nanje 

vplivajo njegove oziroma njene vrednote, pričakovanja in stereotipi. Demokratizacija kurikula 

v vrtcu, ki temelji ja spoštovanju človekovih pravic, pomeni tudi rahljanje in odstranjevanje 

ovir, povezanih s prikritim kurikulom in jih je treba iskati tudi v drugih elementih kurikula, ne 

le v vsebinah in dejavnostih predšolske vzgoje v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999). Zato je 

pomembno, da upoštevamo skupinske razlike glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor in ustvarjamo pogoje za njihovo izražanje ter da upoštevamo različnost, 

multikulturalizem, spoštujemo posebnosti okolja otrok in staršev ter ustrezno dopolnjujemo in 

povezujemo različne vrste dejavnosti: tako načrtovane kot spontane, skupinske ali individualne, 

itn. (prav tam). Dnevna rutina ima tako načrtovano in pa tudi nenačrtovano s prikritim 
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kurikulom velik vpliv na otrokovo identiteto, osebnost, vpliva na vzdušje v vrtčevski skupini, 

učenje preko prikritega kurikula pa je najbolj učinkovito (Bahovec in Golobič, 2004). 

Kurikulum in prikriti kurikulum se vsakodnevno prepletata in povezujeta, zato ju ne 

opredeljujemo kot dva različna pojava (prav tam).  Vzgojiteljica se mora zavedati, da s svojo 

držo, stališči in pripravo ter izvedbo dejavnosti vpliva na otroka in njegov razvoj in da mora 

biti osebnostno strokovno kompetentna ter v aktivno podporo otrokovemu razvoju (Kroflič, 

2005). Avtorica Lepičnik Vodopivec (2005) pa izpostavi tudi pomen komunikacijske 

kompetence vzgojiteljev, saj se vzgoja odvija v medosebnih odnosih, temelji na ustvarjalnem 

sodelovanju ter je odvisna od interakcije in komunikacije med vzgojitelji in otroki. Tako ima 

prikriti kurikulum in s tem dnevna rutina predvsem socializacijsko vlogo in posreduje otrokom 

vednost o tem, kako je v realnem življenju (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2017). Pomembno 

je zavedanje prikritega kurikuluma in njegovih učinkov, kar pripomore k preglednosti celotnega 

dogajanja v vrtcih in k uresničevanju temeljnih človekovih pravic (Bahovec in Golobič, 2004). 

2.4.4 Dnevna rutina v slovenskem Zasebnem vrtcu Pingvin 

Zasebni vrtec Pingvin v Ljubljani temelji na sodobnih načelih vzgoje, varstva in izobraževanja 

v predšolskem obdobju ter na doslednem upoštevanju otrokovih pravic. Nimajo strogo 

določenega dnevnega reda, saj se njihove aktivnosti fleksibilno prilagajajo bioritmu, potrebam 

in željam otrok. Potek rutine vključuje vse elemente dnevne rutine: hranjenje, združevanje 

skupin, prehodi med dejavnostmi, počitek, osebna nega in skrb za sebe, prostor in bivanje na 

prostem. Program Zasebnega vrtca Pingvin je osredinjen na svoj glavni cilj: v otrocih 

spodbuditi spontano željo po raziskovanju, spoznavanju, razmišljanju in vedenju ter jim aktivno 

pomagati pri samostojnem iskanju odgovorov in razumevanju zakonitosti z vodenjem in 

organizacijo starosti in sposobnostim primernih aktivnosti, ki jih bodo pripeljale do želenega 

rezultata. Program načrtujejo v obliki tematskih sklopov, kjer so poudarjene vzporednost, 

skladnost in integracija med posameznimi področji dejavnosti: gibanjem, jezikom, umetnostjo, 

družbo, naravo in matematiko (Zasebni vrtec Pingvin, b. d.). 

2.4.5 Dnevna rutina v norveškem zasebnem vrtcu Soria Moria 

V zasebnem vrtcu Soria Moria v Narviku na Norveškem dajejo velik poudarek na vpletenost 

okolja v dnevno rutino in delo, saj imajo v neposredni bližini vrtca neokrnjeno naravo. Prav 

tako kot Zasebni vrtec Pingvin ima tudi njihov vrtec zasnovan svoj program in ne sledijo že 

določenemu nacionalnem kurikulu, da ne bi v izvajanju vzgojnega procesa prevladovalo 

poučevanje. Razvoj socialnih veščin in družbene interakcije otrok je glavno vodilo vrtca, zato 
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so razvili učinkovite delovne metode za spodbujanje socialnih kompetenc otrok ter jih 

vključujejo v načrtovane in nenačrtovane dejavnosti – v dnevno rutino. Narava in bivanje na 

prostem sta ključnega pomena (Grimeland, 2018).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN 

Na izvedbeni ravni je nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino in 

kot pravi Kroflič (2005) ima dnevna rutina lahko močnejši vzgojni vpliv na otroke, kot pa 

načrtovane dejavnosti v vrtcu, saj je sama po sebi nestrukturirana, strukturira jo vzgojitelj s 

svojimi strategijami poučevanja, z lastnimi predstavami o tem, kaj je dobro za otroka. Dnevna 

rutina je tako enako pomembna kot zapisani cilji in vsebine v Kurikulumu za vrtce (1999) in 

predstavlja vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki, med otroki in 

z odraslimi, raba pohval in graj ter pravil za nadzor časa in prostora. V dnevni rutini se 

vsakodnevno uveljavlja in prepleta tudi prikriti kurikulum, kateri je po besedah Krofliča (2004) 

velikokrat učinkovitejši od dejavnosti, ki so opredeljene v Kurikulumu za vrtce. In kot je 

opredeljeno v Kurikulumu za vrtce (1999) je pri načrtovanju in izvajanju kurikula potrebno 

ustrezno dopolnjevati in povezati nenačrtovane in načrtovane dejavnosti, individualne ter 

skupinske ter dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje v vrtcih. Otroci morajo imeti 

pravico do izbire med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, 

sposobnosti, razpoloženja in to moramo odrasli spoštovati tudi pri organizaciji dnevne rutine v 

vrtcu (prav tam). Kljub doslednosti dnevne rutine, ki daje otrokom občutek varnosti, pa mora 

biti tudi fleksibilna in spontana, kadar pride do posebnih dogodkov in okoliščin pa v tistem 

trenutku dodelimo čas in podaljšamo uspešno dejavnost (Bahovec in Golobič, 2004). Slovenija 

ima kakovostno  mrežo javnih, ki jih dopolnjujejo zasebni vrtci in tako dajejo staršem večjo 

izbiro, s svojo raznolikostjo pa dopolnjujejo javne vrtce (Bela knjiga, 2011). Zasebni vrtci 

morajo izpolnjevati pogoje glede programa, prostorov in zaposlenih strokovnih delavcev v 

vrtcu, ter pridobiti odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o vpisu v razvid 

izvajalcev javno veljavnih programov (GOV, b. d.). Na Norveškem, ki je v mednarodnih 

primerjavah o kakovosti izvajanja predšolske vzgoje med vodilnimi državami, prav tako 

izvajajo javne in zasebne vrtce. Država si je kot glavni cilj zadala, da so tako javni kot zasebni 

vrtci dostopni vsem otrokom in so financirani v enakem obsegu (Engel, Barnett, Anders, 

Taguma, 2015). Velik poudarek dajejo delu dnevne rutine – bivanje na prostem ne glede na 

vreme, saj imajo poseben odnos do narave in prav ta ima velik vpliv na organizacijo dnevne 

rutine v vrtcih (Early childhood education and care in Norway, 2015).  
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3.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj diplomskega dela je opisati dnevno rutino in predstaviti program slovenskega in 

norveškega zasebnega vrtca, primerjati dnevno rutino v slovenskem in norveškem zasebnem 

vrtcu ter izpostaviti prednosti in slabosti organizacije dnevne rutine v posamezni državi. 

Osredinili se bomo predvsem na primerjavo pri prihodu in odhodu otrok, prehrani, spanju in 

počitku, bivanju na prostem in organizaciji dnevne rutine. V skladu z zadanimi cilji so naša 

raziskovalna vprašanja: 

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

norveškem zasebnem vrtcu? 

R2: Kako poteka hranjenje v posameznem vrtcu? 

R3: Kakšne so podobnosti in razlike med bivanjem na prostem v slovenskem in norveškem 

zasebnem vrtcu? 

R4: Kakšne so podobnosti in razlike med počitkom in spanjem v slovenskem in norveškem 

zasebnem vrtcu? 

R5: Kakšne so prednosti in slabosti pri organizaciji dnevne rutine v posameznem vrtcu? 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

S polstrukturiranim intervjujem za diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok v slovenskem 

Zasebnem vrtcu Pingvin in norveškem vrtcu Soria Moria smo pridobili odgovore na 

raziskovalna vprašanja o dnevni rutini v posameznem vrtcu.  

 

3.3.2 Raziskovalni vzorec 

Analizirali smo 6 polstrukturiranih intervjujev. Vzorec merjencev predstavlja 6 vzgojiteljic: 3 

iz Zasebnega vrtca Pingvin in 3 iz vrtca Soria Moria. Da bi dobili večjo pestrost odgovorov, so 

bile izbrane vzgojiteljice z različno delovno dobo in nazivom. Vzgojiteljica 1 iz slovenskega 

Zasebnega vrtca Pingvin ima 5 let delovne dobe, vzgojiteljica 2 je mentorica predšolske vzgoje 

ter profesorica nemščine, njena delovna doba pa je 8 let. Vzgojiteljica 3, prav tako iz 

slovenskega Zasebnega vrtca Pingvin ima 7 let delovne dobe, od tega 2 leti kot diplomirana 

vzgojiteljica predšolskih otrok. Vzgojiteljica 1 iz norveškega vrtca Soria Moria ima 22 let 

delovne dobe in je mentorica, prav tako pa je mentorica tudi vzgojiteljica 2 z 8 leti delovne 
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dobe. Vzgojiteljica 3 iz norveškega vrtca Soria Moria pa ima 11 let delovne dobe, od tega 2 leti 

kot diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. 

 

3.3.3 Zbiranje podatkov 

Za namen raziskave smo pripravili polstrukturirani intervju v slovenskem in angleškem jeziku 

(priloga 1 in 2), s pomočjo katerega smo diplomiranim vzgojiteljicam zastavili vprašanja 

odprtega tipa. Vprašanja si sledijo v smiselnem zaporedju, tako kot v vrtcu vsak dan poteka 

dnevna rutina. Spraševali smo po naslednjih področjih: prihod otrok v vrtec, potek hranjenja, 

bivanje na prostem, spanje in počitek ter organizacija dnevne rutine. Intervju je zajemal 5 

različnih tem oziroma raziskovalnih vprašanj s podvprašanji; skupaj 25 vprašanj. Teme za 

polstrukturirani intervju smo oblikovali na podlagi teoretičnih izhodišč in so bile za vse 

vzgojiteljice enake.  

 

3.3.4 Način obdelave podatkov 

Odgovore na vprašanja smo med seboj primerjali in tako ugotovili podobnosti in razlike med 

organizacijo dnevne rutine v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu. V prvem koraku smo 

uredili zbrano teorijo, pri zapisu odgovorov v tabele pa smo izpostavili le ključne elemente 

odgovorov vzgojiteljic oz. njihove vsebinsko pomembne dele. Nato smo interpretirali vsako 

vprašanje posebej in jih povezali s teorijo. Opisani postopek obdelave podatkov smo uporabili 

za vseh 25 tabel. 

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Prihod otrok v vrtec  

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

prihodom otrok v vrtec v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu (R1). Vzgojiteljicam smo 

zastavili vprašanje o prihodu otrok v vrtec in nato še štiri podvprašanja o zaposlitvi otrok v tem 

času, vlogi vzgojiteljic ter izmenjavi informacij med vzgojiteljicami in starši v času prihoda 

otrok. Odgovori, ki smo jih pridobili, so zaradi boljše preglednosti razporejeni v tabele. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na čas prihoda otrok v vrtec. 
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Tabela 1: Čas prihoda otrok v vrtec 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin                     Vrtec Soria Moria 

1 Vrtec se odpre ob 7:15, med 8:30 in 

9:00 se zbere največ otrok. 

Otroci začnejo prihajati od 7:30 do 9:00. 

2 Večina otrok pride v vrtec med 8:15 in 

9:15. 

Vrtec odpremo ob 7:15, prihajajo pa do 9:00. 

3 Med 8:30 in 9:00, nekaj pa tudi po 

9:00. 

Ob 7. uri. 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da se časa prihoda v vrtcih razlikujeta. V Zasebnem vrtcu Pingvin največ 

otrok pride po 8 uri. Vzgojiteljica 1 Zasebnega vrtca Pingvin pravi, da potrebe po zgodnjem 

varstvu ni zaradi služb staršev, ki začnejo kasneje in prav tako kasneje zaključijo z delom.  

Vzgojiteljica 2: »Včasih nas starši prosijo, da bi otroka pripeljali že ob 6:30, in njihove želje 

tudi uslišimo.« Na Norveškem, v vrtcu Soria Moria, izjemoma, na prošnjo staršev, vrtec odprejo 

tudi pred uradnim časom, saj je večina staršev zaposlenih na fakulteti ali študirajo in se 

prilagajajo njihovim urnikom. Kot lahko razberemo iz podatkov, sta oba vrtca prilagodljiva 

glede prihoda otrok in je omogočen prihod otrok tudi kasneje. Oba vrtca se odpreta ob 7:15, 

vzgojiteljica 3 iz slovenskega Zasebnega vrtca Pingvin pravi: »/…/ nekaj otrok pa pride tudi po 

9. uri, to pa zna nekatere otroke zbegati, saj smo že pri dopoldanski dejavnosti ali pa se 

odpravljamo na aktivnosti izven vrtca.« Meni, da je za otroke pomembno dosledno prihajanje 

in odhajanje v vrtec, in poudarja: »Tudi prihod otroka v vrtec je del njegove dnevne rutine in je 

bolje, da se ta čas ne spreminja iz dneva v dan.« Kot pravita tudi Bahovec in Golobič (2004), 

je za otroka najbolje, da pri prihodu ne prihaja do velikih sprememb. Pomembno je, da 

vzpostavimo stik z otrokom in mu damo občutek, da je dobrodošel, ne glede na to, v katerem 

delu jutra ali dneva pride v skupino.  

 

V nadaljevanju vprašanj prvega tematskega sklopa nas je zanimalo zbirno mesto otrok, torej, 

kje se otroci zberejo, ko pridejo v vrtec.  
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Tabela 2: Zbirno mesto otrok ob prihodu v vrtec 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 V igralnici mlajše skupine.  V velikem prostoru, ki ga imenujemo 

kuhinja. 

2 V igralnici mlajše skupine. V »kuhinji«, ki je nekakšno osrčje vrtca. 

3 V igralnici mlajše skupine. V velikem skupnem prostoru. 

 

Tabela 2 prikazuje, kje se otroci zjutraj zberejo ob prihodu v vrtec. Vzgojiteljica 1 iz 

slovenskega vrtca pravi: »Zjutraj se od 7:15 do 8:00 otroci zbirajo v igralnici najmlajših otrok 

v vrtcu, v prvem nadstropju. Nato se ob 8:15 razdelimo v dve skupini.« Zbirajo se torej v 

igralnici najmlajših otrok, v t. i. sprejemni sobi. Otroci se ob 8:15 porazdelijo in vzgojiteljice 

odpeljejo otroke v njihovo matično igralnico. V norveškem vrtcu Soria Moria se otroci zjutraj 

zbirajo v večjem prostoru, kjer sta jedilnica in igralnica, t. i. kuhinji, in se prav tako kot v 

slovenskem vrtcu po 8. uri odpravijo v igralnice, kjer zajtrkujejo. V norveškem vrtcu 

vzgojiteljica 2 pravi: »/…/ se zbiramo v 'kuhinji', ki je nekakšno osrčje vrtca, saj se nahaja na 

sredini. Je velik prostor, iz katerega kasneje prehajamo vsak v svojo igralnico. Prav ta prostor 

pa je za naš vrtec zelo poseben, saj si želimo, da imajo vsi otroci in zaposleni stik in tako se vsi 

med seboj poznamo in sobivamo v vrtcu.« Pridružuje se vzgojiteljica 3, ki poudari: »Prostor 

oddaja prav posebno energijo in otroku daje občutek doma in udobja.« Tudi Bahovec in Golobič 

(2004) izpostavita, naj prostori, kjer se zbirajo otroci, izražajo domačnost in toplino ter da si pri 

oblikovanju prostorov pomagajo s poznavanjem otrok in z vedenjem, v kakšnem prostoru se 

počutijo dobro. Starejše otroke lahko na primer povabijo k aktivnejšem sodelovanju in 

upoštevajo njihove želje in ideje (prav tam). 

 

Vzgojiteljicam smo v nadaljevanju zastavili vprašanje, kakšne so zaposlitve otrok v času 

zbiranja. 
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Tabela 3: Zaposlitev otrok v času zbiranja 

 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Prosta igra (finomotorične igre, 

družabne igre, risanje). 

Prosta igra (didaktični material) in stik 

z vzgojiteljico (pogovor, objem).   

2 Prosta igra (družabne igre, risanje, 

lego ali duplo kocke). 

Prosta igra (didaktični material) in stik 

z vzgojiteljico (pogovor, objem).   

3 Prosta igra v kotičkih. Prosta igra, crkljanje v naročju, risanje, 

preberejo kakšno pravljico.  

 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da se otroci v slovenskem in norveškem vrtcu med zbiranjem 

večinoma zaposlijo s prosto igro. Neusmerjena prosta igra pomaga ugotoviti, kako posamezni 

otroci delujejo v skupini: kako v skupini deliti, kako se pogajati, kako reševati spore, učijo pa 

se tudi govorniških spretnosti. V zgodnjem otroštvu je prosta igra zelo pomembna za otrokov 

razvoj, saj otroci tako pridobivajo lastne izkušnje, obenem pa se učijo idejne in ustvarjalne 

spretnosti ter povečujejo znanje in razumevanje sveta (Vrtec Antona Medveda Kamnik, b. d.). 

Poleg pomembnosti proste igre pa so vzgojiteljice izpostavile tudi stik in komunikacijo med 

njimi in otrokom. Vzgojiteljica 3 iz norveškega vrtca pravi: »Otroci se zjutraj radi pocrkljajo, 

pridejo po objem in si želijo sproščenega pogovora z menoj. Radi povedo, kaj so doživeli 

prejšnji dan, sploh ob ponedeljkih.« V slovenskem Zasebnem vrtcu Pingvin pa občasno otroke 

zaposlijo z izdelavo raznih izdelkov glede na tematiko, vzgojiteljica 2 opisuje: »/…/ pokličem 

po dva otroka hkrati, da dokončata izdelek, ki ga še nista zaključila. Včasih pa na pobudo otrok 

že začnemo z ustvarjanjem česa novega, saj so v jutranjem času še posebej aktivni za 

umetnostno ustvarjanje.« Vzgojiteljice na podlagi opažanj ugotavljajo, da je večina starejših 

otrok nagnjena k ustvarjanju, saj velika večina v času zbiranja otrok riše, barva, reže s škarjami, 

oblikuje s plastelinom ipd.  

 

Naslednje vprašanje se nanaša na vlogo vzgojiteljic v času zbiranja otrok.  
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Tabela 4: Vloga vzgojiteljice v času zbiranja otrok 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Sprejem in varstvo otrok. Sprejem, toplina in varnost.  

2 Sprejem, druženje in pogovor z otrokom. Sprejem, toplina, varnost in pogovor z 

otrokom.  

3 Spremljanje, opazovanje in varstvo 

otrok. 

Sprejem, toplina, varnost in pogovor z 

otrokom. 

 

Na vprašanje o vlogi vzgojitelja v času zbiranja otrok so vzgojiteljice v obeh vrtcih odgovorile 

podobno. Vzgojiteljica 1 iz slovenskega vrtca pravi: »Z otrokom grem do okna, saj se iz naše 

igralnice vidi na parkirišče, kamor pomahamo staršem v slovo in tako lažje začnejo dan v 

vrtcu.« Otroke vse vzgojiteljice toplo sprejmejo v vrtec, individualno pristopajo, se z njimi 

pogovarjajo, jim nudijo objem, podporo ali pa mir in prostor, da se umaknejo. Pri vsakem 

otroku moramo ugotoviti, kaj mu je v času jutranjih prihodov najbolj všeč, in mu to zagotoviti, 

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

itn. (Kumer, 2016). Vzgojiteljicam je pomembno, da v skupini ustvarijo prijetno in toplo 

vzdušje, saj se tako otrok počuti dobrodošlega in sprejetega. Bahovec (2007) meni, da je ob 

prihodu pomembno, da damo staršem in otrokom občutek dobrodošlice in sprejetosti, kar pri 

otroku ublaži proces separacije. Za to so dovolj že topel pozdrav, kratek pogovor in nasmeh. 

Na podlagi tega nas je v nadaljevanju zanimalo, kako poteka izmenjava informacij med starši 

in vzgojitelji ob prihodu otrok v vrtec in kakšne vrste informacij si takrat izmenjajo.  

 

Zanimalo nas je tudi, na kakšen način pride do izmenjave informacij med starši in vzgojitelji v 

času prihoda otrok v vrtec. 

 

Tabela 5: Izmenjava informacij med straši in vzgojitelji v času prihoda otrok 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Sorica Maria 

1 Niti ne, le nujne informacije. Ostalo 

urejamo na govorilnih urah. 

Da, vsak dan z vsemi starši. 

2 Da, najnujnejše informacije, ključne za 

tisti dan.  

Da, vsakodnevna izmenjava ključnih 

informacij. 

3 Da, najnujnejše informacije. Da, z vsemi starši.  
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Iz tabele 5 je razvidna razlika med izmenjavo informacij med vzgojitelji in starši. V slovenskem 

vrtcu dajejo poudarek na izmenjavo nujnih informacij, ki so ključne za potek dneva pri vsakem 

posamezniku, kot pravi vzgojiteljica 1: »/…/ ni velike izmenjave informacij, saj moram 

zagotavljati varnost otrok in je težje. V ta namen imamo pogovorne urice.« Pridružuje se ji tudi 

vzgojiteljica 2 iz slovenskega vrtca: »Na vratih si izmenjujemo le glavne, ključne informacije.« 

Izmenjavo informacij torej opravijo hitro in kratko, saj ne želijo izgubljati nadzora nad otroki 

v igralnici. V norveškem vrtcu pa je jutranja izmenjava informacij precej pomembna in si 

vzamejo dovolj časa ter se posvetijo vsem staršem. Starši predajo informacije o otrokovem 

spanju, prehrani, počutju ipd. in to vzgojiteljicam pomaga pri organizaciji dnevne rutine.  

Vzgojiteljica 1 iz norveškega vrtca izpostavlja pomembnost komunikacije: »/…/ v našem vrtcu 

ima komunikacija s starši veliko vlogo pri načrtovanju dneva, saj si izmenjamo ključne podatke 

o otroku.« Vzgojiteljica 2 pravi: »/…/ tako izvemo, koliko je otrok spal, jedel, in tako tekom 

dneva lažje presodimo in ugotovimo, kdaj otrok potrebuje počitek, in tako prilagajamo dnevno 

rutino glede na potrebe otrok.« Komunikacija ob prihodu oz. odhodu je namenjena poslavljanju, 

podpori otroku pri prihodu v vrtec ali domov ter pozdravljanju. Za izmenjavo pomembnejših 

informacij, poročanje o pritožbah in reševanje konfliktov pa si moramo vzeti čas (Bahovec & 

Dolinar, 2004). 

 

Ugotovili smo, da je pri prihodu otrok pomembno, da otroke toplo sprejmemo in da se počutijo 

dobrodošle in sprejete. Vrtca se razlikujeta po času prihoda otrok, prav tako po prostoru, kjer 

se zbirajo. V obeh vrtcih se otroci v času prihoda zaposlijo s prosto igro, ki ima pomembno 

vlogo v predšolskem obdobju. 

 

3.4.2 Bivanje na prostem 

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

prostem (R2). Podvprašanja se navezujejo na čas in kraj bivanja na prostem, zanimale pa so nas 

tudi zaposlitve otrok in ali gredo ven v vseh vremenskih razmerah ter koliko so otroci 

samostojni pri oblačenju in izbiri o bivanju na prostem. 

 

Pri prvem podvprašanju nas je zanimalo, kolikšna je samostojnost otrok pri oblačenju za bivanje 

na prostem. 
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Tabela 6: Samostojnost otrok pri oblačenju za bivanje na prostem 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Večinoma so samostojni. Najstarejši otroci se obujejo in oblečejo sami. 

2 Otroci se skušajo obleči in obuti sami, 

če potrebujejo pomoč, jo dobijo. 

Starejši otroci so popolnoma samostojni, mlajše na 

to navajamo. 

3 Nekateri se že obujejo in oblečejo 

sami, drugim pomagamo. 

Če je potrebno pomagamo, večina je samostojna.  

 

Iz tabele 6 je razvidno, da se starejši otroci v obeh vrtcih že oblačijo samostojno, ostali pa se 

skušajo obleči sami in po potrebi vzgojiteljica svetuje in jim ponudi pomoč. Vzgojiteljica 1 iz 

slovenskega vrtca izpostavi: »Navajamo jih, da se oblačijo sami, s sodelavko jih le usmerjava 

pri tem, če oblečejo vse ali npr. le jopice, glede na vremenske razmere in temperaturo.« 

Pomagajo jim torej pri bolj kompleksnih dejavnikih oblačenja, kot izpostavi vzgojiteljica 1 iz 

norveškega vrtca: »/…/ pomagamo pri čevljih  na vezalke, gumbih. Jih pa spodbujamo in 

navajamo, da tudi to usvojijo.« Bistvo samostojnosti je, da otrok najprej poskusi sam, vendar 

pa ni prepuščen samemu sebi – vedno mu je na voljo vzgojiteljica. Pri navajanju otrok na 

samostojnost pri oblačenju si moramo vzeti dovolj časa, lahko pa mu pripravimo aktivnosti, 

kjer razvija spretnost, npr. zapenjanja gumbov, in ko bo to usvojil, se bo lažje lotil zahtevnejših 

del pri oblačenju (Palčič, 2013). Vzgojiteljica 3 iz vrtca Soria Moria pravi, da je otrokom 

slačenje in oblačenje sprva povzročalo veliko težav in sploh niso prisluhnili navodilom. Začela 

je z jasnimi verbalnimi navodili in jim pomagala, nato pa jih čedalje bolj spodbujala k 

samostojnosti. Pri navajanju na samostojnost pa sta ključnega pomena sodelovanje in 

medsebojna pomoč staršev. Vzgojiteljica 1 iz norveškega vrtca pravi: »Večinoma starši v veliki 

meri postorijo stvari namesto otroka in s tem pristopom povzročijo več škode kot koristi.« 

 

Zanimalo nas je tudi, v kakšnih vremenskih pogojih vzgojiteljice izvajajo bivanje na prostem 

in kako na to vpliva vreme. 
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Tabela 7: Pogoji za bivanje na prostem 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Ven gremo v vsakem  vremenu. V vsakem vremenu.  

2 Ven se gre v vsakem vremenu, razen če je 

nevihta, močno deževje. 

Bivamo na prostem vsak dan, ne glede na 

vremenske razmere. 

3 V vsakem vremenu. Prilagodimo se vsem vremenskim 

razmeram.  

 

Tabela 7 prikazuje, v kakšnih pogojih se otroci odpravijo na bivanje na prostem. V obeh vrtcih 

otroci bivajo na prostem v vseh vremenskih razmerah. Poleti se izogibajo direktnemu soncu in 

vročini, pozimi pa hudemu mrazu in padavinam. Za otroke v norveškem vrtcu res nobeno vreme 

ni ovira – na prostem bivajo prav v vsakem vremenu, saj velikokrat nastopi hud mraz in želijo, 

da se otroci navadijo na vse vremenske razmere ter razvijajo odpornost. »Norveška je severna 

dežela, zato si lahko le predstavljate, kako hud mraz nastopi pozimi. Otroci so tako pripravljeni 

na prav vse in imajo odlično odpornost na mraz,« pravi vzgojiteljica 3 iz norveškega vrtca. Prav 

tako vzgojiteljica 2 iz norveškega vrtca: »Vsakodnevno se povezujemo z naravo, ne glede na 

vremenske razmere. Pravimo, da slabega vremena ni, slaba so lahko le oblačila. Tako glede na 

vreme ocenim dolžino bivanja na prostem in poskrbim za ustrezna oblačila.« Bivanje na 

prostem in povezovanje otroka z naravo je v norveškem vrtcu ključnega pomena. Tudi ko je 

huda zima in so temperature večino časa krepko pod lediščem, so otroci na Norveškem tudi 

takrat zunaj – če je hud veter in veliko snega, pa samo kratek sprehod. Ko mine zimsko obdobje, 

zunaj bivajo vsak dan – tudi po ves dan in izvajajo dejavnosti v zunanji okolici vrtca, v gozdu 

ali ob reki. Kot pravi Hmelak (2015), vreme ne sme biti ovira, pomeni naj le ustrezno 

prilagoditev v izbiri gibanja oziroma iger. 

 

Pri naslednjem podvprašanju nas je zanimalo, kje otroci preživijo čas bivanja na prostem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Šink Nina, diplomsko delo 

   

25 

 

Tabela 8: Oblike bivanja na prostem 

 

Osebe Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Na vrtčevskem igrišču, na igriščih v okolici, 

sprehodih po okolici in organiziranih izletih. 

Velika ograjena vrtčevska površina, gozd, 

travniki. 

2 Na vrtu vrtca ali na okoliških igriščih, 

travnikih, gozdu. 

Na velikem vrtčevskem igrišču in v okolici 

vrtca, gozd.  

3 Vrtčevsko igrišče, gozd, travnik, okolica 

vrtca. 

Na vrtčevskem igrišču, gozd, travnik. 

 

Iz tabele 8 je razvidno, kje otroci preživijo čas bivanja na prostem. Večino časa preživijo na 

vrtčevskih igriščih oz. v vrtčevski okolici, kjer prevladuje prosta igra. V slovenskem vrtcu se 

otroci najraje zadržujejo na vrtčevskih igralih in v peskovniku. V norveškem vrtcu pa je okolica 

vrtca ogromna, veliko je dreves, ki so otrokom naravna plezala. Radi raziskujejo in plezajo. 

Vzgojiteljice poskrbijo in spodbujajo, da otroci preživijo veliko časa zunaj in v naravi v vseh 

letnih časih. Avtorici Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2015) navajata, da so otroška igrala in 

igrišča pomemben dejavnik v otrokovem razvoju, saj otrok potrebuje gibanje za normalen 

razvoj – da bi mu torej zagotovili optimalne pogoje za razvoj glede na njegove zmožnosti, 

potrebuje okolje, ki mu nudi razmere za pridobivanje raznovrstnih izkušenj. Otroško igrišče je 

prostor, ki je namenjen otrokovim potrebam in željam, kjer se počutijo varni, sproščeni in 

svobodni. Na igrišču najdemo različna igrala, na katerih otroci urijo svoje sposobnosti in 

spretnosti in si s tem pridobivajo sposobnosti upravljanja s svojim telesom (prav tam). Otroci 

danes skozi celotno razvojno obdobje potrebujejo prostor, kjer se lahko spontano gibljejo, 

lovijo, nabirajo, gradijo, iščejo zaklade pod kamni in kjer jih nobena interpretacija in 

vmešavanje s strani odraslih ne oropa njihovega spontanega odziva in igre (Gyorek, 2014). 

Vzgojiteljica 2 iz norveškega vrtca: »Otroci obožujejo čas, ki ga preživimo zunaj, najraje v 

gozdu, saj nam nudi brezmejni svet izkušenj in izzivov.« Avtorica Gyorek (2014) to potrjuje in 

pravi, da otrok gleda na gozd z drugimi očmi kot odrasli, saj njegov pogled zaznava neskončne 

možnosti izkustev, izzivov in polje ustvarjalnosti, ki jih nudi gozd otrokom.  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne so zaposlitve otrok v času bivanja na prostem. 
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Tabela 9: Zaposlitve pri bivanju na prostem 

 

Osebe Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Postavimo razne poligone, gibalne igre, 

lov na zaklad, razne tematske igre in pa 

prosto igro, ki jo seveda potrebujejo in 

poljubno izberejo igre na gugalnicah, v 

peskovniku … 

Sprehodi, plezanje po drevesih, raziskovanje 

okolice (živali, rastline). 

2 Prosta igra na igrišču, poligoni, gibalne 

igre, sprehodi. 

Igra na igrišču, vodene in proste dejavnosti. 

3 Igra na igralih, v peskovniki, vodene 

dejavnosti v povezavi z gibanjem in 

naravo, sprehodi. 

Raziskovanje okolice, prosta igra, vodene 

dejavnosti, obisk in igra v gozdu, igra z 

naravnimi materiali, opazovanje živali in rastlin 

ter učenje vrst, plezanje po drevesih, vožnja s 

kolesi, poganjalci, sankanje … 

 

Tabela 9 prikazuje, kakšne so zaposlitve otrok v času bivanja na prostem. Otroci v slovenskem 

vrtcu imajo radi prosto igro na vrtčevskih igralih. Sami posežejo tudi po raznih rekvizitih, ki so 

jim na voljo. Vrtčevska okolica daje otrokom neomejeno izzivov in možnosti za igro ter 

omogoča gibalni, jezikovni, ustvarjalni in predvsem gibalni razvoj otroka. Z gibanjem si otroci 

razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata tudi pomembno vlogo pri 

socialnem in emocionalnem razvoju (Kurikulum za vrtce, 2013). Vzgojiteljice v slovenskih 

vrtcih velikokrat organizirajo gibalne igre, poligone in elementarne gibalne igre. Prav v teh 

igrah otroci postopoma spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil igre in se socializacijsko 

krepijo (prav tam). Otroci na Norveškem imajo na vrtčevskem vrtu ogromno zelenih površin, 

kjer raziskujejo, in dreves, kjer plezajo. Gibanje in z njim povezana otroška igra je in vedno bo 

otrokova primarna dejavnosti, na strani vzgojiteljev pa je, da poskrbimo za varno in spodbudno 

okolje pri gibanju na prostem, ob tem pa se moramo zavedati prednosti gibanja na prostem, 

tako iz zdravstvenih kot drugih vzgojno-izobraževalnih razlogov, ter z otroki čim pogosteje 

koristiti zunanje površine vrtca (Hmelak & Lepičnik Vodopivec, 2015). 

Pri zadnjem podvprašanju o bivanju na prostem nas je zanimalo, ali imajo otroci možnost izbire 

o bivanju na prostem ter v kakšni meri vzgojiteljice upoštevajo odločitve otrok v primeru, da 

ne želijo preživljati časa na prostem. 
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Tabela 10: Upoštevanje odločitve otrok o bivanju na prostem 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Vsi odidemo ven. Starejši otroci imajo to možnost, a redko se zgodi, 

da bi kdo izrazil željo. 

2 Vsi otroci v skupini gremo skupaj ven in 

nazaj v vrtec, imajo pa prosto izbiro 

glede njihove igre, dejavnosti. 

Imajo možnost izbire in ena izmed oseb ostane z 

njimi, saj imamo to možnost. 

3 Vsi odidemo ven. Imajo možnost izbire, a nikoli nihče ne izrazi 

želje, da bi ostal v vrtcu. 

 

V tabeli 10 je razvidno, da so vzgojiteljice v slovenskem vrtcu na vprašanje, kaj se zgodi, če 

otrok noče ven, odgovorile, da morajo ven vsi otroci. Vzgojiteljica 1 v slovenskem vrtcu pravi, 

da ko so otroci popolnoma uvedeni v skupino, nimajo težav niti z odhodi ven in bivanjem na 

prostem, ampak se tega zelo veselijo: »/…/ imajo pa prosto izbiro pri igri in aktivnostih na 

prostem.« V norveškem vrtcu pa ima otrok na izbiro, ali želi bivati na prostem ali ne. Kot pravi 

vzgojiteljica 2: »Otroci imajo možnost izbire, da ostanejo v vrtcu, saj imamo to možnost: 3 

delavke na 9–10 otrok v vsaki skupini. Večinoma pa do teh izjem sploh ne prihaja, saj so otroci 

močno povezani z okolico in naravo vrtca.« Vse vzgojiteljice so izpostavile, da skoraj nikoli ne 

pride do tega, da kdo od otrok ne bi želel ven. Vsekakor pa vedno izhajajo iz otrok in dajejo 

možnost izbire in individualnosti med bivanjem na prostem. Otrok se poljubno priključi 

organiziranim in vodenim dejavnostim. Tako vzgojiteljice upoštevajo načelo omogočanja 

izbire in drugačnosti pri vseh elementih dnevne rutine. Glede bivanja na prostem v posameznem 

vrtcu smo ugotovili, da v obeh vrtcih navajajo na samostojnost otrok pri pripravi na bivanje na 

prostem in si za oblačenje vzamejo dovolj časa. V obeh vrtcih gredo ven v vsakem primeru in 

se temu primerno oblečejo. Na prostem bivajo na vrtčevskem igrišču, na travniku, v gozdu in 

okolici vrtca (sprehod). Zaposlitve otrok so različne; v slovenskem vrtcu se otroci večinoma 

prosto igrajo na igralih ali pa jim vzgojiteljice pripravijo vodene dejavnosti: poligoni, gibalne 

igre ipd. V vrtcu na Norveškem pa večinoma raziskujejo okolico, se učijo in igrajo v gozdu, saj 

ta ponuja nešteto možnosti za igro in spoznavanje novega. 
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3.4.3 Hranjenje 

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

potekom hranjenja v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu (R3). Postavili smo 5 vprašanj, 

v katerih nas je zanimalo, kje poteka hranjenje, koliko obrokov imajo otroci dnevno, kakšna je 

vloga otrok, ali morajo pojesti ves obrok in kakšna je vloga vzgojiteljice. 

 

Najprej nas je zanimalo, v katerem prostoru v vrtcu poteka hranjenje. 

 

Tabela 11: Prostor, kjer poteka hranjenje 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 V igralnici. V vsaki igralnici posebej. 

2 V igralnici. Hranjenje poteka v igralnici za mizami, ki jih 

ustrezno pripravimo. 

3 V igralnici. Hranjenje poteka v igralnici ali v leseni kolibi 

na zunanjem igrišču (malica). 

 

V tabeli 11 si lahko preberemo, da v obeh vrtcih vse obroke jedo v igralnicah. V slovenskem 

vrtcu so pri zajtrku še delno združeni, kot pojasni vzgojiteljica 1: »Zajtrk ima prva skupina v 

igralnici najmlajših otrok, druga starostna skupina pa v skupini starejših otrok in se ločijo po 

zajtrku v svoje igralnice. Kosilo in malico imajo v vsaki igralnici posebej.« V norveškem vrtcu 

pa vsi trije obroki potekajo v vsaki igralnici posebej. Vzgojiteljice norveškega vrtca so 

izpostavile, da se otroci prehranjujejo v določenem delu igralnice, ki ga vnaprej ustrezno 

pripravijo: »/…/ na mize položimo namizne prte in tako dodamo v prostor občutek domačnosti 

pri prehranjevanju. Prav tako v vsakem letnem času pripravimo vazice, ki krasijo mize ob 

obrokih – vsaka miza dobi na sredino eno.« Vse intervjuvane vzgojiteljice ustrezno pripravijo 

prostor, kjer poteka hranjenje. Tudi avtorica Golčer (2013) predstavlja to kot pomembno, saj s 

tem, ko prehranjevanje poteka na dogovorjenem mestu oz. so za obed namenjene vedno enake 

mize, otrokom ponudimo red, ki je osnova pri usvajanju novih veščin. Posebno mesto in 

pozornost v obeh vrtcih namenijo času kosila. Takrat so vsi otroci v svojih igralnicah in je za 

vse pomemben del dneva, ko otrok biva v vrtcu.  

 

Vzgojiteljica 3 iz norveškega vrtca navaja: »To je pomemben čas, saj je v igralnici prisotna cela 

skupina otrok, vsi naenkrat, kot družina.«  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko obrokov dnevno imajo otroci v vrtcu. 

 

Tabela 12: Število obrokov dnevno 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, 

popoldanska malica 

Zajtrk, kosilo, prigrizki 

2 Zajtrk, sadna malica, kosilo, popoldanska 

malica 

Zajtrk, kosilo, prigrizki 

3 Zajtrk dopoldanska sadna malica, kosilo, 

popoldanska malica 

Zajtrk, kosilo, prigrizki 

 

Iz tabele 12 razberemo, da otroci v obeh vrtcih prejmejo zajtrk in kosilo. Razlika pa je pri 

malicah: v slovenskem vrtcu imajo dve malici (sadno in večjo popoldansko malico), v 

norveškem vrtcu pa imajo skozi cel dan na voljo prigrizke. Vzgojiteljice norveškega vrtca 

pravijo, da sta vsak dan otrokom kot prigrizek na voljo kruh in sadje. Kot najpomembnejši 

obrok opisujejo kosilo, saj imajo pester izbor svežih rib in mesnih izdelkov, večino ostale hrane 

pa pripeljejo. Vse obroke pripravijo v kuhinji na študentskem kampusu in jo vsakodnevno 

pripeljejo v vrtec. V slovenskem vrtcu vzgojiteljice opisujejo, da  je prehrana zelo kakovostna. 

Vzgojiteljica 2 utemelji, da jim hrano pripravljajo v podjetju Jantas, d. o. o., kjer je hrana 

pretežno ekološko pridelana, saj imajo lokalne dobavitelje. Poskrbijo tudi za peko kruha, 

pekovskega peciva in slaščic. Prehrana, ki jo ponujajo v slovenskem Zasebnem vrtcu Pingvin, 

je tako zdrava, prehransko uravnotežena, raznolika in kakovostna. Nudijo tudi možnost 

vegetarijanske prehrane (Zasebni vrtec Pingvin, b. d.). Vzgojiteljica 1 iz Zasebnega vrtca 

Pingvin pravi, da so otrokom čez dan na voljo nesladkan čaj, voda, kruh ter sezonsko sadje. 

Izpostavi tudi, da se v Zasebnem vrtcu Pingvin držijo dogovora, da otroci ne prinašajo sladkarij 

(npr. ob rojstnih dnevih otrok) in za pogostitev poskrbijo v vrtcu. Po Uredbi EU št. 1169/2011 

o zagotavljanju informacij potrošnikov in Uredbi o izvajanju (Ur. List RS, št. 6/2014) so vsi 

alergeni v jedeh zapisani v jedilniku, označeni s kratico, ki predstavlja vrsto alergena. Otrokom, 

ki nimajo prehranske preobčutljivosti, alergeni v živilih ne povzročajo nikakršnih težav, 

otrokom s prehransko občutljivostjo pa v vrtcu pripravijo dietne obroke v skladu z navodili 

(Zasebni vrtec Pingvin, b. d.). Vrtec je okolje, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in 

sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije 

otrok. Ministrstvo za zdravje (2005) v Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih institucijah izpostavlja, naj vrtci glede na način izvajanja varstva ponudijo 
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zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vrtci, ki otrokom v svoji ponudbi 

omogočajo zajtrk, naj ne združujejo zajtrka in malice v en obrok (prav tam).  Zanimalo nas je 

tudi, kaj naredijo otroci, ki obrok pojedo prvi, oziroma kakšna je njihova naloga.  

  

Tabela 13: Naloga otrok, ko pojedo obrok 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Navajamo jih, da za seboj pospravijo sami.  Otroci pospravijo za seboj. Sledita 

umivanje in nega. 

2 Počakajo, da poje približno polovica otrok, 

nato sledita umivanje in priprava na počitek. 

Pospravljanje in umivanje rok, ust. 

3 Nega, umivanje. Otroci pospravijo za seboj vse iz mize. Nato 

sledi umivanje. 

 

Tabela 13 prikazuje, da večina otrok v obeh vrtcih po obroku pospravi za seboj in se umije.  

Vzgojiteljica 1 iz slovenskega vrtca razloži, kako navaja otroke na samostojnost pri 

pospravljanju: »Navajamo jih, da za seboj pospravijo sami – torej hrano, ki jim ostane, sami 

stresejo v posebno posodo za biološke odpadke, pospravijo pribor v posodo, zložijo krožnike 

enega na drugega na voziček …« Vse vzgojiteljice norveškega vrtca povedo, da ko otrok konča 

z obrokom, pospravi za seboj vse z mize in se pripravi na umivanje. Vzgojiteljica 1 iz 

norveškega vrtca pazi na to, da otroci med hranjenjem ne hitijo in se med seboj ne motijo. 

Naloga otrok pri hranjenju in po njem je torej jasna v obeh vrtcih. Pri organizaciji delov dnevne 

rutine je pomembno, da omejimo čas čakanja. V času obrokov ne hitimo, ker imamo dovolj 

časa tako za pripravo in hranjenje kot za pospravljanje. Avtorica Medved (2004) si prizadeva, 

da otroci, ki so končali s hranjenjem, ne motijo drugih otrok, ki še jedo. Po jedi vzgojiteljice 

obeh vrtcev navajajo, da sledi umivanje oziroma skrb zase. Vzgojiteljica 1 iz slovenskega vrtca 

je izpostavila, da otroci  odidejo v kopalnico, kjer se uredijo in pripravijo za počitek, pomoč pa 

jim nudi le po potrebi, kar je tudi v skladu z izkušnjami avtorice Medved (2004), ki v zvezi s 

skrbjo zase izpostavi kot najpomembnejše: navajanje otrok na samostojnost in neodvisnost s 

spodbujanjem in nudenjem pomoči pri opravilih, kjer jo potrebujejo. Poudari, da se je treba v 

največji možni meri izogibati skupinski rutini in čakanju v vrstah. Pospravljanje v vrtcu ni 

obvezni del dnevne rutine, temveč pogoj za nemoteno življenje v vrtcu in vzdrževanje čistoče 

– da se ga doživlja kot naravni, kontekstualni del vsakdanjega življenja in dela v vrtcu (Bahovec 

in Golobič, 2004).  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je vloga vzgojiteljic pri hranjenju. 

 

Tabela 14: Vloga vzgojiteljice pri hranjenju 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Priprava prostora, skrb za čistočo, 

usmerjanje otrok, spodbujanje bontona, 

skrb za pozitivno vzdušje.  

Spodbujam otroke pri samostojnem hranjenju, 

pozitivno in prijetno vzdušje, predstavim, kaj je 

za kosilo. 

2 Spodbujanje otrok za poskušanje jedi, 

nudi pomoč, skrbi za ustrezno pripravo 

prostora. 

Priprava in zračenje prostora, spodbujanje otrok  

med hranjenjem in razvijanje bontona pri 

hranjenju. Razvijanje pozitivnega odnosa do 

hrane.  

3 Razdelitev obrokov, skrb za dobro 

vzdušje in svež zrak pred obrokom, 

pomoč pri hranjenju, spodbujanje, 

pospravljanje. 

Ustrezna priprava prostora, miz in pogrinjkov, 

razvijanje pozitivnega odnosa do hrane in 

bontona med hranjenjem.  

 

 

V tabeli 14 je prikazana vloga vzgojiteljic pri hranjenju. Če primerjamo vlogo v obeh vrtcih, ne 

opazimo večjih sprememb. Edina razlika je, da v norveškem vrtcu vzgojiteljice navajajo otroke, 

da si hrano postrežejo sami, vzgojiteljica 2 iz norveškega vrtca kot pomembno izpostavi: »Cilj 

je, da se otrok nauči samostojnosti pri hranjenju, da oceni, koliko česa bo pojedel, in s tem 

zmanjšamo količino zavržene hrane.«  Medtem ko v slovenskem vrtcu strežejo vzgojiteljice in 

uporabljajo metodo, kjer otrokom zastavijo vprašanje, koliko česa si želijo na krožniku, z 

možnostjo odgovora: malo, veliko ali »le za poizkusiti«. Vzgojiteljica 2 iz slovenskega vrtca 

opisuje: »/…/ in spodbujam, da jed vsaj poizkusijo in se nato odločijo, koliko jedi bi pojedli.« 

Naloga vseh vzgojiteljic je, da pripravijo prostor, spodbujajo otroke pri hranjenju, ustvarjajo 

pozitivno in prijetno vzdušje in otroke učijo bontona ter pozitivnega odnosa do hrane. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je opisano, naj hranjenje poteka čim bolj umirjeno, brez 

nepotrebnega čakanja, pripravljanja, pri obrokih se ne hiti. Dopušča naj izbiro in možnost, da 

si otroci postrežejo sami, če to želijo. Pri hranjenju se je treba izogibati tekmovanju in 

nepotrebnemu primerjanju otrok (prav tam). Po besedah avtorice Medved (v Bahovec in 

Golobič, 2004) je pri hranjenju najpomembnejše, da ustvarimo prijetno, družabno ozračje, da 

otroke spodbujamo, da se pogovarjajo o tem, kako je jed pripravljena, saj prav prijetni pogovori 

ustvarjajo sproščeno ozračje. Prav tako se moramo zavedati, da imajo otroci individualne 

prehranjevalne navade, kot poudari tudi vzgojiteljica 1 iz slovenskega vrtca: »/…/ in spoštujem 
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otrokove odločitve, ko povedo, česa ne marajo in kaj imajo posebej radi.« Mnenju avtorice pa 

se pridružuje tudi vzgojiteljica 2 iz norveškega vrtca, ki izpostavi spoštovanje prehranjevalnih 

navad posamezne družine.  

 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je vloga otrok pri hranjenju, ali imajo 

možnost izbire, priprave obrokov in kakšna je njihova samostojnost pri postrežbi in hranjenju. 

 

Tabela 15: Vloga otrok pri hranjenju 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Umivanje, osebna higiena. Dežurni pripravi 

pogrinjke. 

Otroci pomagajo pri deljenju hrane.  

2 Pred hranjenjem si otroci umijejo roke in se 

usedejo za mizo. Dežurni otroci razdelijo 

pogrinjke in pribor.  

Otroci zelo dobro sodelujejo pri pripravi 

na hranjenje. 

3 Nimamo dežurnih otrok.  Otroci se pred obroki umijejo, pripravijo 

prostor.  

 

V tabeli 15 lahko vidimo, kakšna je vloga otrok pri hranjenju. V slovenskih vrtcih je pogosto, 

da določijo »dežurnega« otroka, ki tisti dan pomaga pri razdeljevanju pogrinjkov, pribora ipd., 

kot opisuje vzgojiteljica 1 iz slovenskega vrtca: »Izberemo dežurnega otroka, ki pripravi 

pogrinjke za vse otroke ter mi pomaga pri lažjih opravilih.«  

 

Vzgojiteljica 2 iz slovenskega vrtca opisuje, da si otroci hrane (sploh kosila) ne postrežejo sami, 

lahko pa izrazijo željo o količini obroka. Vzgojiteljica 2 v slovenskem vrtcu pravi, da dežurni 

otroci aktivno sodelujejo pri pripravi mize: razdelijo krožnike, prtičke in priložijo ustrezen 

pribor. Vzgojiteljica 3 v slovenskem vrtcu pravi, da imajo »dežurne« otroke v skupinah 2. 

starostnega obdobja. Vsi otroci jedo samostojno in sami izberejo, kaj bi jedli in koliko. V 

norveškem vrtcu pa so otroci že zelo samostojni in sodelujejo ne le pri pripravi miz, temveč 

tudi pri deljenju hrane, rezanju …, kot opisuje vzgojiteljica 3 iz norveškega vrtca: »Otroci 

pomagajo pri deljenju hrane, starejši že sami narežejo kruh, sadje …« V norveškem vrtcu si 

vsak otrok pripravi svoj pogrinjek ali pa to naredi ena izmed strokovnih delavk – ne izbirajo 

»dežurnega« otroka. Otroci v obeh vrtcih so že zelo samostojni pri uporabi vsega pribora in, 

kot pravi avtorica Golčer (2013), je vsekakor odgovornost tudi na nas vzgojiteljih, da otroke 

navajamo k njegovi pravilni uporabi. Potrebna je spodbuda s strani vzgojitelja, da si otroci 
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hrano razkosajo z nožem in ne le grizejo in trgajo z zobmi. Pravi, da s striktno uporabo pribora 

pripomoremo k temu, da otroci upočasnijo hitrost hranjenja, kar avtorica smatra kot pozitivno, 

saj posledično hrano temeljiteje prežvečijo (prav tam). Čas hranjenja je zelo dobra priložnost 

za učenje. Otroci se naučijo postreči si sami, jesti s skupino ter poizkušati nove jedi. Če nam 

uspe hranjenje ustvariti kot družaben in prijeten dogodek ter otrok dobi v času obrokov dobre 

izkušnje, otrok razvija pozitiven odnos do hrane in hranjenja. Otroke spodbujamo, da pomagajo 

po svojih zmožnostih (Weikart & Hofmann, 2005).  

 

Pri zadnjem vprašanju, ki se nanaša na hranjenje, nas je zanimalo, ali morajo otroci pojesti ves 

obrok. 

 

Tabela 16: Količina obroka 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Ni jim treba pojesti vsega. Otrokom ni treba pojesti celega obroka.  

2 S hrano ne silimo nikogar. Spodbujamo, da 

pojejo čim več. 

Otrok pri hranjenju ne silimo, daleč od 

tega. Jih pa spodbujamo.  

3 Nikoli jih ne silimo. Otrokom ni treba pojesti vsega. 

 

 

Pri odgovoru na vprašanje, ali morajo otroci pojesti ves obrok, je iz tabele 16 razvidno, da 

vzgojiteljice obeh vrtcev ne silijo otrok, da pojedo cel obrok, jih pa spodbujajo. Avtorica 

Medved (v Bahovec in Golobič, 2004) izpostavi, da je dandanes hranjenje zelo drugačno, kot 

je bilo včasih, danes otrok ne silijo k hranjenju, imajo možnost izbire, jih pa spodbujajo k 

uživanju hrane, vendar tako, da se o hrani pogovarjajo. Kot pravi vzgojiteljica 1 v slovenskem 

vrtcu: »S hrano ne silimo nikogar, spodbujamo pa, da pojedo čim več oziroma vsaj en del glavne 

jedi.« Vzgojiteljice v slovenskem vrtcu so izpostavile, da poiščejo različne motivacijske trike, 

da otroke spodbudijo pojesti vsaj en del obroka. Sami na delu opažamo, da je siljenje s hrano v 

vrtcih preteklost in tudi vsiljevanje, naj vedno vse poskusijo, ni smiselno. Tudi otroci imajo 

svoj okus, prav tako kot odrasli, česa ne jedo radi ali izrazito ne prenesejo na krožniku. 

Ugotovili smo, da v obeh vrtcih hranjenje poteka v igralnici na vnaprej dogovorjenem in 

ustrezno pripravljenem mestu. Razlika je v številu obrokov dnevno; v slovenskem vrtcu imajo 

4 obroke, medtem ko v norveškem 3. Vloga vzgojiteljic in otrok pri hranjenju je v obeh vrtcih 

podobna. Razlika, ki bi jo izpostavili, je, da se otroci v norveškem vrtcu navajajo samostojnosti 
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pri hranjenju (postrežba hrane, priprava …) prej kot otroci v slovenskem vrtcu. V obeh vrtcih 

spoštujejo individualne želje in potrebe pri hranjenju ter s hrano ne silijo nikogar.  

 

3.4.4 Počitek in spanje 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo primerjali počitek in spanje v slovenskem in 

norveškem vrtcu (R4). Zanimalo nas je, kje otroci počivajo, kako pripravijo prostor, ali sta 

spanje in počitek za vse otroke enaka in ali je čas spanja in počitka vnaprej določen. 

 

Tabela 17: Prostor počitka 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 V igralnici na ležalnikih.  V igralnici: sedežne garniture, blazine.  

2 Otroci spijo v igralnici, ki je namenjena spanju, 

na blazinah. 

V igralnici na blazinah.  

3 Na označenem ležalniku v igralnici.  V igralnici imamo kotiček, ki je namenjen 

počitku. 

 

 

Iz odgovorov v tabeli 17 lahko razberemo, da v slovenskem vrtcu otroci spijo in počivajo na 

ležalnikih. Vzgojiteljica 1 iz Zasebnega vrtca Pingvin pojasni, da ležalnike označijo z znakom 

otroka, vsak pa ima tudi svoje mesto v prostoru, saj se otroci tako počutijo najbolje. Sličice za 

označevanje izžrebajo na začetku šolskega leta in tako otroci takoj prepoznajo svoje mesto za 

počitek. Vzgojiteljica 3 v Zasebnem vrtcu Pingvin, ki dela v skupini prvega starostnega 

obdobja, pravi, da so zaradi potreb po dopoldanskem počitku v igralnici s pomočnico ustvarili 

poseben kotiček za počitek z baldahinom in blazinami, kamor se umaknejo otroci, ki dopoldan 

potrebujejo še krajši spanec ali počitek. Vzgojiteljica 1 v norveškem vrtcu Soria Moria opiše, 

da imajo v prostoru, kjer počivajo, sedežne garniture, raznorazne blazine, kjer si vsak otrok 

poljubno izbere prostor, kjer bo počival. 

 

Pri naslednjem podvprašanju nas je zanimalo, kako potekata počitek in spanje ter ali je za vse 

otroke enak. 
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Tabela 18: Prilagoditve počitka in spanja 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Počitek imamo v obeh starostnih 

skupinah, spanje pa seveda ni nujno. 

Počitek in spanje se razlikujeta pri vsakem 

posamezniku.  

2 Počitek velja za vse otroke, spanje pa za 

otroke, ki to še potrebujejo.   

Počitek in spanje se razlikujeta pri vsakem 

posamezniku. 

3 Počitek prilagodim otroku v dogovoru s 

starši. 

Počitek ni enak za vse otroke, velja pa za vse, 

saj ga potrebujejo.  

 

V tabeli 18 vidimo, kako je organiziran počitek. V praksi je pogosto, da počitek in spanje vedno 

potekata po nekem določenem ritualu. V obeh vrtcih pa je vidno, da odlično upoštevajo potrebe 

vsakega posameznika, izhajajo iz njegovih potreb in želja ter skrbijo, da se otroci pri vseh 

elementih dnevne rutine počutijo varno in lagodno. Vzgojiteljica 1 v norveškem vrtcu pravi, da 

se počitek in spanje razlikujeta pri vsakem posamezniku, saj individualno upošteva potrebe 

otrok in poudari, da je tu ključnega pomena jutranji prenos informacij staršev o tem, kako in 

koliko je otrok spal, in se mu glede na to prilagodijo. Prav tako vse tri vzgojiteljice iz 

slovenskega vrtca izpostavijo komunikacijo in želje staršev o spanju otroka kot ključnega 

pomena pri prilagoditvi spanja, kot pravi vzgojiteljica 1: »Spanje prilagodimo otroku v 

predhodnem dogovoru s starši, počitek pa velja za vse.« Dolžina počitka se spreminja tudi glede 

na to, koliko časa otrok preživi v vrtcu. Kot navajata Bahovec in Golobič (2004), si je 

pomembno zapomniti, da imajo otroci različne spalne navade in zaspijo na različne načine. 

Navajata nekaj predlogov, kako doseči, da počitek poteka nemoteče, in ki na podlagi analize 

odgovorov vzgojiteljic obeh vrtcev držijo v praksi: vsakemu otroku dodeliti svoje ležišče in 

poseben kotiček, uporaba igračk za spanje, pustiti otroke, da se umirijo v svojem tempu in, 

najpomembneje, da otrok ne silimo k spanju (prav tam). Pri počitku in spanju je pomembno 

upoštevati, da se čas otrok za počitek razlikuje glede na to, koliko časa otrok preživi v vrtcu, 

upoštevati pa je treba tudi informacije staršev o otrokovem spanju doma (prav tam). 

 

Zanimalo nas je tudi, kako vzgojiteljice prilagodijo svetlobo v prostoru v času počitka in spanja. 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Šink Nina, diplomsko delo 

   

36 

 

Tabela 19: Prilagoditev svetlobe v prostoru 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Okna so zatemnjena, vendar je v prostoru 

še vedno malo svetlobe. 

Pri mlajših otrocih rahlo zatemnimo prostor s 

senčili in zavesami. 

2 Okna so zatemnjena s senčili. Svetlobo zmanjšamo s senčili za okna. 

3 Prostor zatemnimo. Prostor primerno zatemnimo. 

 

Tabela 19 prikazuje, da v obeh vrtcih prostor pripravijo na enak način, torej z rahlo 

zatemnitvijo. Za zatemnitev uporabijo zavese ali senčila. Vzgojiteljica 3 iz slovenskega vrtca, 

ki dela v 2. starostni skupini, pravi, da je rahlo zatemnjen prostor, kjer je spanje, v prostoru, 

kjer so otroci, ki ne potrebujejo več spanja in počitka, pa je svetloba nespremenjena. Izpostavlja, 

da imajo to srečo, da lahko otroke v tem času razdelijo v dva ločena prostora, da se med seboj 

ne motijo, in tako zagotovijo mir otrokom, ki potrebujejo počitek in spanje. Kot navaja Medved 

(2004), otroci namesto v popolnoma zatemnjenem prostoru spijo in počivajo v le rahlo 

zasenčeni sobi oz. igralnici. 

 

Pri naslednjem podvprašanju smo vzgojiteljici spraševali, kakšna je njihova vloga pri počitku 

in spanju. 

 

 Tabela 20: Vloga vzgojiteljice pri počitku in spanju 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Mlajši pri uspavanju potrebujejo nežnost, 

dotik, bližino. Pri starejših pa preberemo 

pravljico. 

Umirjanje otrok, priprava na počitek, 

sproščanje, branje pravljic, umirjeni 

pogovori, nežnost. 

2 Priprava ležalnikov in  prostora, branje, 

nastavimo umirjeno glasbo. Ostalo je 

odvisno od otrok: božanje, bližina, mir … 

Pomembno je, da ustvarimo umirjeno in 

sproščeno vzdušje v prostoru, pripravimo 

primerno glasbo ali zgodbo. 

3 Branje zgodbic, priprava umirjene glasbe, 

božanje, razdeljevanje mehkih igrač za 

spanje … 

Otroke umirimo, jih pokrijemo, predvajamo 

sproščujočo in umirjeni glasbo … 

 

V tabeli 20 lahko razberemo, kakšne so vloge vzgojiteljic. Pomembno je izpostaviti pripravo 

prostora. Vsaka vzgojiteljica ima svoj način umirjanja otrok, npr. z glasbo, branjem, petjem, 

vse pa imajo isti cilj in ugotovijo, kako se otroci umirijo in sprostijo. Na umirjanje otrok vse 

intervjuvane vzgojiteljica v vrtcu vplivajo tudi s pripravo prostora, da upoštevajo otrokove želje 

– na kakšen način bi radi počivali. Vzgojiteljica 1 izpostavi, da »mlajši pri uspavanju 
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potrebujejo nežnost, dotik, bližino. Pri starejših pa predvajamo umirjeno glasbo, preberemo 

pravljico s primerno vsebino in intonacijo«. Pridružuje se vzgojiteljica 2 iz slovenskega vrtca, 

da večinoma preberejo pravljico ali pa sama pripoveduje zgodbe in predvaja umirjeno, klasično 

glasbo. Prav tako navajata Bahovec in Golobič (2004), da otrokom pri počitku in spanju 

pomaga, če jih pogladimo po hrbtu ali samo sedemo na ležišče v bližini nemirnega otroka. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo ali je določen oziroma omejen čas počitka in spanja. 

 

Tabela 21: Čas počitka in spanja 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Čas ni točno predviden. Časa nikakor ne moremo napovedati. 

2 Počitek in spanje nista časovno določena.  Čas ni določen. 

3 Otroci počivajo, kolikor potrebujejo, čas 

spanja pa včasih prilagodimo glede na 

dogovor s starši. 

Čas ni določen. 

 

Iz tabele 21 je dobro razvidno, da čas spanja in počitka ni vnaprej določen. Vzgojiteljica 1 iz 

slovenskega Zasebnega vrtca Pingvin: »Čas počitka in spanja ni točno določen, saj vsak otrok 

potrebuje določeno količino spanca (sploh mlajši otroci).« Počitek in spanje ne bi smela biti ne 

obvezna ne časovno preveč strogo določena. Vzgojiteljica 3 iz slovenskega vrtca pravi, da 

otroka prebudijo prej v primeru, da starši izrazijo željo oz. utemeljen razlog. Vzgojiteljice 

norveškega vrtca Soria Moria se pridružujejo mnenju, da časa ne morejo določiti vnaprej in 

otrok nikakor ne zbujajo. Vzgojiteljica 3 iz norveškega vrtca pravi: »/…/ pazimo pa tudi na to, 

da otroci, ki ne spijo več oz. ko imajo dovolj počitka, ne motijo ostalih, ki še spijo. Tako so 

njim na voljo umirjene in tihe dejavnosti, dokler se ne prebudijo vsi otroci.« Organizacija 

počitka naj bi bila odvisna od individualnih potreb otroka. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k 

počitku naj bo postopen, umirjen, brez hitenja in čakanja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Pri spanju in počitku smo ugotovili, da v obeh vrtcih otroci počivajo v svojih igralnicah. V 

slovenskem vrtcu po prostoru razporedijo blazine ali ležalnike in otrok počiva vedno na istem 

mestu, v norveškem vrtcu pa imajo poseben kotiček, ki je namenjen počitku, in si vsak otrok 

izbere svoje mesto. Spanje in počitek v obeh vrtcih potekata v določenem ritualu. Spanje ni 

obvezno in ni časovno določeno. Vzgojiteljice obeh vrtcev skrbijo za mirno, prijetno vzdušje s 

pripovedovanjem pravljic ali predvajanjem umirjene glasbe. 
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3.4.5 Organizacija dnevne rutine 

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

organizacije dnevne rutine v posameznem vrtcu (R5). Postavili smo vprašanja, kjer nas je 

zanimalo, kaj bi vzgojiteljice izpostavile kot prednost in kaj kot slabost pri organizaciji dnevne 

rutine ter kako bi lahko po njihovem mnenju izboljšali organizacijo ali kako bi odpravili 

slabosti.  

 

Pri prvem podvprašanju nas je zanimalo, katere so prednosti v organizaciji dnevne rutine v 

posameznem vrtcu. 

 

Tabela 22: Prednosti organizacije dnevne rutine 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Doslednost dnevne rutine, zaporedje pestrih 

dejavnosti z zunanjimi sodelavci.  

Fleksibilnost, samostojnost pri načrtovanju 

in organiziranju.  

2 Zaporedne tedenske dejavnosti, pester 

program vrtca. 

Fleksibilnost, doslednost, strokovnost in 

občutek doma ter topline v vrtcu. 

3 Manjše skupine, ločeni prostori, doslednost in 

strukturiranost dnevnega dogajanja.  

Spodbudno in bogato učno okolje, visoka 

raven timskega dela vseh delavcev v vrtcu 

in vpetost v naravo. 

 

Iz odgovorov v tabeli 22 je razvidno, da vzgojiteljice v slovenskem vrtcu kot prednost pri 

organizaciji dneve rutine vidijo dejavnosti, ki potekajo z zunanjimi izvajalci. Vzgojiteljice 

opisujejo, da imajo od ponedeljka do petka vsak dan drugo aktivnost: plavanje, ples, glasbo ipd. 

in vedno v istem zaporedju. Tako je njihova dnevna rutina že vnaprej določena. Vzgojiteljica 1 

iz slovenskega vrtca pravi: »Rutina je znana in otroci so je vajeni in že sami vedo, kaj sledi in 

koliko časa traja. Prek tega so tudi usvojili dneve v tednu.« Vzgojiteljici 2 in 3 iz slovenskega 

vrtca pravita, da so dejavnosti  razgibane in obsegajo vsa področja za otrokov celostni razvoj. 

Pomembno jim je, da otroci v času bivanja v vrtcu doživijo veliko dejavnosti, tako športnih, 

glasbenih kot ustvarjalnih, in ni potrebe še po popoldanskih zaposlitvah in dodatnih aktivnostih. 

Tako omogočijo, da so otroci v popoldanskem času s svojimi starši in skupaj preživijo 

kakovosten čas. Prav tako kot prednost vidijo njihove prostore, saj imajo na voljo prostor, da 

ločijo spanje in počitek od aktivnosti in tako zagotavljajo nemoten počitek. V norveškem vrtcu 

kot prednost izpostavijo fleksibilnost pri organiziranju in prilagajanju dnevne rutine tako, da 

vedno izhajajo iz potreb otrok. Izpostavijo še prednost o številu kadra v skupini, saj imajo v 
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primerjavi s slovenskim vrtcem eno strokovno delavko več na isto število otrok. Vzgojiteljica 

2 iz norveškega vrtca meni, da je velika prednost to, da izhajajo iz otrok in so tako pri 

organizaciji dnevne rutine zelo fleksibilni in samostojni. Izpostavi prostor in okolje, ki izražata 

in dajeta občutek doma in topline. Vzgojiteljica 3 v norveškem vrtcu kot veliko prednost 

izpostavi vpetost vrtca v kulturo okolja, predvsem pa vpetost v naravo, saj jim to ponuja 

spodbudno in bogato učno okolje. Prav tako pravi, da je timsko delo vseh delavcev vrtca na 

zelo visoki ravni, kar se kaže v kakovosti pedagoškega dela v vrtcu. Dnevna rutina zagotavlja 

strukturiranost dnevnega dogajanja, kar je v skladu z dnevno rutino High/Scopovega programa 

(kurikula), ki podpira oblikovanje spodbudnega okolja (Bahovec, Golobič 2004). Avtorici 

opisujeta še, da se posamezni deli dnevne rutine pojavljajo v predvidljivem zaporedju, kljub 

temu pa je rutina fleksibilna toliko, kolikor nanjo vplivajo okoliščine – zlasti odzivi otrok, 

bistvenega pomena pa je, da se otroci učijo tako, da sledijo svojim interesom (prav tam), 

ugotovitvam pa se pridružuje vzgojiteljica 1 iz norveškega vrtca: »/…/ pomembno je, da se 

otroci naučijo in pridobijo znanje iz lastnih izkušenj.« Prav to pa vzgojiteljice v norveškem 

vrtcu opisujejo, da to dosežejo z izhajanjem iz otrok in prilagajanjem dnevne rutine glede na 

njihove interese v danem trenutku. Vzgojiteljice obeh vrtcev kot prednost izpostavijo tudi delo 

v majhni skupini na individualni ravni in se tako lažje osredotočijo na posebnosti vsakega 

otroka. V norveškem vrtcu je razlika v tem, da kljub temu da delajo v manjši skupini (povprečno 

10 otrok) 3 strokovne delavke, od tega 1 diplomirana vzgojiteljica in vzgojiteljica 2 iz 

norveškega vrtca pravi, da se tako izpostavijo toplejši medsebojni odnosi v skupini in otroci 

lažje izrazijo svoje mnenje, ideje in želje. Pri organizaciji dnevne rutine je pomembno, da ta 

poteka tekoče od ene do druge zanimive izkušnje, in kot utemeljita avtorici Bahovec in Golobič 

(2004), se je pri tem treba zavedati, da se z zagotavljanjem tekočih prehodov omogoča, da bodo 

različni otroci s svojim delom končali različno hitro. Tekoči prehodi pomagajo vzdrževati 

dogajanje in zagon, hkrati pa se spoštujeta individualni tempo in delovni stil vsakega otroka 

(prav tam).   

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj bi izpostavili kot slabost pri organizaciji dnevne rutine v 

posameznem vrtcu. 
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Tabela 23: Slabosti organizacije dnevne rutine 

 

Oseba Zasebni vrtec Pingvin Vrtec Soria Moria 

1 Premalo fleksibilnosti, časovna 

omejenost. 

Če opazimo, da kaj ne poteka učinkovito, 

poskušamo problem takoj rešiti. 

2 Vsakodnevna logistika in časovno 

prilagajanje vodenih dejavnosti. 

Posebnih slabosti ni, le ta, da nas velikokrat 

preganja čas. 

3 Manj vodenih dejavnosti konkretno v 

skupini, časovna organizacija dneva. 

Ko opazimo slabosti pri organizaciji, skličemo 

sestanek. Poskušamo jih razrešiti in odpraviti. 

 

Iz tabele 23 razberemo, kakšne so slabosti pri organizaciji dnevne rutine. Pri organiziranju so 

lahko pri isti situaciji tako prednosti kot tudi slabosti. To je razvidno v slovenskem vrtcu, kjer 

poleg tega, da so dejavnosti, katerih se vsakodnevno otroci udeležujejo v sodelovanju z 

zunanjimi delavci, pozitivne, je za vzgojiteljice včasih obremenjujoče. Težave imajo, saj so 

zaradi zunanjih dejavnosti časovno omejene pri izvajanju svojega tekočega programa oziroma 

vodenih dejavnosti na trenutno aktualno temo znotraj skupine. Tako se morajo še posebej dobro 

organizirati in najti najprimernejši čas za izvajanje. Vzgojiteljica 3 iz slovenskega vrtca pravi, 

da največkrat to izkoristijo kar med bivanjem na prostem. V norveškem vrtcu vzgojiteljice ne 

izpostavijo konkretnega primera slabe organizacije, saj imajo v primerjavi s slovenskim vrtcem 

prosto izbiro in so povsem fleksibilne pri dnevni rutini. Prav tako velik pomen dajejo 

medsebojni komunikaciji in tako hitro rešijo katerokoli težavo, ki nastane pri organizaciji, kjer 

se ponovno kaže visoka raven timskega dela v vrtcu Soria Moria na Norveškem. Doslednost je 

pomembna lastnost dnevnega urnika, avtorici Bahovec in Golobič (2004) izpostavita, da naj 

doslednost ne ovira fleksibilnosti ali spontanosti, saj je posebni dogodek lahko zadosten razlog 

za spremembo dnevne rutine. Urnik moramo prilagajati, čas čakanja mora biti zmanjšan na 

minimum, dovolj časa pa mora biti namenjenega oblačenju, hranjenju, pospravljanju. Čas za 

igro mora biti dovolj dolg, da lahko otroci izbirajo med materiali in dejavnostmi, načrtujejo, kaj 

želijo početi, ne da bi občutili pritisk naglice (Bahovec in Golobič, 2004). 

 

Ob koncu nas je zanimalo, kako bi po njihovem mnenju lahko izboljšale organizacijo dnevne 

rutine v njihovem vrtcu oziroma na kakšen način bi odpravile morebitne slabosti. 
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Tabela 24: Izboljšave pri organizaciji dnevne rutine 

 
Oseba Zasebni vrtec Pingvin  Vrtec Soria Moria 

1 Ni posebnega predloga o izboljšavi. S takojšnjo reakcijo in z dobro 

komunikacijo. 

2 Več časa nameniti vodenim dejavnostim 

vzgojiteljic. 

Sprotno reševanje morebitnih problemov pri 

organizaciji. 

3 Nameniti bi morali več časa pri prehodu 

med dejavnostmi, da ne bi bilo toliko 

hitenja. Postati bolj fleksibilni.  

Sproti izboljšujemo in prilagajamo določene 

elemente glede na razmere in potrebe otrok. 

 

V tabeli 24 opazimo razlike, saj v slovenskem vrtcu izpostavijo, da si želijo več fleksibilnosti 

pri dnevni rutini. Vzgojiteljice svoje delo opravljajo profesionalno in dnevna rutina poteka brez 

težav, saj so tako vzgojitelji kot otroci že vajeni vrtčevskega tempa. Pomembno se jim zdi, da 

se med prehodi dejavnosti oz. elementi dnevne rutine ne hiti. Hohman in Weikart (2005) 

izpostavita, kako pomembno je, da prehode naredimo čim bolj umirjene in zanimive za otroke. 

Prehodi med dejavnostmi naj bodo tekoči, otroci naj ne bodo v stresu, zdolgočaseni zaradi 

nepotrebnega čakanja in nesmiselnega ponavljanja. Pri prehodih je prav tako pomembno 

upoštevati individualne razlike otrok, saj otroci med seboj različno hitro končajo s svojim 

delom. Postopek prehajanja naj bo prilagojen posameznemu otroku, otroke pa na proces 

prehajanja prej opozorimo in jim damo dovolj časa, da dokončajo igro ali izdelek, otrokom 

dodelimo naloge pri pripravi prostora, predvsem pa moramo biti jasni, dosledni in prilagodljivi 

(Bahovec & Golobič, 2004).  

 

Vzgojiteljica 3 iz slovenskega Zasebnega vrtca Pingvin: »Še vedno velikokrat opazim, da 

hitimo in pri organizaciji dnevne rutine bi izboljšali prav to, da bi se časovno bolje organizirali.« 

Fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu da vzgojiteljem več 

možnosti za sodelovanje z okoljem, omogočanja izbire in drugačnosti ter upoštevanja možnosti 

in različnosti med otroki, saj niso strogo vezani na čas in prostor (Kurikulum za vrtce, 1999).   
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4 SKLEPNE MISLI 

Predšolsko obdobje je za otrokov socialni, telesni in duševni razvoj odločilno predvsem za 

nadaljnje življenje. Otrok v vrtcu pridobiva znanja, spretnosti, navade, predvsem pa oblikuje 

svojo osebnost (Hmelak & Lepičnik Vodopivec, 2017). Večji del dneva se v vrtcu ukvarjamo 

z dnevno rutino, prek katere otrok naredi velik korak k samostojnosti. Kot pravi avtorica 

Kerštajn (2013), skrb zase otroku dviguje samozavest, red in zaporedje elementov dnevne rutine 

pa mu dajeta občutek varnosti. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na predšolsko vzgojo v Sloveniji in 

na Norveškem ter na načine njenega izvajanja. Predstavili in opisali smo Zasebni vrtec Pingvin 

v Sloveniji in vrtec Soria Moria na Norveškem ter opisali pojem dnevna rutina ter prikriti 

kurikulum v dnevni rutini. S študijem literature smo ugotovili, kako zelo je pomembna 

organizacija dnevne rutine ter da lahko ima večji vpliv kot načrtovane kurikularne dejavnosti v 

vrtcu. Čeprav prihaja do razlik med vrtcema, si vse vzgojiteljice prizadevajo za isti cilj, to je 

vključevati otroke v dnevno rutino, poslušati njihove želje in potrebe, razvijati samostojnost ter 

skrbeti za celostni razvoj vseh otrok. V empiričnem delu smo ugotovili, kako poteka dnevna 

rutina v posameznem vrtcu ter prepoznali razlike ter podobnosti. Rezultati so pokazali, da se 

dnevna rutina v obeh vrtcih razlikuje že po prihodu otrok, saj otroci v slovenskem vrtcu v 

primerjavi z norveškim prihajajo precej pozno, včasih tudi po deveti uri. V norveškem vrtcu pa 

otroci pridejo precej zgodaj in staršem omogočijo tudi prihod v vrtec, preden se vrtec uradno 

odpre. Prednost za starše v zasebnih vrtcih je ta, da je čas prihoda zelo fleksibilen. Ob prihodu 

se otroci v obeh vrtcih zbirajo v sprejemni sobi. V slovenskih vrtcih je to soba najmlajših, nato 

se starejši ločijo v svoje nadstropje. Šele ob času zajtrka se otroci razdelijo po svojih sobah, na 

Norveškem pa imajo poseben velik prostor za zbiranje, pogovorno imenovan kuhinja oz. osrčje 

vrtca. Prostor dobesedno ni kuhinja, je velik večnamenski prostor, kjer se zbirajo prav vsi otroci. 

V vrtcu se tako vsi poznajo, kar pozitivno vpliva na odnose v vrtcu. Pri zaposlitvi otrok v času 

prihoda v obeh vrtcih prevladuje prosta igra, vloga vzgojiteljic pa je, da otroke toplo sprejmejo 

in pozdravijo. Razlika se je pojavila tudi pri raziskovanju, kakšna je izmenjava informacij med 

starši in vzgojitelji v času prihoda otrok. Odgovori so pokazali, da v slovenskem vrtcu ne 

namenjajo preveč časa izmenjavi, pomembne so le najnujnejše informacije, medtem ko v 

norveškem vrtcu dajejo velik poudarek prav jutranji izmenjavi informacij. V vrtcu Soria Moria 

je eden od temeljnih ciljev spodbujati in razvijati komunikacijo. Prav komunikacija s starši pa 

ima pomembno vlogo pri načrtovanju dnevne rutine, saj vzgojiteljice pridejo do vseh potrebnih 
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informacij o otroku, ki vplivajo na potek dneva.  Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je 

zanimalo bivanje na prostem v obeh vrtcih. Razlikujeta se že po okolju, saj je slovenski vrtec 

blizu mestnega jedra, norveški vrtec pa je neposredno v naravi in tako otrokom ponuja več 

možnosti pri bivanju na prostem. Rezultati so pokazali, da so v norveškem vrtcu glede bivanja 

na prostem precej fleksibilni in se odpravijo na sprehod v gozd skoraj vsak dan, medtem ko v 

slovenskem vrtcu to ni mogoče. Izlete in daljše sprehode morajo vzgojiteljice slovenskega vrtca 

načrtovati vnaprej in tako v primerjavi z norveškim preživijo manj časa zunaj. V obeh vrtcih se 

zavedajo, kako pomembno je bivanje na prostem, in preživijo vsak del dneva zunaj ne glede na 

vremenske razmere oz. se na te primerno pripravijo in oblečejo. Razlika je tudi pri zaposlitvi 

otrok pri bivanju na prostem. Ker imajo v slovenskem vrtcu bolj omejen prostor in manjše 

igrišče za hišo, v kateri je vrtec, otroci večino časa radi uporabljajo igrala, kot so gugalnice in 

igra v peskovniku. Vzgojiteljice se zato toliko bolj potrudijo in otrokom pripravljajo razne 

elementarne gibalne igre, lov na zaklad … ali pa si otroci po želji vzamejo razne rekvizite, ki 

so jim zunaj vedno na voljo. V vrtcu Soria Moria na Norveškem pa za igro in gibalni razvoj 

uporabljajo kar plezanje po drevesih ipd. Pomembno pa je izpostaviti tudi samostojnost otrok 

pri pripravi na bivanje na prostem, kjer pride rutinsko delo še posebej do izraza. Ugotovimo, da 

so vzgojiteljice obeh vrtcev pozorne na spodbujanje samostojnosti pri sezuvanju copat ter 

slačenju in oblačenju. Potrebni so potrpežljivost, verbalna in neverbalna komunikacija ter dober 

zgled vzgojiteljic, ki so otrokom vedno na voljo, če prosijo za pomoč. Razlike in podobnosti 

pri poteku hranjena smo raziskovali pri tretjem raziskovalnem vprašanju in ugotovili, da v obeh 

vrtcih hranjenje poteka v igralnici, prostor pa pred tem ustrezno pripravijo. Vloga vzgojiteljic 

v obeh vrtcih je podobna, te pripravijo prostor, poskrbijo za higieno in bonton med hranjenjem. 

Razlika pa je pri samostojnosti otrok pri hranjenju. V slovenskem Zasebnem vrtcu Pingvin pri 

deljenju hrane pomagajo vzgojiteljice, otroci pa le besedno izrazijo željo po količini obroka, 

medtem ko si v vrtcu Soria Moria večina otrok postreže obrok samostojno. V slovenskem vrtcu 

imajo dežurnega otroka, ki pomaga pri razdelitvi pogrinjkov, vsi otroci pa so že samostojno 

navajeni uporabljati pribor. Prek učinkovite dnevne rutine so vzgojiteljice obeh vrtcev pripeljale 

otroke do samostojnosti pri hranjenju. Pri četrtem raziskovalnem vprašanju bi lahko izpostavili 

razlike pri spanju oz. počitku. Razlikuje se predvsem glede na starost otrok, saj mlajši v obeh 

vrtcih potrebujejo spanje in daljši počitek, medtem ko imajo starejši le krajši počitek ali pa 

posebej organizirane dejavnosti, način organizacije tega elementa dnevne rutine pa je v obeh 

vrtcih podoben. Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo prišli do odgovorov, kakšne so 

prednosti in slabosti pri organizaciji dnevne rutine v posameznem vrtcu. Pokazala se je glavna 

razlika med vrtcema, in sicer v fleksibilnosti pri organizaciji dnevne rutine. V Zasebnem vrtcu 
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Pingvin je vsak dan v dopoldanskem času vnaprej določena dejavnost v sodelovanju z 

zunanjimi izvajalci in tako se morajo vzgojiteljice dobro organizirati in niso fleksibilne v 

smislu, da bi zaradi interesov otrok del dnevne rutine podaljšale, ampak morajo biti pravočasno 

na organizirani dejavnosti. Prednost v vrtcu Soria Moria pa je ravno popolna fleksibilnost, ki je 

ključnega pomena pri dnevni rutini.  

 

Veliko je ciljev, dejavnosti in metod, ki jih v vrtcu vsakodnevno uresničujemo, tako načrtovano 

kot tudi nenačrtovano – z dnevno rutino. Praksa v Zasebnem vrtcu Pingvin in vrtcu Soria Moria 

potrjuje, kako pomembna je dnevna rutina v vrtcu, vzgojiteljice pa se tega dobro zavedajo. 

Rezultati diplomskega dela so pokazali, da vzgojiteljice prepoznavajo pomen komunikacije, 

sodelovanja in vključevanja otrok pri organizaciji dnevne rutine in otrokom omogočajo razvoj 

samostojnosti in odgovornosti. Z diplomskim delom smo spoznali, da je pomembna doslednost 

dnevne rutine v vrtcu, hkrati pa toliko fleksibilna, kolikor nanjo vplivajo okoliščine – zlasti 

odzivi otrok. Pozorni moramo biti na potrebe vsakega posameznika in se znati prilagoditi dani 

situaciji. Ključnega pomena pri dnevni rutini v vrtcu pa je, da otroka ne omejujemo, temveč mu 

dajemo občutek svobode in varnosti.  
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6 PRILOGE 

6.1 Slovenski intervju 

Spoštovani, 

sem Nina Šink, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – smer Predšolska vzgoja. Pod 

mentorstvom dr. Tatjane Devjak in dr. Sanje Berčnik pripravljam diplomsko delo, v katerem 

bom primerjala dnevno rutino v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu. Na Vas se obračam 

s prošnjo za sodelovanje v moji raziskavi, saj bom z Vašo pomočjo lahko podrobno opisala 

potek prihoda otrok v vrtec, hranjenja, bivanja na prostem, spanja in počitka ter prednosti in 

slabosti organizacije dnevne rutine v Vašem vrtcu. Vljudno Vas prosim, da izpolnite vprašalnik, 

ki je anonimen in bo uporabljen le v študijske namene. Za sodelovanje se Vam najlepše 

zahvaljujem. 

Nina Šink 

 

 

1. Prihod in odhod otrok: 

a) Kdaj otroci začnejo prihajati v vrtec? 

b) Kje se zbirajo? 

c) Kakšne so zaposlitve otrok v tem času? 

d) Kakšna je vloga vzgojiteljice v tem času? 

e) Ali si pri prihodu/odhodu vzgojiteljica in starši izmenjujejo informacije o otroku?  

 

2. Prehrana: 

a) Kje poteka hranjenje? 

b) Koliko obrokov dnevno imajo otroci v vrtcu? 

c) Kaj naredijo otroci, ki pojedo prvi? 

d) Kakšna je vloga vzgojiteljice pri hranjenju  – kakšno pomoč in vzpodbudo nudi 

otrokom? 

e) Kakšna je vloga otrok pred in pri hranjenju – imajo dežurnega otroka, ki pripravi, 

imajo možnost izbire hrane in količine obroka? 

f) Ali morajo pojesti cel obrok? 
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3. Počitek in spanje: 

a) Kje in kako otroci počivajo in spijo (ležalnik, označen z imenom, blazine …)? 

b) Ali počitek in spanje veljata za vse otroke in sta za vse enaka? 

c) Kaj počnejo otroci, ki (ne)zaspijo? 

d) Kakšna je svetloba v prostoru med počitkom? 

e) Kakšna je vloga vzgojiteljice pri počitku – priprava, pomiritev otrok …? 

f) Ali je počitek časovno določen? 

 

4. Bivanje na prostem: 

a) Kako se otroci pripravijo na bivanje (oblačenje)? 

b) Ali gredo otroci ven v vsakem vremenu? 

c) Kje običajno poteka bivanje na prostem? 

d) Kako poteka bivanje na prostem? 

e) Ali imajo možnost izbire glede bivanja na prostem? 

 

5. Organizacija dnevne rutine: 

a) Kakšne so prednosti pri organizaciji dnevne rutine v vašem vrtcu? 

b) Kakšne so slabosti pri organizaciji dnevne rutine v vašem vrtcu? 

c) Kako bi lahko po Vašem mnenju izboljšali organizacijo dnevne rutine v vašem 

vrtcu? 
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6.2  Norveški intervju 

I am Nina Šink and I am writing my thesis for the University of Ljubljana to receive my 

bachelor’s degree in Preschool Education. As a part of my thesis work, I am comparing the 

daily routine in both Slovenian and Norwegian private kindergarten. With your help I would 

like to delve more into the details of certain parts of the daily routine including arrival, the 

planning of meals, outdoor living, sleep and rest time, strengths and weaknesses of the 

organisation a daily routine in your kindergarten, therefore I am kindly asking for your help. 

information gathered from the interviews will be used only for study purposes.  

Thank you in advance. 

Sincerely, Nina Šink 

 

1. Arrival and departure of children 

a. What time do the children start arriving in the kindergarten? 

b. Where are they gathering? 

c. What are children doing in that time? 

d. What is the role of the teacher in that time? 

e. Is there any exchange of information between parents and the teacher during this 

time? 

 

2. Food 

a. Where are the meals organised? 

b. How many meals per day do children get in kindergarten? 

c. What is the role of the teacher – how do they encourage and motivate the children? 

d. What is the role of the children – how are they involved, can they choose the quantity 

of food they want to eat? 

e. Do the children have to finish their plate? 

 

3. Rest and sleep 

a. Is time for rest and sleep the same for all children? 

b. Where do they rest and sleep? 

c. How do you prepare a room for rest and sleep time – do you fix the brightness in 

the room? 
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d. What is the role of the teacher in that time – how do you calm down and prepare 

children for rest time? 

e. Is there a certain amount of time for rest and sleep or it is not timed? 

 

4. Outdoor living 

a. How the children prepare themselves for outdoor living – are they independent with 

putting clothes on? 

b. Do children spend time outdoors in any weather? 

c. How often and for how long do the children spend time outdoors? 

d. Where do children spend time outdoor? 

e. What are the outdoor activities they are usually doing? 

f. Can they choose not to go outside and what happens in that case? 

 

5. Organisation of the daily routine 

a. What would you point out as strengths in the organisation of the daily routine in 

your kindergarten? 

b. What would you point out as weaknesses in the organisation of the daily routine in 

your kindergarten? 

c. In your opinion, how would you improve organisation of the daily routine in your 

kindergarten? 

 

 

 

 

 

 

 


