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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljen in evalviran projekt Taborniško poletje v vrtcu kot način 

krepitve socialnih interakcij. V teoretičnem delu sem predstavila socialni razvoj otrok ter 

dejavnike, ki vplivajo na socialni razvoj. Otroci najprej vstopajo v interakcijo s pomembnimi 

odraslimi, postopoma pa v vse pogostejše interakcije z vrstniki.  

Predstavila sem gozdno pedagogiko, pristop Reggio Emilia in taborniški Program za mlade s 

poudarkom na tem, kako ti programi oz. pristopi vplivajo na socialne interakcije med otroki. 

Predstavljene programe in pristope sem med sabo primerjala glede na cilje in načela, metode in 

oblike dela ter vsebine in jih nato primerjala s slovenskim Kurikulom za vrtce (1999). 

V empiričnem delu sem predstavila in ovrednotila projekt poletnega dela v vrtcu Vrhnika z 

nazivom Taborniško poletje v vrtcu. Projekt je potekal v oddelkih 2. starostnega obdobja, in 

sicer v šestih oddelkih, v katere so bili vključeni otroci od 3. do 6. leta starosti. Predstavila sem 

načrt oz. pripravo poletnega dela, opisala izvedbo projekta ter v sklopu končne evalvacije 

projekta zapisala ugotovitve, kako projekt vpliva na socialne interakcije med otroki. Ugotovila 

sem, da je slovenski Kurikulum za vrtce (1999) dovolj odprt in fleksibilen, da se vanj lahko 

vključi alternativne programe oz. pristope ter s tem obogati izvedbeni kurikulum. Izvedeni 

projekt je pozitivno vplival na razvoj in krepitev socialnih interakcij med otroki različnih 

oddelkov, med otroki in vzgojitelji, povečala se je tudi povezanost strokovnega kadra. Projekt 

predstavlja primer dobre prakse.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

poletje v vrtcu, socialne interakcije, gozdna pedagogika, Reggio Emilia, taborniški Program za 

mlade.  



 
 

ABSTRACT 

This thesis presents and evaluates a summer camp project in preschool as a way of enhancing 

social interactions. In the theoretical part, I have presented the social development of children 

and some factors that influence social development. Children first interact with important 

adults, and gradually engage more frequently in interactions with peers. 

I presented forest pedagogy, the Reggio Emilia approach and Slovenian scout youth program 

(taborniški Program za mlade), with an emphasis on how these programs and approaches 

influence social interactions among children. I compare the presented programs and approaches 

in terms of goals and principles, methods and forms of work and contents, and then with 

Slovenian Curriculum for preschool (Kurikulum za vrtce, 1999). 

In the empirical part, I presented and evaluated the project of summer work at the Vrhnika 

preschool, the summer camp at the kindergarten. The project was carried out in sections of the 

2nd age range, in six sections involving children aged three to six. Initially, I presented the plan 

of the summer work, described the implementation of the project and, as part of the final 

evaluation of the project, recorded the findings on the impact of the project on social 

interactions between children. I have found that the Slovenian Curriculum for preschool (1999) 

is sufficiently open and flexible to accommodate alternative programs and approaches to enrich 

the implementation curriculum. The implemented project had a positive impact on the 

development and strengthening of social interactions among children from different 

departments, between children and educators, and connections among professional staff also 

improved. The project is an example of good practice. 

 

KEY WORDS: 

summer in preschool, social interactions, forest pedagogy, Reggio Emilia, scout youth program. 
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1 UVOD 

 

Že od začetka študija sem imela željo, da moje diplomsko delo ne bi bilo le zaključek študija, 

temveč tudi odraz tega, kdo sem; in prav taborništvo je pomemben del mene! V zadnjem letniku 

študija sem se zaposlila v vrtcu, kjer sem svoje izkušnje in zamisli lahko tudi praktično 

uresničila. Dogovarjanje o poletnem programu, opažanje nepoznavanja in nesodelovanja med 

otroki različnih oddelkov ter pobuda sodelavk, da aktivno sodelujem pri soustvarjanju 

poletnega programa, so pomembno vplivali na idejo, da svoje izkušnje s taborništvom 

poskušam vnesti v načrtovanje in izvedbo poletnega dela v vrtcu. 

V skladu s tem sem preučila taborniški Program za mlade, gozdno pedagogiko ter pristop 

Reggio Emilia in preverila njihovo uporabnost in skladnost s Kurikulom za vrtce (1999). V 

program poletnega dela v vrtcu sem vključila ta spoznanja, jih evalvirala in raziskala, ali na ta 

način lahko v vrtcu spodbujamo socialne interakcije med otroki različnih oddelkov. 

Učenje vrednot in za vrednote je ena ključnih vodil Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), kar je 

predstavljeno v Programu za mlade (Strajnar in Pugelj, 2014). Prijateljstvo, demokracija ter 

ustvarjalnost so nekatere od vrednot, preko katerih se taborniki trudijo vzgojiti angažirane, 

avtonomne, odgovorne in solidarne posameznike; taborniška tematika pa je izvedbeni način, 

kako otroke povezati, jih spodbuditi k sodelovanju ter povečati njihovo pripadnost ne le 

oddelku, temveč vrtcu kot celoti. Program taborniškega poletja spodbuja sodelovanje med 

otroki različnih oddelkov, med otroki in vsemi vzgojiteljicami vrtca ter med vzgojiteljicami 

samimi (prav tam).  

Taborniško poletje v vrtcu ni le priložnost za povezovanja nacionalnega Kurikuluma za vrtce 

(1999) ter Programa za mlade (Strajnar in Pugelj, 2014), temveč tudi priložnost za njuno 

povezovanje in primerjavo z gozdno pedagogiko oz. gozdnimi vrtci in pristopom Reggio 

Emilia.  

Gozdna pedagogika in gozdni vrtci, ki gozdno pedagogiko prakticirajo, temeljijo na 

preživljanju čim večjega dela dnevne rutine in dejavnosti v naravi oz. na prostem (Knight, 

2011). V zborniku Vrtec na prostem – možnosti in izzivi (2009) avtorice prispevkov poudarjajo 

pomembnost preživljanja časa v naravi ter predstavljajo primere dobre prakse. M. Novak (2009) 

opozarja na pomen pogostega gibanja na prostem, podobnega mnenja je tudi N. Gabrovšek 

(2009), ki dodaja, da je preživljanje časa na prostem ne le priložnost za gibanje, temveč tudi za 
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načrtovane dejavnosti zunaj. M. Rožej (2009) vidi vrtčevsko igrišče kot možnost za izvajanje 

številnih dejavnosti, predvsem igre po kotičkih na prostem.   

Blizu opisanemu je tudi pedagoški koncept Reggio Emilia, katerega »piazzo« oz. osrednji 

prostor lahko povežemo z jutranjim zborom taborniškega poletja (Devjak in Skubic, 2009). 

Čeprav izraz piazza opisuje odprt osrednji prostor in ne dejavnosti, je ta povezan z druženjem, 

socialnimi interakcijami in soustvarjanjem skupnega duha institucije, saj gre za prostor, ki si ga 

otroci, vzgojitelji in nenazadnje tudi starši delijo in sooblikujejo (Bishop, 2001). Taborniški 

jutranji zbor pa prav tako ni le skupna uvodna dejavnost, temveč je trenutek, ki nas vse poveže 

s skupno identiteto ter sooblikovanjem prostora z vnosom zastave v prostor, orientacijo v 

prostoru s tvorjenjem polkroga, z določitvijo prostora, ki je skupen vsem kot točka, kjer se 

vsako jutro prične nov taborniški dan (Pugelj, 2016).  

  



 

3 
 

2 SOCIALNE INTERAKCIJE V VRTCU 

 

2.1 SOCIALNI RAZVOJ IN ODNOSI V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Razvoj posameznika se prične že takoj po rojstvu, poteka celo življenje in je kontinuiran proces 

(Čas, 2008). Prvi dokaz, da je dojenček socialno bitje, je občutljivost za dražljaje, ki so povezani 

z ljudmi (glas, obraz). Posnemanje obrazne mimike, ki se prične že v prvih dneh po rojstvu in 

nadaljuje s socialnim nasmehom nekje med 4. in 6. tednom starosti, je prvo vzpostavljanje 

socialnih odnosov z dojenčku pomembno prvo osebo (Zupančič, 2004). Trevarthen (1993, v 

Zupančič, 2004) meni, da se intenzivno vstopanje v interakcije prične v drugem mesecu, ko 

dojenček vzpostavlja očesni stik in ob vzpostavitvi interakcije tudi že vokalizira, se nasmiha in 

čustveno odziva.  

Za socialni razvoj otroka so zelo pomembne odgovornost, skrb, ljubezen in varnost otroku 

pomembne odrasle osebe, od katere je odvisen – sprva gre le za eno tako osebo. Kasneje, ko na 

podlagi lastnih želja in potreb otroci spoznavajo sebe, se naučijo zaznavati svoje telo in začno 

sebe ločevati od drugih, razširijo tudi število pomembnih odraslih oseb, pri katerih se trudijo 

biti v središču pozornosti (Pančuh, 2011). Med 3. in 4. mesecem starosti se dojenčki začno 

zavedati pozornosti, ki je namenjena njim, iz česar izvira začasni pozitivni umik iz interakcije. 

Podobno v interakcijo vstopa s samim seboj v ogledalu ali z drugimi dojenčki, le da pri slednjih 

vzpostavitev komunikacije poteka v razvojnem zamiku (Zupančič, 2004).  

Polletnik s sovrstniki vstopa v interakcijo z dotikom in v interakciji po odzivu tudi vztraja, 

medtem ko je brez odziva sovrstnika v interakciji manj vztrajen. A v tem obdobju še ne prihaja 

do socialne igre, saj dojenčki pozornosti, ki jo namenjajo igrači, in pozornosti, namenjene 

sovrstnikom, ne morejo usklajevati. Pozornost deloma začno usklajevati dva do tri mesece 

kasneje z udejanjanjem v igricah dam-daš, kjer je opaziti sodelovalne in konfliktne socialne 

izmenjave. Količina sodelovanja se v drugem letu starosti ne spreminja, medtem ko količina 

konfliktnih situacij narašča (prav tam).  

Že dojenčki ločijo sebe od okolice, po drugem letu pa samozavedanje pridobi druge razsežnosti. 

Pojavi se uporaba lastnega imena in zaimkov (o sebi prično govoriti kot o tretji osebi, pri čemer 

uporabljajo lastno ime, kasneje pa to nadomestijo z uporabo zaimkov) ter posesivnost do stvari, 

s čimer otrok vzpostavlja jasno mejo med sabo in drugimi. V tem obdobju malčki vedno več 
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časa preživijo z drugimi otroki (prav tam). V tem obdobju se razvijejo nove oblike socialnih 

interakcij in kompetentnosti. Razvoj empatije in govora je pomemben pri razvoju socialnih 

interakcij med vrstniki, saj z razumevanjem drugega in uspešno komunikacijo z leti upada tudi 

pogostost agresivnih odzivov. Otroci se v zgodnjem otroštvu v socialne interakcije najpogosteje 

vključujejo preko igre, ki je lahko individualna, vzporedna, interakcijska, pri čemer simbolna 

oz. sociodramska velja za najbolj celovito, saj skozi ustvarjanje situacij pri njej otroci največ 

komunicirajo, se dogovarjajo, pogajajo in se učijo nadzorovati svoje vedenje (prav tam). 

Na socialni razvoj in odnose v zgodnjem otroštvu vpliva tudi moralni razvoj, ki ga starši, 

vzgojiteljice in starejši otroci posredujejo preko moralnih pravil. Otrok se skozi konkretne 

izkušnje situacij v svojem okolju ali preko različnih medijev uči moralnih pravil. Usvaja jih 

preko pogojevanja, socialnega posnemanja in empatičnih odzivov na čustva, s kršenjem 

moralnih pravil prizadetih ljudi (prav tam). 

Razumevanje socialnega razvoja otrok nam pomaga, da otroku omogočamo postopno učenje. 

Z omogočanjem individualnosti ustvarjamo varno okolje za učenje, spodbujamo občutek 

varnosti in sprejetosti, kar predstavlja predpogoj za socialno učenje in postopno vstopanje otrok 

v interakcijo z drugimi otroki ter vzgojiteljico (Batistič Zorec, 2008). 

 

2.2 ODNOS MED VZGOJITELJEM IN OTROKI KOT ZGLED POZITIVNE 

KOMUNIKACIJE 

 

Posnemanje dogajanja iz okolja je eden od načinov učenja otrok (tudi socialnih interakcij) in 

odrasli jim pri tem predstavljamo vzor (Šelih, 2011). Pri tem imajo subjektivne teorije 

vzgojiteljice velik pomen. Preko teh se otroci učijo ne le načrtovanih znanj, temveč izgrajujejo 

tudi svoja prepričanja, stališča in vrednote (Batistič Zorec, 2008). M. Čas (2008) zgled 

vzgojiteljic vidi kot najbolj naraven način pridobivanja raznolikih in kakovostnih socialnih 

izkušenj, s pomočjo katerih otroke učimo in spodbujamo k spoštljivemu odnosu, prijetni in 

prijazni komunikaciji, medsebojnemu poslušanju, razumevanju in vživljanju. Tudi K. Zalar 

(2005) vidi komunikacijski zgled vzgojiteljice kot pomemben dejavnik, saj z vstopanjem v 

interakcije z otroki ter z ostalimi strokovnimi delavci predstavlja način vstopanja v različne 

komunikacijske položaje tako verbalno kot neverbalno, avtentičnost komunikacijskih procesov 

pa vzpostavlja kvalitetno mikroklimo, ki pomembno vpliva na razvoj otrok v oddelku. D. Logar 
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(2011) meni, da imamo vzgojiteljice preko svoje strokovne usposobljenosti in preko svoje 

osebnosti izredno močan vpliv na otroke, saj z njimi preživimo velik del dneva. Tudi R. Pipan 

in sodelavci (1993) opozarjajo na pomen subjektivne teorije in osebnosti vzgojiteljice ter 

menijo, da mora prav zato vzgojiteljica najprej spoznati sebe. Če je vzgojiteljica odprta kot 

osebnost, lahko izve, kako jo doživljajo starši in otroci, ter tako še dopolni podobo o sebi, s tem 

pa tudi zavedanje o subjektivnih teorijah, ki jih z zgledom prenaša na otroke (Pipan idr., 1993). 

Ker so vzgojiteljice velik del dneva v neprestani socialni interakciji z otroki, D. Logar (2011) 

opozori na poklicno izgorelost, ki lahko ob pomanjkanju časa zase in za svoj socialni in čustveni 

razvoj vpliva na verbalni in neverbalni prenos negativnih občutkov in vedenj na otroke. Na 

poklicno izgorelost ter pozitivni zgled vzgojiteljice pa vpliva tudi usklajenost in sodelovanje 

strokovnih delavcev v tandemu in s starši (Grahek, 2006). Sodelovanje in usklajenost gradimo 

s pomočjo uspešne medsebojne komunikacije. Pomembno je, da sogovorniku pokažemo 

spoštovanje, tako da prisluhnemo pobudam ter tako z otroki, sodelavci in starši sodelujemo, 

ustvarjamo in vzgajamo (Pipan idr., 1993). I. Virant in J. Čujež (2005) trdita, da je govor zelo 

pomemben, saj povezuje vsa področja življenja. Prav zato pa je pomembno, kakšen je govorni 

vzorec, ki ga vzgojiteljica prenaša na otroka. Pri tem je pomemben očesni stik, avtentičnost 

neverbalne govorice, govor v višini prejemnikovih oči, aktivno poslušanje in spodbude h 

govornem izražanju (prav tam). S tem je vzgojiteljica tudi pozitivni zgled uspešne in spoštljive 

komunikacije ter gradi dober odnos z otroki. Otroci bodo hitreje in bolje dosegali dobre 

rezultate, če bodo z vzgojiteljem razvili dober odnos (Pipan idr., 1993).  

M. Grahek (2006) meni, da je naloga strokovnih delavcev skrb za spodbujanje socialnih 

interakcij in odnosov pri otrocih, pri čemer pomembno vlogo pripisuje prav zgledu odraslih, ki 

tudi skozi mediacijo pri reševanju konfliktnih situacij, npr. s pomočjo lutk, lahko skrbijo za 

pozitiven zgled komunikacije med otroki. Obenem meni, da imata velik vpliv na uspešnost 

otrok pri prevzemanju pozitivnih izkušenj medsebojne komunikacije zaupanje in omogočanje 

postopnega razvoja samostojnosti pri vzpostavljanju socialnih stikov ter reševanju nastalih 

konfliktnih situacij. 
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3 GOZDNA PEDAGOGIKA IN GOZDNA ŠOLA 

 

V zadnjem času je vedno več govora o gozdni pedagogiki. Neposredno učenje v naravnem 

okolju je bilo včasih povsem običajna oblika učenja v domačem okolju. Sodoben življenjski 

tempo in porast strahu pred mogočimi poškodbami v naravi sta povzročila upad tovrstne oblike 

učenja. Pričelo se je pretirano nadzorovanje otrok ter nezaupanje v igro na prostem. Kljub 

nezaupanju pa je ostala miselnost, da je gibanje v naravi pomembno. Od tod vedno več pobud 

za gibanje ter učenje v naravi v institucijah za vzgojo otrok ter s tem razvoj gozdne pedagogike 

ter porast gozdnih vrtcev po svetu (Joyce, 2012).  

Forest school oz. gozdna šola je skandinavski pristop k učenju na prostem. Začela se je kot šola 

za otroke ustanoviteljev, najprej je poleg teh vključila otroke s posebnimi potrebami, naposled 

pa so dobili možnost vključitve vsi (prav tam). Za gozdne šole je značilno bivanje na prostem, 

ki ni nujno gozd. V naravnem okolju se otroci učijo skrbi zase in za svojo varnost ter razvijajo 

zaupanje do učiteljev, prijateljev in narave, kar vzpostavlja odnosno povezavo med njimi ter 

spodbuja čustveno in osebnostno rast udeležencev. Vendar morajo obiski v naravi potekati 

skozi daljše časovno obdobje, vsaj enkrat na teden za vsaj pol dne. Obiski v naravi imajo skupne 

začetke in zaključke, potekajo v vsakem vremenu, izvajajo pa jih za to usposobljene vodje 

programov gozdnih šol (Knight, 2011). Bond (2007, v Joyce, 2012) opozori na možno 

povezavo gozdne šole z drugimi organizacijami, ki spodbujajo učenje na prostem, med drugimi 

tudi skavtsko oz. taborniško gibanje.   

 

3.1 GOZDNA PEDAGOGIKA IN SOCIALNE INTERAKCIJE 

 

Gozdna učilnica, gozdni kotiček ali le del gozda, kamor se skupina predšolskih otrok vrača 

skozi vse leto, okrepi občutek pripadnosti, skupnosti. Otroci se povežejo z naravo, z rastlinjem, 

s skupino (Joyce, 2012). Otroci sprva potrebujejo čas, da se v okolju sprostijo, izstopijo iz varne 

in udobne igralnice ter začnejo raziskovati. Zato napredek socialnih interakcij ni viden takoj. 

Pri raziskovanju ter igri na prostem otroci naletijo na situacije, ki spodbudijo socialne 

interakcije z drugimi. V igri poiščejo skupni projekt, cilj in k temu stremijo ter ga s timskim 

sodelovanjem dosežejo (Maciver, 2011). Socialne interakcije in skupinsko povezanost med 

otroki krepijo že preproste življenjske stvari, ki jih počno skupaj (Warden, 2010). Naravni 
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materiali nudijo priložnosti za deljenje izkušenj, odkritij, za skupinsko reševanje problemov ter 

igro (Wilson, 2008). Naravno okolje otroke pomirja, sprosti, zato hitreje prično sodelovati med 

sabo (Konečnik, 2017).  

V praksi gozdne pedagogike se je izkazalo, da nadarjeni otroci, ki so zaradi svojih 

nadpovprečnih sposobnosti izrinjeni iz družbe ali se sami ne počutijo kot del družbe, v naravi 

lažje najdejo prijatelje na podobni razvojni stopnji ter tako napredujejo tudi v socialnem razvoju 

(Maciver, 2011).  

Raziskave so pokazale, da bivanje in učenje na prostem pozitivno vplivata tudi na tujejezične 

otroke. Ti se v naravi sprostijo in lažje komunicirajo v materinem ter drugem jeziku. Gozdna 

pedagogika ima pozitivne vplive na učenje fonologije, učenje na prostem pa je bilo uporabljeno 

tudi kot način povišanja standardov znanja v uspehu podpovprečnih dečkov (Joyce, 2012).  

White (2004) v svojem članku povzame pozitivne učinke igre v naravnem okolju na otroke po 

številnih avtorjih. Ob igri v naravnem okolju so medsebojna občutja otrok do drugih bolj 

pozitivna (Moore, 1996, v White, 2004). Naravno okolje spodbuja socialne interakcije med 

otroki (Moore, 1986, Bixler idr., 2002, v White, 2004), zmanjšuje in/ali odpravlja ustrahovanje 

in nasilje med otroki (Malone in Tranter, 2003, v White, 2004). Slednje je opazila tudi K. 

Konečnik (2017), ki trdi, da so otroci v naravnem okolju z lahkoto našli prijatelja za igro, 

konfliktne situacije pa reševali s sodelovanjem. Da komunikacija poteka lažje zunaj kot v 

notranjih prostorih ter da si otroci v naravi bolj prisluhnejo, je opazila tudi K. Korče (2017). 

Avtorica povzema Dillona (2005) in Györeka (2012), ki trdita, da gozdna učilnica spodbuja 

celostni razvoj otrok, spodbuja sodelovalno in aktivno učenje ter s tem krepi socialne 

kompetence in samostojnost otrok (Korče, 2017). Poleg že naštetih ugotovitev pa je M. Mušič 

(2017) v naravi pogosto opazila, da v interakcije vstopajo in se skupaj igrajo otroci, ki se sicer 

v vrtcu ne družijo.  
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4 PRISTOP REGGIO EMILIA  

 

Po koncu druge svetovne vojne se je s pričetkom uporabe žensk za delovno silo pojavila potreba 

po dnevnem varstvu otrok. V želji po varstvu in šoli za svoje otroke ter veliki motivaciji 

učiteljev za uvedbo novega inovativnega pristopa se je v pokrajini Reggio Emilia na severu 

Italije pričel razvijati istoimenski pedagoški pristop (Gandini, 1997).  

Eden najpomembnejših oblikovalcev pristopa Reggio Emilia je bil Loris Malaguzzi, ki je kot 

osnovnošolski učitelj slišal za novonastajajoči vrtec ter se mu pridružil.  Razvoj pristopa Reggio 

Emilia je bil pod vplivom kulture okolja, ki je odprta do srečanj, druženja, razprave ter 

izmenjave različnih pogledov in stališč. Zaposleni so se pri razvijanju pristopa zgledovali po 

dobrih praksah s celega sveta, pri čemer so zasledovali tudi ideje Marie Montessori, Jean 

Piageta, Leva Vygotskyja, Paula Freira, Michelangela, Pabla Nerude in drugih. Pristop Reggio 

Emilia ne temelji na vnaprej napisani teoriji ali metodi, temveč je rezultat raziskav ter 

praktičnega dela z otroki in stalne refleksije procesa učenja (Thornton in Brunton, 2010). 

Predšolska vzgoja je razdeljena na občinske vrtce za otroke od tri do šest let ter centre za 

dojenčke in malčke od treh mesecev do treh let. Običajno varstvo poteka pet dni na teden. 

Vzgojiteljice delajo v paru ter ostanejo s skupino do konca, kar omogoča vzpostavitev tesne 

povezanosti tako z otrokom kot tudi z njegovo družino (prav tam). Poleg tega šest ur na teden 

vsi zaposleni v vrtcu (tudi kuharji, hišniki …) skupaj načrtujejo delo, sodelujejo s starši, 

razglabljajo o dosedanjem delu in si izmenjujejo opažanja, saj so prav vsi del procesa učenja, 

spodbujanja in poslušanja sto jezikov otroške govorice (Abbot in Nutbrown, 2001). Vsak vrtec 

ima zaposlenega ateljerista, ki je podpora vzgojiteljem pri umetnosti, načrtovanju ter izvedbi 

projektov. Mrežo vrtcev koordinirajo pedagogi, ki organizirajo delovni urnik, so podpora 

vzgojiteljem, prirejajo usposabljanja ter komunicirajo s starši (Thornton in Brunton, 2010). 

V pristopu Reggio Emilia otroci veljajo za po naravi kreativne, od tod tudi besedna zveza »sto 

jezikov otrok«, saj se otroci izražajo na mnoge načine oz. v mnogih jezikih. V vrtcih je 

pomembno otrokom omogočiti materiale, čas, prostor ter svobodo za raziskovanje, razvijanje 

idej, reševanje problemov, da lahko pridobivajo izkušnje in se učijo. Velik pomen pri tem ima 

spodbudno okolje, ki je oblikovano tako, da spodbuja uporabo vseh čutil (prav tam). Vrtci 

Reggio Emilia so svetli z veliko naravne svetlobe, za kar so zaslužna velika okna in bele stene. 

Barvo v prostor vnesejo otroški izdelki in dokumentacija otroških projektov. Vrtčevsko okolje 
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mora navzven kazati ideje, odnos, kulturo ljudi, ki so v njem. Okolje odseva družbo v vrtcu, ki 

jo sestavljajo vsi prisotni (Abbot in Nutbrown, 2001). 

 

4.1 PRISTOP REGGIO EMILIA IN SOCIALNE INTERAKCIJE 

 

Socialne interakcije v pristopu Reggio Emilia se prično s specifičnim pogledom na otroka. 

Izvajalci koncepta menijo, da je vsak otrok močan, samozavesten in kompetenten. Preko zgleda 

odraslega, ki prisluhne otrokovim idejam, razmišljanju, opažanjem, se otroci učijo aktivno 

prisluhniti drugim, spoštovati njihovo mnenje ter sodelovati (Thornton in Brunton, 2010). 

Celotna filozofija pristopa Reggio Emilio temelji na interakcijah, ne le med otroki, temveč med 

vsemi prisotnimi, otroci, zaposlenimi, starši. Tako se otroci tudi prek zgleda interakcij med 

strokovnimi delavci, starši in ostalimi otroki učijo in tudi sami vstopajo v interakcije (Knight, 

2001). Vrtec je zasnovan tako, da omogoča komunikacijo in socialne interakcije med otroki. 

Otroci lahko prosto prehajajo med prostori, pri čemer se v osrednjem prostoru ali piazzi družijo 

otroci različnih starosti, prostor pa je razdeljen na več kotičkov, kjer se otroci lahko igrajo v 

manjših skupinah glede na interes, razpoloženje, potrebe. Poleg piazze ima pri socialnih 

interakcijah ključno vlogo tudi atelje (Thornton in Brunton, 2010). Tam imajo otroci možnost 

umetniškega izražanja, pri čemer se socialne vezi med njimi močno okrepijo (Geršak, 2010). 

Tudi že prej omenjeno spodbudno okolje za vse čute spodbuja interakcije med otroki. Otroci 

na sto načinov izražajo, kaj so videli, občutili, slišali, okusili, povonjali. In prav spodbudno 

okolje omogoča številna doživetja ter njihovo izražanje (Thornton in Brunton, 2010). Izražajo 

pa se, ko se igrajo, delujejo v skupini, ko imajo možnost poslušati in biti poslušani (Rinaldi, 

2006).     

  



 

10 
 

5 TABORNIŠTVO  

 

Z razvojem meščanstva in industrije so se ljudje vedno pogosteje umikali na podeželje ter se 

borili za vzgojo mladine, povezane z naravo, kar je bil tudi glavni vzrok nastanka mladinskih 

organizacij (Štajdohar in Zupan, 2003). Prvo taborniško gibanje se je pojavilo v Nemčiji, kjer 

so leta 1900 imeli prvi tabor, do prve svetovne vojne pa so pridobili 25.000 članov. V 

20. stoletju sta skavtsko oz. taborniško gibanje zaznamovala Ernest Thompson Seton, začetnik 

gozdovniške organizacije, ter sir Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtske organizacije, oba 

angleškega rodu (Pugelj, 2016). Ernest Thompson Seton je bil prvi načelnik ameriške skavtske 

organizacije. Čeprav je gozdovništvo, kot si ga je zamislil Seton, močno povezano z naravo in 

je tako skavtstvu dalo piko na i, se je sodelovanje med predstavnikoma obeh gibanj končalo 

zaradi nestrinjanja Setona z Baden-Powllovo vojaško vzgojo in urjenjem (Štajdohar in Zupan, 

2003).  

Boy Scout Association, kakor je Robert Baden-Powell poimenoval skavtsko organizacijo, je 

bila sprva namenjena le dečkom. Le nekaj let kasneje je njegova sestra Agnes ustanovila tudi 

organizacijo za dekleta, in sicer Girl Guides Association (prav tam). 

V Sloveniji smo se s skavtstvom prvič srečali leta 1913, leta 1922 pa je nastala Župa skavtov 

za Slovenijo in tri leta kasneje še gozdovniška organizacija Združenje slovenskih tabornikov.  

Med okupacijo sta se obe organizaciji razpustili. Gibanje je mirovalo vse do 22. aprila 1951, ko 

se je ustanovilo Združenje tabornikov Slovenije ter se leta 1959 preimenovalo v Zvezo 

tabornikov Slovenije (ZTS). Z osamosvojitvijo Slovenije se je ZTS notranje prenovila in se 

vrnila k izvirnim idejam taborništva ter se leta 1994 kot državna skavtska organizacija 

pridružila Svetovni organizaciji skavtskega gibanja (WOSM) (prav tam).  

Oblike dela ter program so s sistemom šestih starostnih vej prilagojeni glede na starost ter 

stopnjevalni sistem preizkušenj (Strajnar in Pugelj, 2014). V najmlajšo starostno vejo – murne 

– spadajo predšolski otroci od 4. do 7. leta starosti (Delo z murni, 1980) oz. po šolski prenovi 

starostnih skupin (1999) predšolski otroci od 4. do 6. leta starosti (Pugelj, 2015). Sledijo jim 

medvedki in čebelice (od 6. do vključno 10. leta), gozdovniki in gozdovnice (od 11. do vključno 

15. leta), popotniki in popotnice (od 16. do vključno 20. leta), raziskovalci in raziskovalke (od 

21. do vključno 27. leta) ter grče, ki so starejše od 27 let (Strajnar in Pugelj, 2014). 
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5.1 TABORNIŠTVO IN SOCIALNE INTERAKCIJE  

 

Taborniški program se po skavtski metodi izvaja v manjših skupinah, ki običajno obsegajo od 

šest do osem članov in starejšega člana – vodjo skupine oz. vodnika. Člani skupine oz. voda se 

ob pomoči starejšega postopno učijo sprejemanja odgovornosti, samoobvladovanja in 

dopolnjevanja, razvijajo svoj značaj, pridobivajo kompetence, samozaupanje, zanesljivost in 

sposobnosti za sodelovanje oz. timsko delo (Okorn, 2001). Zveza tabornikov Slovenije je 

organizacija mladih za mlade, kjer mladostniki prevzemajo odgovornost predajanja znanja na 

mlajše generacije, pri čemer so jim odrasli taborniki v podporo in pomoč s svojimi izkušnjami 

(Pugelj, 2016). Mladi se že po naravi združujejo v skupine vrstnikov, ki zagotavljajo idealno 

okolje za učenje, načrtovanje in izvajanje projektov ter za prevzemanje različnih vlog in 

vrednotenje le-teh (Okorn, 2001). Poleg tedenskih vodovih srečanj, ki so poglavitna za razvoj 

vodovega duha ter skupinske povezanosti in pripadnosti, vodov duh krepijo tudi vodovi izleti, 

tekmovanja in mnogoboji, medrodovna srečanja ter taborjenja (Pugelj, 2016). Pri zadnjih imajo 

za razvoj skupinske pripadnosti pomembno vlogo šege in navade, s pomočjo katerih vsak 

posameznik začuti pripadnost ne le vodu, temveč tudi celotnemu rodu, ki mu pripada njegov 

vod. K pripadnosti vodu prispeva vodov kotiček, ki si ga v bližini tabora izberejo člani voda 

sami in ga po skupnem dogovoru okrasijo in uredijo. Vod zbliža tudi igra napad na tabor ali 

kraja zastave, kjer dežurni vod ponoči straži tabor, ostali vodi pa se lahko odločijo za napad na 

tabor ali krajo zastave. Strateški načrt straže ali kraje, izpeljava ter timsko sodelovanje članov 

voda pri tem vod dodatno povežejo ter članom voda pustijo nepozaben spomin na dogodivščino. 

Pripadnost celotnemu rodu pa posameznik pridobi ob večnem ognju, za katerega skrbijo prav 

vsi taboreči in pazijo, da nikoli ne ugasne, saj simbolizira življenje in delo na taboru; ob 

pridobitvi taborniškega imena; ob dvigu zastave, ko se vsi taboreči zberejo ob jamboru ter ob 

petju taborniške himne dvignejo ali spustijo zastavo (Štajdohar in Zupan, 2003).    
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6 PRIMERJAVE PROGRAMOV IN KONCEPTOV ZA OBOGATITEV 

POLETNEGA PROGRAMA 

 

6.1 CILJI IN NAČELA  

 

Cilj gozdne pedagogike je zbližati človeka z naravo, njen namen pa je učenje o naravi preko 

izkušenj in doživetij v naravi (Turk, 2014). Poleg tega osnovnega načela pa S. Knight (2011 in 

2013) v svojih delih navaja tudi načela odgovornosti, skrbi za druge, sodelovanja z okoljem, 

celostnega razvoja otrok ter trajnostni razvoj. V nasprotju z gozdno pedagogiko pristop Reggio 

Emilia nima neposredne teorije, ciljev in načel, temveč sledi individualnemu razvoju otrok 

glede na stalno refleksijo procesa učenja (Thornton in Brunton, 2010). Ima pa svoja načela in 

vzgojne cilje taborniška organizacija Zveza tabornikov Slovenije. Načela se odražajo v 

dolžnostih do osebnega razvoja, družbenega razvoja ter duhovnega razvoja. Glavni cilj ZTS je 

celostni razvoj mladih, in sicer v vseh dimenzijah osebnosti, ki so: človek kot del narave, razum, 

doživljanje samega sebe, okolica, iskanje ter značaj (Strajnar in Pugelj, 2014).  

Ker je za predšolsko vzgojo v javnih vrtcih v Sloveniji predpisan Kurikulum za vrtce (1999), 

bom v njem napisana načela primerjala z ideologijo gozdne pedagogike, pristopa Reggio Emilia 

ter načeli taborniškega Programa za mlade.  

Načelo demokratičnosti in pluralizma (Kurikulum za vrtce, 1999: 11) omogoča različne 

teoretske pristope in modele, kar že povezuje vse omenjene programe in koncepte. Ena od 

vrednot, ki jih poudarja ZTS, je demokracija, v katero že od najzgodnejših let dalje vpeljuje 

svoje člane (Strajnar in Pugelj, 2014). Načelo fleksibilnosti organizacije dela pa se poveže s 

pristopom Reggio Emilia, ki je kot sprotni snovalec glede na individualni razvoj otrok zelo 

fleksibilen (Thornton in Brunton, 2010). Prav tako fleksibilnost in različne metode ter načine 

dela zaznamo v gozdni pedagogiki, ki program dnevno prilagaja glede na odkritja v naravi 

(Warden, 2010).  

Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vzgojiteljev (Kurikulum 

za vrtce, 1999: 11) se povezuje s pristopom Reggio Emilia prav v zaupanju in dopuščanju 

avtonomnosti strokovnim delavcem (Thornton, in Brunton, 2010). Obenem se povezuje z 

naslednjima vrednotama taborniškega Programa za mlade: strpnost, odprtost ter svoboda 
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(Strajnar in Pugelj, 2014). Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti ter 

multikulturalizma (Kurikulum za vrtce, 1999: 12) tvori vzporednico tudi taborniškima 

vrednotama: enakost priložnosti za vse ter pripadnost duhovnim načelom (Strajnar in Pugelj, 

2014).  Omogočanje enakih možnosti tudi za otroke s posebnimi potrebami pa je vzporednica 

s skandinavsko gozdno šolo (Joyce, 2012) ter pristopom Reggio Emilia (Nurse, 2001). 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (Kurikulum za vrtce, 1999: 12) se še najbolj povezuje 

s pristopom Reggio, ki otrokom omogoča odprt prostor ter možnost prehajanja med prostori 

vrtca in dejavnostmi (Thornton in Brunton, 2010). Pri Programu za mlade (Strajnar in Pugelj, 

2014) je to načelo povezano z izbirnimi dejavnostmi ali veščinami, za katere se posameznik 

sam odloči, da jih bo opravljal, deloma pa je povezano tudi s stalnimi dejavnostmi, del katerih 

lahko izhaja iz želja in pobud članov voda.  

Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti (Kurikulum za vrtce, 1999: 12) je v pristopu 

Reggio Emilia omogočeno z oblikovanjem prostora, ki vključuje tudi kotičke za odmik 

(Thornton in Brunton, 2010), v gozdni pedagogiki lahko vzporednico kotičku za odmik 

najdemo v vzpostavljanju sproščenega odnosa do narave, spoznavanju ter raziskovanju le-te, 

pri čemer se otroci prav tako lahko za nekaj časa odmaknejo od drugih (Knight, 2011). 

Načelo uravnoteženosti, načelo razvojno-procesnega pristopa ter načelo horizontalne 

povezanosti (Kurikulum za vrtce 1999: 13 in 16) lahko združimo, saj je pri vseh pomembno 

sledenje razvojni stopnji otrok ter postopni razvoj znanj na vseh razvojnih področjih. Učenje in 

igra v naravi spodbujata celostni razvoj otrok (Warden, 2010). Prav tako k celostnemu razvoju 

stremi pristop Reggio Emilia (Knight, 2013). Program za mlade (Strajnar in Pugelj, 2014) pa s 

svojim sistemom starostnih vej ter stopnjevalnim sistemom preizkušenj skrbi za program, 

prilagojen razvoju članov, ter za postopno pridobivanje znanj in prevzemanje odgovornosti. 

Načelo vertikalne povezanosti, načelo sodelovanja s starši ter načelo sodelovanja z okoljem 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 14 in 15) zasledimo tudi v pristopu Reggio Emilia. Otroci 

vzpostavljajo svoj odnos z okoljem, z vzgojitelji ter s starši, zato je pomembno, da so vsi 

elementi povezani med sabo, saj s sodelovanjem in sooblikovanjem prostora ter programa 

skrbijo za celostni in optimalni razvoj otrok (Thornton in Brunton, 2010). Nekoliko drugače 

taborniška organizacija bolj kot za sodelovanje s starši skrbi za sodelovanje z lokalnim okoljem, 

v katerem kot angažirani, avtonomni, odgovorni ter solidarni posamezniki skrbijo za trajnostni 

razvoj ter kot prostovoljci prispevajo k dobrobiti lokalnega okolja (Strajnar in Pugelj, 2014). 
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Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 15) se povezuje s timskim načrtovanjem in evalviranjem vzgojnega 

dela v pristopu Reggio Emilia v sodelovanju z vsemi zaposlenimi (Abbot in Nutbrown, 2001). 

V Programu za mlade (Strajnar in Pugelj, 2014) se omenjeno načelo povezuje z vrednotami 

solidarnosti, prostovoljstva, prijateljstva, ustvarjalnosti ter demokracije. Obenem pa taborniki 

z izobraževanji na nacionalni ter mednarodni ravni skrbijo za strokovno spopolnjevanje svojih 

prostovoljcev (Pugelj, 2016). 

Načelo kritičnega vrednotenja (Kurikulum za vrtce, 1999: 16) se s pristopom Reggio Emilia 

povezuje prek stalne refleksije procesa učenja, iz katere se zaposleni učijo in izpopolnjujejo 

svoje delo (Thornton in Brunton, 2010). Bolj kot refleksijo procesa učenja pa program za mlade 

(Strajnar in Pugelj, 2014) spodbuja refleksijo prostovoljcev samih ter s tem osebnostno rast 

posameznika.  

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 16) se dobro povezuje z Malaguzzijevo trditvijo, da se otroci 

izražajo v sto jezikih (Thornton in Brunton, 2010), gozdna pedagogika ter taborniški program 

pa temeljita na učenju, kjer so člani aktivni soustvarjalci, pridobivanje znanja pa izkustveno 

(Warden, 2010; Strajnar in Pugelj, 2014). 

 

6.2 METODE IN OBLIKE DELA  

 

Kurikulum za vrtce (1999: 11) preko načel demokratičnosti in pluralizma ter avtonomnosti 

omogoča vzgojiteljem avtonomno izbiro metod in načinov dela z otroki glede na posamezno 

področje in zastavljene cilje. Čeprav je za igro kot pomembno dejavnost otrok značilna visoka 

stopnja divergentnosti, je potrebno poleg metode igre načrtovati različne metode in oblike dela, 

saj le s pestrim izborom metod in oblik dela s predšolskimi otroki lahko zagotovimo učenje, 

primerno razvojni stopnji otrok na vseh področjih otrokove osebnosti (Marjanovič Umek, 

2001). 

Prenos klasičnih metod in oblik dela v gozdno pedagogiko je pogost pri vzgojiteljih, ki 

naravnega okolja ne vidijo kot možnosti za učenje (Joyce, 2012). Sicer pa se v gozdni 

pedagogiki uporabljajo metode aktivnega učenja, kot so raziskovanje, preizkušanje, 
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primerjanje, poizkusi, pogovor in pripovedovanje otrok, projektno delo … najpogosteje v 

manjših skupinah, kjer so vsi otroci aktivni soustvarjalci učnega procesa (Warden, 2010). 

V pristopu Reggio Emilia so otroci kot kompetentni, samozavestni in močni člani učnega 

procesa sami snovalci metod svojega učenja. Prostor kot tretji učitelj ter zadostna količina 

nestrukturiranega materiala spodbujata kreativnost in pestro izbiro metod in oblik učenja. 

Vzgojitelji, ostali zaposleni ter otroci pa kot aktivni poslušalci spodbujajo drug drugega k 

timskemu raziskovanju ter kreativni in inovativni uporabi materialov (Thornton in Brunton, 

2010). 

Taborniška organizacija za svoje delo uporablja taborniški pristop oz. skavtsko metodo, katere 

gradniki so življenje v skladu s prisego, učenje skozi delo, članstvo v majhnih skupinah, 

stopnjevani in stimulativni program različnih dejavnosti, odkrivanje, spoznavanje, spoštovanje 

in zaščita narave, simbolni okvir ter podpora odraslih (Strajnar in Pugelj, 2014). 

 

6.3 VSEBINE IZVEDBENEGA PROGRAMA 

 

Nacionalni program Kurikulum za vrtce (1999) vsebine izvedbenega programa deli na šest 

področij dejavnosti, to so: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Čeprav 

razdeljena, pa se v izvedbenem kurikulumu področja med sabo prepletajo ter dopolnjujejo 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

Izvedbeni program gozdne pedagogike je v naravi se učiti o naravi in življenju (Turk, 2014). 

R. Wilson (2008) v svojem delu opisuje povezovanje spontane igre in dejavnosti otrok v naravi 

z zasledovanjem ciljev s področij jezika, matematike, znanosti in družbe. Meni, da se otroci, ko 

so razvojno zreli za določeno vsebino, v spodbudnem naravnem okolju s pomočjo odraslih 

spontano učijo življenjsko pomembnih vsebin jezika, matematike, znanosti in družbe (prav 

tam). 

Vsebine izvedbenega programa v pristopu Reggio Emilia izhajajo iz otrok in se izvajajo v obliki 

projektov. Le-te lahko razdelimo na tematske, okoljske, življenjske in samostojne projekte. 

Razen zadnjih, pri katerih otroci delajo samostojno, potekajo načrtovanje, izvedba, 

dokumentiranje ter učenje skozi celoten projekt skupinsko (Thornton in Brunton, 2010). 
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Izvedbeni program ZTS se veže na življenje v naravi. Dejavnosti lahko razdelimo na stalne, 

izbirne in interesne. Na njihovo izbiro vplivajo interes in zmožnost mladih, izkušenost vodnika 

ter geografsko in lokalno okolje. Razvojna stopnja članov pa vpliva na nivo vsebinskih 

področij. Prvi nivo, ki je primeren za predšolske otroke, temelji na spoznavanju taborništva, 

narave in družbe, v drugem nivoju to preide na aktivno udejstvovanje in v tretjem nivoju na 

razvoj odnosa (Strajnar in Pugelj, 2014).  
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7 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

Kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu sem opazila, da se otroci različnih oddelkov zelo slabo 

poznajo med sabo. Vzgojne dejavnosti in dnevna rutina prispevajo k občutku pripadnosti v 

oddelku. Slednja je pomembna za razvijanje samopodobe ter sproščeno izražanje otrok. 

Občutek pripadnosti vrtcu ter socialne interakcije med otroki različnih oddelkov pa se 

spodbujajo preko dejavnosti, v katere je vključenih več oddelkov. To ugotavlja tudi N. Krevh 

(2009) v projektu izgradnje krušne peči na igrišču vrtca. Med igro na prostem so po njenih 

opažanjih otroci postali bolj sproščeni, dejavnosti so jih združevale ter so pozitivno vplivale na 

socialne odnose med njimi.  

Eden od ciljev Kurikuluma za vrtce (1999, str. 10) je »večje omogočanje individualnosti, 

drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino«, kar se odraža tudi skozi nekatera 

kurikularna načela, kot so načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti; omogočanje izbire 

in drugačnosti; spoštovanje zasebnosti in intimnosti; razvojno-procesnega pristopa; aktivnega 

učenja; zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. Pa vendar smo ljudje 

socialna bitja in brez socialnih interakcij ne bi preživeli. Zato je tudi cilj »dvig kakovosti 

medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu« (prav tam, str. 10) 

ključnega pomena.  

Omogočanje individualnosti in spodbujanje medsebojnih interakcij ter sodelovanja se 

povezujeta, saj prav z omogočanjem individualnosti ustvarjamo varno okolje za učenje, 

spodbujamo občutek varnosti in sprejetosti, kar predstavlja predpogoj za interakcijo med otroki 

ter med otrokom in vzgojiteljico. Socialnih interakcij se otroci v veliki meri učijo z zgledom 

odraslih, pri čemer pa imajo subjektivne teorije vzgojiteljice velik pomen. Preko le-teh se otroci 

učijo ne le načrtovanih znanj, temveč izgrajujejo tudi svoja prepričanja, stališča in vrednote 

(Batistič Zorec, 2008). 

Cilji diplomskega dela je preučiti različne pedagoške programe in pristope, ki poudarjajo 

dejavnosti na prostem in socialne interakcije med otroki (taborniški  Program za mlade, gozdno 

pedagogiko ter pristop Reggio Emilia), njihovo uporabnost in skladnost s Kurikulom za vrtce 

(1999). V program poletnega dela v vrtcu sem vključila ta spoznanja in predvsem elemente 

taborniškega Programa za mlade, jih evalvirala in raziskala, ali na ta način lahko v vrtcu 

spodbujamo socialne interakcije med otroki različnih oddelkov.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako lahko različne pedagoške programe in pristope, ki poudarjajo dejavnosti na prostem 

in socialne interakcije med otroki (taborniški Program za mlade, gozdno pedagogiko ter 

pristop Reggio Emilia), uporabimo pri načrtovanju programa poletnega dela v vrtcu? 

2. Kako načrtovati in izvesti taborniško obarvan program poletnega dela v vrtcu, da bo ta 

skladen s Kurikulumom za vrtce (procesno-razvojni pristop, omogočanje izbire …)? 

3. Ali in kako taborniško obarvan program med poletjem spodbuja socialne interakcije med 

otroki znotraj oddelka 2. starostnega obdobja? 

4. Ali in kako taborniško obarvan program med poletjem spodbuja socialne interakcije med 

otroki iz različnih oddelkov 2. starostnega obdobja? 

5. Ali in kako taborniško obarvan program med poletjem spodbuja socialne interakcije med 

otroki in odraslimi? 
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9 RAZISKOVALNA METODA 

 

Akcijska raziskava temelji na deskriptivni metodi in kvalitativni analizi rezultatov. 

 

9. 1 OPIS VZORCA 

 

Projekt je potekal v poletnih mesecih v enoti Žabica Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije 

Kucler Vrhnika. V projektu so sodelovali otroci drugega starostnega obdobja, in sicer iz šestih 

oddelkov. Vseh v projekt vključenih otrok je bilo 121, strokovnih delavcev 12, od tega pet 

vzgojiteljic in sedem pomočnic oz. pomočnikov vzgojiteljic. Zaradi dopustov niso bili vedno 

prisotni vsi otroci ter strokovni delavci. 

 

9.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke za kvalitativno akcijsko raziskavo sem zbrala preko opazovanja z udeležbo, pri čemer 

sem si sproti zapisovala opažanja o poteku dejavnosti ter odzivih otrok, ki so pomembna za 

odgovore na raziskovalna vprašanja. Podatke sem kvalitativno obdelala in interpretirala. 
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10 REZULTATI 

 

10.1 NAČRT PROJEKTA »TABORNIŠKO POLETJE V VRTCU« 

 

Izhodišče projekta je bila želja kolektiva po tem, da me aktivno vključi v načrtovanje in izvedbo 

poletnega programa. S svojimi taborniškimi veščinami sem pomagala pripraviti poletni 

program, za šest oddelkov drugega starostnega obdobja otrok starih od tri do šest let. Namen je 

bil načrtovati in izvesti program, ki bi nas povezal, nam vsem vključno z zaposlenimi ponudil 

spodbudno učno okolje in bil ne le otrokom, temveč tudi zaposlenim v zabavo.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi, kako lahko različne pedagoške programe in pristope, ki 

poudarjajo dejavnosti na prostem in socialne interakcije med otroki (taborniški Program za 

mlade, gozdno pedagogiko ter pristop Reggio Emilia), uporabimo pri načrtovanju programa 

poletnega dela v vrtcu.  

Taborniški Program za mlade, gozdna pedagogika in pristop Reggio Emilia nam ponujajo 

mnoge ideje in dobre prakse ter metode izvajanja le-teh. Odgovor, kako jih uporabiti v 

aktivnostih, se prične z rdečo nitjo oziroma tematiko poletnega dela. Programe in pristope ter 

njihove dobre prakse, ideje in metode dela lahko pri načrtovanju programa poletnega dela v 

vrtcu uporabimo pri izvedbi taborniškega poletja v vrtcu. Poletje je čas, ko taborniško leto 

doživi svoj vrhunec. Naučeno znanje in veščine lahko preizkusimo na letnem taborjenju, ki je 

ena največjih in najbolje pripravljenih taborniških akcij, ki poveže tabornike iz istega rodu 

(Strajnar in Pugelj, 2014), zato je rdeča nit časovno in tudi vsebinsko ustrezna. Predvidene 

taborniške dejavnosti se na tedenskih sestankih razdeli in dopolni z morebitnimi novimi idejami 

dejavnosti, kar močno spominja na pristop Reggio Emilia, kjer se zaposleni skupaj sestajajo in 

načrtujejo delo v vrtcu (Abbot in Nutbrown, 2001). Dejavnosti in delavnice se načrtuje skupaj, 

pripravi pa jih vsak dan druga vzgojiteljica oz. pomočnica. Ob predaji dežurstva skupini, ki je 

na vrsti naslednji dan in dviga zastavo ter vodi petje himne, se preda tudi zadolžitev za pripravo 

delavnice. V gozd se zaradi takratne nesreče v Kemisu v tistem času ni zahajalo, se je pa velik 

del dneva in dnevne rutine preživljal zunaj v vrtčevski »dolinici«, ograjenem gozdnem igrišču, 

kjer so bili lahko izvedeni jutranji zbori, s petjem himne, dvigom zastave ter jutranjo telovadbo, 

delavnice, kosilo na prostem ter tudi počitek na prostem, kar je skupaj kot bivanje na prostem 
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v pravem pomenu besede močno približano gozdni pedagogiki (Joyce, 2012) in vključevanju 

le-te v program poletnega dela.  

Že ob načrtovanju taborniškega poletja sem si odgovorila tudi na drugo  raziskovano vprašanje, 

kako načrtovati in izvesti taborniško obarvan program poletnega dela v vrtcu, da bo ta skladen 

s Kurikulom za vrtce (procesno-razvojni pristop, omogočanje izbire …). Kurikulum za vrtce 

(1999) je dovolj odprt, fleksibilen in strokovnim delavcem omogoča dovolj avtonomnosti, da 

zastavljene cilje lahko uresničujemo tudi skozi taborniško obarvan program. Poleg tega je tudi 

Program za mlade (Strajnar in Pugelj, 2014), osnovni program za delo taborniških skupin, 

odprt, fleksibilen in prav tako omogoča avtonomnost vodnikov. Oba delujeta po 

procesno-razvojnem pristopu ter otrokom omogočata izbiro. 

Načrt oz. priprava za taborniško poletje je v Prilogi 1. 

 

10.2 IZVEDBA PROJEKTA IN EVALVACIJA 

 

Skozi celoten projekt so potekali jutranji zbori z dvigom zastave ob petju vrtčevske taborniške 

himne ter jutranja telovadba. Zbori so potekali vsak dan na enak način. Predali smo dežurno 

palico, iz dežurne skupine sta prišla dva otroka ter pomagala pri dvigu zastave, otroci, ki so se 

sami ponudili, so vodili petje himne, za tem pa je dežurna vzgojiteljica povedala, kje in kakšne 

delavnice bodo potekale čez dan. Delavnice so bile večinoma odprtega tipa in niso bile obvezne. 

Otrokom je bila na voljo prosta igra po njihovi želji, kdor se je želel pridružiti delavnici, pa je 

imel za to čas kadar koli tekom dopoldneva. 

Jutranja telovadba se je iz dneva v dan spreminjala. Vsak dan jo je pripravila dežurna 

vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice. Izvajali smo zelo raznolike dejavnosti od rajalnih iger, 

štafetnih iger, teka, čutnih poti, gibalnih vaj, plesa, joge, aerobike vse do telovadbe za naše 

jezičke in obrazne mišice. 

 

Prvi teden 

V prvem tednu smo po oddelkih najprej preverili predznanje otrok o tabornikih, jim pokazali 

taborniške rutice, taborniško srajco ali kroj ter se pogovorili o tem, kdo taborniki so, kaj počno 
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in kaj bi otroci kot taborniki radi počeli. Sledilo je izdelovanje vrtčevsko-taborniške zastave, 

učenje vrtčevske taborniške himne O, velika žaba (glej priloga 1, str. 3) ter prva dva jutranja 

zbora z dvigom zastave ter petjem himne. Jutranjima zboroma sta sledili delavnici izdelovanja 

taborniških rutic in daljnogledov. 

Tabela 1: Interakcije v prvem tednu taborniškega poletja. 

 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

PRIMERI BESEDNE INTERAKCIJE 

1.
 D

A
N

 

Med odraslim in otroki Pogovorni krog v 

oddelku. 

Pogovor o tabornikih 

s podpornimi 

vprašanji: 

 Kdo so taborniki? 

 Kaj taborniki 

počnejo? 

 Kako se taborniki 

med sabo 

prepoznajo? 

 

»Vojaki, ki živijo v šotorih.« 

»Mi smo tudi šli v šotor. Na morju smo 

živeli v šotoru.« 

»Ne vem. Verjetno se igrajo.« 

»Ja, igrajo se za gusarje. Tako kot mi 

včeraj.« 

»A šotore tudi sami zgradijo? Ati je 

pozimi zgradil tak šotor iz snega«./…/ 

»Ampak moj ati ni tabornik, ker mi ni 

povedal tega.« 

»Dedi kdaj tudi zakuri ogenj in kuha 

golaž.« 

»Vsi se že poznajo med seboj. Gosenice 

se tudi vsi poznamo.« 

»Lahko majo tako obleko, da se 

prepoznajo.« /…/ »Smešna je. Kaj ima 

pa to nalepljeno gor?« 

»Kaj je pa ta trak?« /…/ »Tam imaš še 

eno ruto. Zakaj je tista drugačne barve?« 

Izražanje želja, kaj bi 

počeli. 

»Bomo mi tudi taborniki?« 

»Ogenj zakurili pa ga potem z vodo 

špricali. Pa še mi bi se špricali.« 

»Pa v šotoru moramo spat.« 

»Jaz bi pa svojo rutico imela. Pa porisala 

bi jo, da bi vedela, katera je samo moja.« 

Gremo v gozd poiskat medveda.« 

Lahko se po obrazu porišemo in se 

skrivamo v gozdu.« 

»Jaz bi pa pela pesmice.« 

»Lara, jaz znam tudi himno. Poslušaj.« 

(zapoje Slovensko himno) 

 

 

2.
 D

A
N

 

Med odraslim in otroki Skupna dejavnost 

vseh oddelkov, ločeno 

po oddelkih – 

izdelovanje zastave. 

Dejavnost je izzvala 

vprašanja. 

»Kam bomo dali to zastavo?« 

»Kam bomo pa postavili to palico z 

zastavo?« 

Nakazovanje želje po 

sodelovanju z otroki iz 

drugih oddelkov. 

»A drugi se bodo tudi igrali tabornike?« 
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 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

PRIMERI BESEDNE INTERAKCIJE 

3.
 D

A
N

 

Med odraslim in otroki Skupna dejavnost po 

oddelkih – učenje in 

petje vrtčevske 

taborniške himne. 

Smeh.  

Med otroki iz različnih 

oddelkov 

Skupna spontana 

dejavnost 

Prepevanje z otroki 

drugih oddelkov. 

4.
 D

A
N

 

Med odraslim in otroki Skupna dejavnost 

vseh oddelkov – pisk 

piščalke in prvi jutranji 

zbor. 

Spodbujena 

radovednost – 

zastavljanje vprašanj. 

»Kdo je piskal?« 

»Kaj je to zbor?« 

»Haha. Lara, smešna si.« 

»Zakaj si oblečena v tabornika?« 

»Si ti res tabornik?« 

5.
 D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna dejavnost za 

vse oddelke – 

izdelovanje 

daljnogledov in 

uporaba pravega 

daljnogleda. 

Izražanje idej in 

potreb po materialu 

za izvedbo idej. 

 

 

»Jaz bi pa rabila luknjač.« 

»A imamo tiste trakove za darila tudi?« 

»Ta tulec je pa dolg. Jaz bom naredil 

gusarski daljnogled za samo eno oko.« 

Izmenjava ugotovitve 

o pravem daljnogledu 

z vzgojiteljico. 

»Ampak, Lara, jaz nič ne vidim.« 

(Pogleda oddaljene predmete) »Aha, 

zdaj pa vidim. Vau. Tisti čevlji izgledajo 

čisto blizu.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 1, sem ugotovila, da je bilo v prvem tednu največ 

interakcij med odraslim in otroki. Po drugem letu sicer začne postopno naraščati čas, ki ga 

otroci preživijo med sabo, še vedno pa je velik del interakcij vezan na odrasle (Zupančič, 2004). 

Prve interakcije med otroki različnih oddelkov je spodbudila vrtčevska taborniška himna. 

Otroci so se pri prepevanju smejali in si jo zelo hitro zapomnili ter jo pričeli prepevati pri 

spontani igri. Ker smo se himno učili v vseh oddelkih na isti dan, so se otroci drugih oddelkov 

petju lahko pridružili. Pobudniki petja so bili otroci sami, pri ostalih dejavnostih pa so 

interakcije spodbudili strokovni delavci s pogovorom ali pripravljeno dejavnostjo. Dve 

dejavnosti sta spodbudili zanimanje in vprašanja otrok, prav tako sta dve dejavnosti spodbudili 

pobude otrok po dejavnostih ali materialih, potrebnih za izvedbo dejavnosti.  

 

Drugi teden 

V drugem tednu so otroci prinesli od doma plastenke, ki smo jih okrasili in porisali ter si tako 

izdelali vsak svojo čutaro, ki smo jo v vrtcu uporabljali čez celo poletje. Sabo smo jih nosili v 

vrtčevsko dolinico, na sprehode, na igrišče in imeli tako vedno pri sebi vodo. Izdelali smo tudi 
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čepice za zaščito proti soncu  ter imeli vodne štafetne igre pranja igrač. Konec tedna smo se 

pogovarjali o taborniških zakonih ter povedali in zapisali, kdaj in kako so taborniki pogumni, 

pripravljeni pomagati ter živijo zdravo. Vse našteto so otroci naslikali, da bi zapisano razumeli 

tudi mlajši otroci. 

 

Tabela 2: Interakcije v drugem tednu taborniškega poletja. 

 

VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

6.
 D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom  

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

izdelava čutar. 

Izmenjava mnenj 

in ugotovitev. 

»Veš, zdaj bom vedno imela za piti s sabo. Sok ali pa 

vodo. Kaj je bolj zdravo? Mami pravi, da je voda bolj 

zdrava.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Spontana 

dejavnost vseh 

oddelkov. 

Iskanje izgubljenih 

čutar. 

»Kje je pa moja čutara? Pridi, greva poiskat mojo 

čutaro?« 

7.
 D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Spontana 

vprašanja in 

pogovor. 

 

 

 

 

 

Otroci pred 

zajtrkom 

postavljajo 

vprašanja. 

»Ali boš zdaj piskala zbor?« 

»Bomo danes tudi taborniki?« 

»Se boš danes tudi oblekla v tabornika?« 

»Kaj bomo pa danes delali?« 

Med odraslim in 

otrokom 

Izražanje želje po 

petju himne. 

N: »Jaz bi pela himno. Sem lahko jaz v sredini kroga?« 

Med otrokoma 

znotraj oddelka 

Sporočanje 

dogovora drugi 

deklici. 

N: »Lina, slišiš? Lahko bom pela himno v zboru.« 

L: »Sem lahko jaz zraven tebe?« 

N: »Ne vem. Se bom še odločila.« 

Med odraslim in 

otrokom ter med 

otroki znotraj 

oddelka 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

izdelava 

pokrival; 

spontana igra 

oddelka 

Gosenice. 

Prehod s 

pogovora z 

vzgojiteljico na 

igro in interakcijo 

z otroki. 

Vzg.: »Ne boš dodal šilda, da si zaščitiš oči?« 

T: »Ne, jaz bom gusar. Mi lahko zavežeš?« (steče med 

skupino otrok) »Arrrrr, jaz sem gusar. Ubogajte me ali pa 

vas pomečem v morje!« 

8.
 D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost 

oddelka 

Gosenice – 

čiščenje igrač. 

Ponudba pomoči. »Zakaj same perete igrače? Mi bi tudi pomagali. Igrali 

smo se tudi mi z njimi.«   

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

štafetne igre. 

 

 

 

Spodbujanje in 

navijanje za člane 

ekipe. 

»Dajmo, dajmo, dajmo!« 
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VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

9.
 D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupni pogovor 

vseh oddelkov. 

Podporno 

vprašanje za 

pogovor: Kakšni 

so taborniki, kako 

se obnašajo? 

Pogumni, ker se nič ne bojijo. 

ker si upajo podajati žerjavico. 

ker sami hodijo ponoči v gozdu. 

ker se znajo boriti. 

ker sami spijo v šotoru. 

ker se ne bojijo divjih živali. 

Živijo zdravo, ker spijo v šotoru. 

ker se vozijo z rolerji. 

ker živijo v naravi. 

ker ne plašijo živali. 

ker ne stopajo na rože. 

ker pijejo zeliščni čaj. 

ker se učijo o lepih stvareh. 

ker pijejo zdravo in čisto vodo. 

ker vsak dan telovadijo in so veliko v naravi. 

Pripravljeni pomagati, ker pomagajo ponesrečencu. 

ker pomagajo starejšim. 

ker pomagajo razdeliti hrano. 

ker pomagajo postaviti šotor. 

ker druge učijo zavezati rutko. 

ker skupaj zakurijo ogenj. 

Med odraslim in 

otroki 

 

Predlog za 

izboljšave. 

»Mi tega ne razumemo. Dajmo narisati, kar smo 

povedali, da bodo tudi atiji in mamice videli, kakšni so 

taborniki.« 

»Jaz že točno vem, kaj bom narisala. Ampak vam ne 

povem. Boste jutri videli.« 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

počitek na 

prostem. 

Izražanje občutij. »Všeč mi je bilo, ker so peli ptički, pa veter nas je 

božal.« 

10
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

slikanje, kakšni 

so taborniki. 

Komentar ob 

risanju in slikanju. 

»Taborniki ne podijo živali, ampak tega ne znam narisati. 

Bom kar medveda zraven tabornika narisal. Ker taborniki 

imajo tudi medvede radi.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 2, sem ugotovila, da je bilo v drugem tednu še vedno 

največ interakcij med odraslim in otroki. V šestih od devetih primerov interakcij med odraslim 

in otroki je v interakcijo vključen en otrok. Interakcije med otroki znotraj oddelka in iz različnih 

oddelkov so v drugem tednu enako pogosto prisotne. Obe vrsti interakcij med otroki se pojavita 

dvakrat. Spontane dejavnosti so bile povod za štiri konkretne situacije in odzive otrok. Največ 

(osem) konkretnih situacij in odzivov otrok so spodbudile skupne dejavnosti vseh oddelkov. 
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Skupne dejavnosti kot pozitiven vpliv na sproščene in pogostejše socialne interakcije med 

otroki je v svojem prispevku predstavila tudi N. Krevh (2009). 

 

Tretji teden 

Tretji teden smo izdelovali in krasili kanuje ter vesla zanje in se »vozili« v njih. Imeli smo 

spretnostno tekmovanje v metu storža. Torek smo preživeli v vrtčevski dolinici, ograjenem 

gozdnem igrišču. Sprva je bil tam odprt masažni salon, kasneje pa se je ta spremenil v jedilnico, 

saj smo imeli kosilo v naravi. V tem tednu smo ustvarjali in slikali z nogami ter se zopet veselili 

in močili ob vodnih igrah. Konec tedna pa smo ostali brez zastave. Med igro v dolinici je zastava 

izginila izpred naših oči, zato se je pričela iskalna akcija za izginulo zastavo. 

Tabela 3: Interakcije v tretjem tednu taborniškega poletja. 

 

VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

11
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Spontan 

pogovor vseh 

oddelkov. 

Deček prične 

pogovor. 

»Veš, mi smo šli pa na izlet. Ne Bled smo šli, na jezero. 

Mislim, da so bili taborniki tudi tam. So imeli take rute 

okrog glave. Pa s čolnom so se peljali, takim dolgim.« 

/…/ »Ja, kanu se reče tistim čolnom.« 

Vzg. L: »Potem bi se lahko tudi mi danes vozili s 

kanuji.« 

L: »Ampak, kje pa? V vrtcu nimamo toliko vode.«  

Izražanje idej. »Lahko pa se kar na tleh igramo. Za kanu lahko pa 

škatle porabimo. Ema mi je pokazala, koliko škatel 

imate spravljenih tam notri.« (pokaže kabinet) 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

izdelava 

kanujev. 

Spodbudi 

izražanje idej. 

»Ampak kanu, ki ga ima moj dedi, pa ni rjave barve. 

Več barv je gor pa narisane so ene stvari. Lahko še mi 

porišemo kanuje.« 

Med otroki 

znotraj oddelka 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – met 

storžev. 

Namesto meta 

storžev so deklice 

storže uporabile 

pri igri vlog. 

»Na, to je koruza. Hitro jo pojej, dobra je.« 

12
. D

A
N

 

Med odraslimi in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

glede na željo 

po sodelovanju. 

Sklepanje 

dogovora o kosilu 

na prostem  v 

kuhinji. 

M: »Mi bi pa kosilo zunaj jedli.« 

Kuh.: »Kako zunaj? Kosilo se jé notri za mizo.« 

Ž: »Ja, zunaj. Taborniki tudi jejo zunaj, pa ko se gre na 

pohod, se tudi zunaj jé.« 

Vzg. S: »Pribor in hrano bi sami odnesli v dolinico. Vi 

pa pripravite kar za vse oddelke v eno večjo posodo, 

da ne bo vsak oddelek posebej nosil hrane dol. Bi to 

šlo?« 

Kuh.: »Ja, to mislim, da bi šlo.« 

Otroci: »Ja, ja, ja, zunaj bomo jedli.« 
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VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

priprava dolinice 

za kosilo. 

Izdelovanje 

načrta. 

»Veš, na to mizo bomo pa dali hrano. Mi bomo pa 

potem s krožniki šli mimo, da nam boste dali hrano. 

Zajčki bomo prvi v vrsti.« 

Med odraslim in 

otrokom ter med 

otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Spontana 

dejavnost deklic 

iz oddelka 

Sončki.   

Igra vlog masažni 

salon. 

N: »Lara, lahko tebe zmasiramo?« 

Vzg. L: »Kje pa imate masažni salon?« 

N: »Tukaj. Pridi in se uleži na deko.« 

N: »Eva, ti masiraj noge, jaz bom pa hrbet.« 

T: »Jaz bi tudi masirala.« 

N: »Ti pa lahko zmasiraš glavo.« 

E: »Tako. Masaža je zaključena. Zdaj lahko greš.« 

Vzg. L: »Prijetno ste me zmasirale. Lahko vseeno še 

malo poležim?« 

N: »Lahko, za danes nimamo več naročenih strank.« 

13
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

slikanje s stopali 

in bosa hoja. 

Izražanje 

občutkov. 

»Barva me žgečka.« 

»Po tleh pika.« 

14
. D

A
N

 

Med otrokoma 

iz različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

vodne igre. 

Izražanje 

ugotovitev in 

predlogov. 

V: »Voda je ušla v flašo. Jo bom probal še več noter 

zadeti.« 

T: »Pa res. Jez te bom premagal.« 

15
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Spontana 

dejavnost vseh 

oddelkov. 

Izražanje 

problema in 

prošnja za pomoč. 

Z: »Lara, zastava! Kje je zastava? Ukradli so nam 

zastavo.« 

Vzg. L: »Kako, kje je zastava? Ali ni na jamboru pri 

drevesu?« 

N: »Ne. Prej je še bila, zdaj je pa ni več. Kdo jo je 

vzel?« 

Vzg. U: »Ne vemo. Ali niste bili zadolženi, da stražite 

zastavo?« 

Z: »Ja, smo. Ampak je kar izginila.« 

Vzg. L: »Potem pa hitro na lov za zastavo. Brez 

zastave ne moremo biti taborniki.« 

N: »Ja, kaj pa če so jo odnesli stran?« 

Vzg. L: »Vsi so še tu. Verjetno so jo samo nekam 

skrili.« 

N: (zakliče) »Punce, ni zastave, pomagajte jo poiskati.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 3, sem ugotovila, da je bilo v tretjem tednu podobno 

kot v prejšnjih dveh tednih največ interakcij med odraslim in otroki. V štirih konkretnih 

situacijah in odzivih otrok med odraslim in otroki je v interakcijo vključen en otrok, v preostale 

tri je vključenih več otrok. Interakcij med otroki je bilo v primerjavi s prejšnjim tednom 

nekoliko manj. Več je bilo zabeleženih interakcij med otroki iz različnih oddelkov kot med 
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otroki znotraj oddelka. Podobno kot v prejšnjem tednu so največ konkretnih situacij in odzivov 

otrok spodbudile skupne dejavnosti vseh oddelkov, spontane dejavnosti so bile povod tretjine 

konkretnih situacij in odzivov otrok. 

 

Četrti teden 

Četrti teden se je pričel s praznovanjem rojstnega dne in obiskom slavljenkine mame, 

kozmetičarke, ki je otrokom porisala obraze. V naslednjih dneh so otroci odkrivali skrivnosti 

agregatnih stanj, se igrali z ledom in se udeležili pravljičnega dopoldneva pod krošnjami. Po 

navdihu izginule zastave v prejšnjem tednu so se otroci domislili, da bi se igrali taborniško igro 

kraje zastave med skupinami, zato je vsaka skupina oz. oddelek izdelal svojo zastavo ter jo 

obesil nad vrata v igralnico. V petek smo se s kuhinjo dogovorili za piknik ob krušni peči. 

 

Tabela 4: Interakcije v četrtem tednu taborniškega poletja. 

 

VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

16
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

jutranji zbor. 

Izražanje 

rojstnodnevne 

želje. 

»Želim si peti taborniško pesem v sredini zbora.« 

17
. D

A
N

 

Med otrokoma 

znotraj oddelka 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – igra 

z ledom. 

Načrtovanje igre 

taljenja ledu okrog 

motorja. 

K: »Tin, jaz bom držal led, ti pa pojdi z injekcijo po 

toplo vodo.« 

T: »Prav. Ampak ne smeš s kladivom vmes tolči, da 

ne zlomiš motorja.« 

K: »Ampak saj bom samo po robu.« 

T: »Ne. Motor boš uničil. Počakaj me. Morava biti 

previdna.« 

18
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

knjižnica pod 

krošnjami. 

Izražanje 

problema. 

K: »Mitja, ni več knjig.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Izražanje rešitve 

na problem. 

Z: »Pridite, vam bom jaz prebrala to knjigo. Kar tu se 

usedite.« 

19
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

pomorske 

kreativnosti. 

Izražanje potreb 

za izvedbo ideje 

izdelka. 

U: »Lidija, lahko dobim plastelin?« 

Vzg. L: »Kaj pa boš ustvarila?« 

U: »Rabim ga za rdeče koralne bisere na dnu morja.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Opisovanje 

izdelka. 

T: »Veš, to so taki dimniki. Tam notri gori, da se ladja 

potem premika. Lahko jih tudi ti narediš, tu so še 

tulci.« 
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VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

20
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

piknik ob krušni 

peči. 

Povabilo k 

uporabi sedežev. 

B: »Kdo hoče stol?« (mlajši deklici) »Zgradila sem 

stole za kosilo, če želiš si lahko na njem. Jaz jih 

imam še dosti.« 

Med odraslim in 

otrokom 

Po skupni 

dejavnosti vseh 

oddelkov z 

naključnimi 

otroki. 

Vrednotenje 

piknika z 

vprašanjem: 

Kakšen se vam je 

zdel piknik? 

T: »Lepo mi je bilo, ko sem gledal v ogenj. Potem kar 

nisem več bil žalosten. Mislim, da me je ogenj 

potolažil.« 

A: »Izgledalo je kot oranžni ples.« 

T: »Hrenovke so bile najboljše. Mami ne zna narediti 

takih.« 

J: »Kar vroče je bilo, ko smo dali na ogenj oglje. Če 

bi peč zgorela, smo zraven zgradili še eno iz kock. 

Potem bi lahko pekli naprej.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 4, sem ugotovila, da so bile v četrtem tednu enako 

prisotne interakcije med odraslimi in otroki kot interakcije med otroki. V treh konkretnih 

situacijah in odzivih otrok med odraslim in otroki je bil v interakcijo vključen en otrok, v 

preostalo konkretno situacijo in odzive otrok je vključenih več otrok. Več je bilo zabeleženih 

interakcij med otroki iz različnih oddelkov kot med otroki znotraj oddelka. Pri raziskovanju in 

igri na prostem otroci naletijo na situacije, ki spodbudijo socialne interakcije z drugimi 

(Maciver, 2010), med skupnimi dejavnostmi na prostem pa to pomeni tudi socialne interakcije 

med otroki iz različnih oddelkov. 

 

Peti teden 

Peti teden smo odšli na lov za zakladom, se hladili z izdelanimi pahljačami, priredili vodne igre, 

postavljali šotore, najstarejši otroci pa so nas pred koncem poletja in s tem njihovim odhodom 

v šolo peljali na sladoled. 
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Tabela 5: Interakcije v petem tednu taborniškega poletja. 

 
VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 
21

. D
A

N
 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

jutranji zbor. 

Izražanje 

problema oz. 

vprašanja. 

D: »Miške nimamo naše zastave. Ste jo vi vzeli?« 

Zajčki: »Mi je tudi nimamo.« 

M: »Vesoljčki smo mislili, da so jo samo nam ukradli. 

Kje pa so naše zastave?« 

Vzg. Š: »Ne vem. Jaz nisem nič opazila. Gremo na 

igrišče, po malici pa skupaj poiščemo zastave.« 

… 

»Nekaj smo našli! Kaj je to?« 

Vzg. D: »Ne vem. Kje pa ste to našli?« 

T: »Tamle, na igrišču. Na tleh so ležale.« 

Vzg. D: »Na njih so mašne. Je mogoče kaj notri?« 

D: »Ne, nič ni. Ne, čakaj, kaj je to?« 

T: »List.« 

D: »Poglej, to je gusarski zemljevid. Mogoče nas na 

križu čaka zaklad.« 

F: »Ali pa naše zastave.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – lov 

za zakladom. 

Starejši otroci so 

podajali navodila 

mlajšim otrokom.  

»Poglej, vrtec je tukaj. Križ pa tukaj. Moramo na 

zgornje parkirišče.« 

»Puščica kaže, da moramo tja. Pridite.« 

22
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupinski 

pogovor. 

Pogovor o 

taborniškem 

poletju do sedaj s 

podpornim 

vprašanjem: Kaj 

smo kot taborniki 

poleti že naredili, 

da smo se izognili 

soncu in vročini? 

»Naredili smo si trak s šildom.« 

»Čutaro za vodo, da lahko skos pijemo.« 

»Z vodo smo se špricali.« 

Ima kdo idejo, kaj 

bi še lahko 

naredili, da bi nam 

bilo manj vroče? 

»Mami ima v avtu pahljačo. Pol se pa piha z njo, ker 

nima klime. Jo ima samo ati v svojem avtu.« 

Med otrokoma 

znotraj oddelka 

Skupinska 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

izdelovanje 

pahljač. 

Nasvet za 

izdelavo. 

»Narobe si. Tukaj si narobe prepognil. V drugo smer 

daj.« 
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VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

23
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupinska 

dejavnost vseh 

oddelkov. 

Odziv na povabilo 

k igri z vodo. 

Nekaj otrok se je že takoj odzvalo na vabilo na igro z 

vodo. Nekaj otrok je pogledovalo k drugim, če bi se jim 

pridružil še kdo od prijateljev. Med sabo so se opazili, 

se pogledali. Eden od otrok je skomignil z rameni, prijel 

otroka sosednjega oddelka za roko in ga povlekel za 

sabo k igri.  

24
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov. 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

postavljanje 

šotorov. 

Ponudba pomoči. »Ti bom pomagala. Uh, kako je težek ta šotor.«  

Med odraslim in 

otrokom 

Prošnja po 

pomoči. 

»Lara, ne gre nama. Sva skupaj probala, pa sploh ne 

moreva. Lahko pomagaš?« 

25
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov. 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

sprehod do 

sladoleda. 

Pogovor med 

lizanjem 

sladoleda. 

I: »Mmmmmm, dober je.«  

E: »Še dobro, da greste Vesoljčki v šolo.« 

I: »Zakaj?« 

E: »Če ne, nas ne bi peljali na sladoled.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 5, je bilo ugotovljeno, da so bile v petem tednu 

večkrat prisotne interakcije med otroki kot med odraslimi in otroki. V dveh konkretnih 

situacijah in odzivih otrok med odraslim in otroki je bilo v interakcijo vključenih več otrok, v 

preostalo konkretno situacijo in odziv otrok je bil vključen en otrok. Več je bilo zabeleženih 

interakcij med otroki iz različnih oddelkov kot med otroki znotraj oddelka. Velik napredek 

socialnih interakcij se je pokazal nekoliko kasneje, v petem tednu, o čemer priča tudi Maciver 

(2010), ki pravi, da napredek socialnih interakcij ni viden takoj, temveč otroci potrebujejo čas, 

da se sprostijo.  

 

Šesti teden 

Šesti teden smo pričeli z delovno akcijo, saj je bilo treba po neurju pospraviti in pograbiti 

igrišče. A je bil preostanek tedna toliko prijetnejši. Obiskali smo stare starše deklic, ki živijo na 

kmetiji, in si pri njih ogledali in nahranili koze. Imeli smo ustvarjalne delavnice, kjer so otroci 

lahko izdelovali svoje lastne taborniške zastave v spomin na taborniško poletje, igrali smo se z 

milnimi mehurčki ter bosi hodili po čutnem poligonu. 
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Tabela 6: Interakcije v šestem tednu taborniškega poletja. 

 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 
26

. D
A

N
 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

čiščenje igrišča. 

Otroci se 

usmerjajo pri 

delu, si nudijo 

pomoč in se 

spodbujajo. 

»Lahko daš listje k meni v karjolo.« 

»Bom odpeljal. Počak'. Polna karjola je.«  

»Kdo ima še listje? Moja samokolnica je prazna.« 

»Grablje vzemi, boš pograbil na kup, potem bom pa jaz 

ti smetišnico nastavila.« 

»A bova skupaj stresla v smeti, ker sam ne morem. Je 

težko.« 

Med odraslim in 

otrokom ter 

med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Spontana 

dejavnost več 

skupin. 

Deklice 

predlagajo 

naslednjo 

dejavnost. 

N: »Me hočemo delat beučija [poimenovanje za suho 

belo mivko]. Zakaj eni otroci dajejo kamne v 

peskovnik? Me hočemo samo beučija imet. Lahko bi 

cel peskovnik precedili, da bi imeli res veliko beučija.« 

Otroci več oddelkov sledijo predlogu in se lotijo sejanja 

mivke. 

L: »Neža, to mivko moramo najprej posušiti. Beuči se 

sploh ne dela.« 

N: »Ja, kako jo bomo pa posušili?« 

T: »Lahko jo damo v take posode in na sonce pa pol 

mešamo, dokler ne bo suha.« 

L: »Damjana, a nam lahko prineseš kakšne posode?« 

27
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

praznovanje 

rojstnega dne 

na obisku pri 

starih starših. 

Slavljenka je 

otrokom 

predstavila svoji 

dve kozi. 

»To sta moji kozi. Ta je Liska, ta pa Beka. Vsakič ju 

malo pobožam in tako dam travo, da nista lačni.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Koze so vzbudile 

radovednost 

otrok. 

B: »Tinkara, a te kdaj ugrizneta?« 

T: »Enkrat me je Beka malo ugriznila. Ampak ni skoraj 

nič bolelo. Nisem jokala.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

F: »A jesta samo travo?« 

T: » Ata jima da včasih tudi kruh.« 

F: »A mesa pa ne jesta?« 

T: »Ne.«  

F: »Kaj pa sladoled?« 

T: »Tudi ne. Joj, ti bučman.« 

28
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

slikanje na 

blago – osebne 

zastave. 

Pogovor o 

taborniškem 

poletju, kaj smo 

že počeli, kaj se 

je otrokom najbolj 

vtisnilo v spomin, 

kaj bo kdo narisal 

na svojo zastavo. 

Vzg. Majda: »Kaj boš pa ti narisal na svojo zastavo? 

Kaj ti je bilo poleti najbolj všeč?« 

Ž: »Ko smo zjutraj peli himno. Ja, to bom narisal. 

Zastavo na zastavi in nas, ko pojemo.« 

N: »Jaz pa šotore in takrat, ko smo počivali v dolinci.« 

D: »Jaz bom pa narisal, kako smo se igrali v 

peskovniku. Jaz pa Najan pa Filip pa Liam pa Žiga.« 

Vzg. Majda: »A ste vi potem prijatelji, če ste se skupaj 

igrali?« 

D: »Ja, oni so moji novi prijatelji. Niso vsi pri Miškah, 

ampak smo vseeno prijatelji.« 
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 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov  

Pogovor med 

otroki o 

narisanem. 

A: »Kaj si pa ti to narisala? Jaz sem narisala telovadbo. 

A to je šotor?« 

Z: »Ja, jaz sem pa šotor narisala. Pa še tukaj je 

zastava zadaj, ker je za šotorom več prostora.« 

A: »Jaz moram tudi še zastavo narisati.« 

Ž: »Pššt, preglasni sta in ne morem risati. Kozice bom 

narisala od Tinkare.« 

29
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

pihanje milnih 

mehurčkov, igre 

z vodo in 

milnico. 

Izražanje 

ugotovitev. 

K: »Lara, glej! Če piham počasi, so mehurčki veliki in 

lezejo počasi iz lončka. Če piham pa hitro, potem so 

mehurčki čisto majhni, da jih skoraj ne vidimo in lezejo 

zelo hitro iz lončka.« 

Med otrokoma 

znotraj oddelka 

Deček se vključi v 

pogovor. 

F: »Glej, Kristina, jaz pa še hitreje znam pihati.« 

K: »A lahko tudi tako velik mehurček napihneš? Glej.« 

F: »Ja, tudi to znam. Samo mi zdaj ne uspe. Zdaj znam 

najboljše hitro pihati.« 

30
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom 

Spontana 

dejavnost vseh 

oddelkov. 

Deček izrazi 

nelagodje ob 

vročini. 

L: »Meni je vroče. Doma sem vedno lahko bos. Ali se 

lahko sezujem?« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov. 

Izražanje občutij 

in pogovor otrok. 

»Hahaha. Žgečka. Ta žaganje žgečka.« 

»Uh. Ta voda je res mrzla. Ravno prav je tukaj. Paše 

po tistih ostrih kamnih, ki bodejo.« 

»Au, au, au, au. Uuuuu, mehko. Au, au, hahaha, tukaj 

pa žgečka.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov. 

Pogovor med 

otroki. 

V: »Živa, pojdi naprej. Mene bode v noge.« 

Ž: »Počakaj. Tukaj je pa mehko in je prijetno. Jaz bi cel 

dan stala tukaj.« 

V: »Daj no. Mi bi šli naprej. Gužva je.« 

Ž: »Ja, no.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 6, sem ugotovila, da se je v šestem tednu povečala 

prisotnost interakcij med otroki iz različnih oddelkov na sedem konkretnih situacij in odzivov 

otrok. Ena od konkretnih situacij in odzivov otrok vključuje tako interakcijo med otroki iz 

različnih oddelkov kot tudi z odraslim. Poleg tega so vključene interakcije med odraslim in 

otrokom v dve konkretni situaciji in odziva otrok, v eni konkretni situaciji in odzivu otrok pa 

gre za interakcijo med odraslim in več otroki. Obseg interakcije med otroki iz različnih 

oddelkov se povečuje, še vedno pa je večina interakcij spodbujenih s skupnimi dejavnostmi 

vseh oddelkov.  
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Sedmi teden 

Sedmi teden smo pričeli z vodnimi igrami in čiščenjem igrač ter ga nadaljevali s kosilom v 

naravi in igro z obroči, hoduljami in loparji ter baloni. Iz zgoščenk in frnikol smo izdelovali 

vrtalke, konec tedna pa smo zaključili z igro s konstruktorji, ki so jo predlagali otroci. 

 

Tabela 7: Interakcije v sedmem tednu taborniškega poletja. 

 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

31
. D

A
N

 

Med otroki 

znotraj oddelka 

Skupna 

dejavnost več 

oddelkov – 

čiščenje igrač. 

Podajanje navodil, 

timsko delo. 

T: »Mi smo pripravljeni. Odpri vodo.« 

N: »Je še veliko?« 

T: »Ja, še veliko vode rabimo.« 

K: »Pazi, čez teče.« 

T: »Stop.« 

32
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

kosilo v naravi. 

Otroci se po 

dolinici posedejo 

naključno, pri tem 

ne iščejo 

prijateljev svojega 

oddelka. Med 

kosilom se prosto 

pogovarjajo. 

»Tukaj je še prostor.« 

»Hvala.« 

»Čez dva tedna grem pa v šolo.« 

»A res. Jaz pa še ne grem zdaj. Se bom še igral. Čez 

eno leto bom pa mogoče že šel. Če se bom tako 

odločil.«  

Z: »Mila, pridi.« 

M: »Ne, tam ni več prostora. Bom tukaj pri Kristini, ker 

je še sama.« 

K: »Pri meni je veliko prostora, imava lahko podlogo 

namesto mize. Tako.«  

M: »A Tinkare ta teden ni?« 

K: »Ne vem. Nisem je še videla. Lidija, a je Tinkara na 

počitnicah?« 

Vzg. L: »Ja, ta teden je ni, naslednji teden pa spet 

pride.«  

Med odraslim in 

otroki 

Pogovor o kosilu, 

vrednotenje 

kosila. 

Vzg. U: »Kakšno se vam je zdelo kosilo na prostem?«  

Otroci: »Najboljše kosilo v naravi.« 

Vzg. U: »Zakaj pa?« 

M: »Ker smo dobili še sladico.« 

33
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – igra 

po želji otrok. 

Izražanje pobud in 

želja. 

Vzg. V: »Lahko si izberete tri dejavnosti oz. igrače za 

igro. Kaj si boste izbrali?« 

»Obroče.« 

»Hodulje.« 

»Loparje.« 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – igra 

po želji otrok. 

Posvetovanje z 

odraslim. 

»Lara, kdaj bo menjava?«  

»Še štiri minute.« 

»Se lahko že zamenjamo, jaz se ne bi več podajala.« 

»Lahko. Če se vsi strinjate, se lahko zamenjate že 

prej.« 
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 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Reševanje 

problemov. 

»Ula, zamenjaš obroč z mano?« 

»Zakaj? Saj maš ti tudi obroč.«  

»Ja, ampak ti maš manjšega, ta mi je prevelik.« 

»Na, izvoli.« 

»Hvala.« 

»Jaz ne bom več loparja. Kdo bi lopar?« 

»Jaz, jaz.« 

»Mi daš ti svojo lopatko?« 

»Ja, zamenjajva. Potem bova pa spet menjala. Prav?«  

34
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otrokom ter med 

otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

izdelovanje 

vrtavk. 

Izražanje idej. Vzg. E: »Kaj boste narisali in nalepili na vrtavke?« 

E: »Jaz bom leva prilepil, ker je hiter, da bo moj 

beyblade najhitrejši.« 

L: »Jaz bom pa narisal strelo. Veš, ker strela premaga 

tudi leva.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

tekmovanje z 

vrtavkami. 

Izražanje 

ugotovitev, 

iznajdba nove 

igre. 

D: » Ena, dva, tri, naj se vrti.« 

H: »Vau, Dorian, hahaha, glej kako je tvoja frnikola 

pristala na cesti.« 

D: »Pelje se, kot da je to cesta za frnikole.« 

H. »Mogoče pa je. Poskusimo prijet cesto in frnikolo 

peljat po cesti.« 

Med odraslim in 

otrokom 

Spontana 

dejavnost 

naključnih otrok. 

Predstavitev nove 

igre. 

D: »Damjana, glej. Mi imamo pa cesto za frnikolo, da jo 

tako vozimo okrog.« 

Vzg. D: »Vau. Kdo pa se je to spomnil?« 

D: »Meni je frnikola ušla. Hajdin se je pa spomnil te 

igre.«  

35
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

jutranji zbor. 

Izražanje želja po 

dejavnostih in igri 

v skupinah otrok 

iz različnih 

oddelkov. 

»A bi lahko mi pri Miškah še naprej sestavljali palčke? 

Bi bili čisto pridni.« 

Vzg. L: »Fantje, koliko pa bi vas želelo sestavljati?« 

Ž: »Jaz, Lukas, Liam, Filip, Lan pa Tilen … in še Brin bi 

sestavljali.« 

Vzg. L: »Kakšne želje pa imate ostali?« 

N: »Me s Tio, Lino in Tjašo bomo beučija delale. Pa 

Lina, Ela in Pika nam bojo pomagale.« 

Ž: »Jaz se bom z Žano in njenimi prijateljicami igrala. 

Bomo sestavljale kuhinjo in hišo iz kock.« 

Vzg. L: »V redu. Ali kdo potrebuje kaj iz kabineta?« 

»Ne.« 

L: »A potem smo lahko mi notri?« 

Vzg. L: »Lahko.« 

L: »Vau, super. Lahko sestavimo tisto veliko hišo, ker 

sem videl v škatli zemljevid, kako se sestavi.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 7, sem ugotovila, da se je v sedmem tednu ponovno 

povečala prisotnost interakcij med odraslimi in otroki, kar pripisujem iztekanju poletja in 

vračanju otrok z dopustov. Še vedno pa je več interakcij prisotnih med otroki iz različnih 

oddelkov kot med otroki znotraj oddelka. V le eni konkretni situaciji je bil v interakcijo z 
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odraslo osebo vključen le en otrok, v več interakcij med odraslimi in otroki je bilo vključenih 

več otrok, kar kot dejavnost v manjši skupini pozitivno vpliva na razvijanje sposobnosti 

sodelovanja oz. timskega dela (Okorn, 2001).   

 

Osmi teden 

Zadnji, osmi teden smo pričeli s pionirskim dnem, ko smo gradili pionirski objekt – Eifflov 

stolp. Sledila je igra z nestrukturiranim materialom (pesek). Otroci so se igrali in gradili v 

peskovniku, pripravili smo posode s čopiči in slamicami za risanje po pesku. V sredo smo 

izdelovali zapestnice prijateljstva za novo pridobljene prijatelje, v četrtek smo priredili 

poslovilno zabavo in v petek taborniško poletje zaključili z zadnjim jutranjim zborom in 

poslovilnim taborniškim pozdravom Z-D-R-A-V-O. 

 

Tabela 8: Interakcije v osmem tednu taborniškega poletja. 

 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

36
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

grajenje 

konstrukcij. 

Načrtovanje 

gradnje Eifflovega 

stolpa in izražanje 

ugotovitev. 

E: »Kaj bomo zgradili?« 

N: »Dajmo ta grad, ta je res ogromen.« 

T: »Ne. Dajmo ta stolp. Tega sem že nekje videl.« 

Vzg. M: »To je Eifflov stolp. V Franciji je zgrajen v 

mestu Pariz. In nanj se lahko povzpneš z dvigalom.« 

N: »Vau. To je pa res velik. Ja. Dajmo tega.« 

D: »Mitja, katere so te palčke?« 

Vzg. M: »Hm. Da vidim. Takih ne najdem. Izgleda teh 

nimamo. Bomo morali malo prilagoditi načrt.« 

T: »Najprej lahko zgradimo dno in te stebre. Potem 

bomo pa naprej.«  

Prošnja za 

pomoč. 

L: »Ta stolp sem sestavil, ampak ne stoji. Kaj naj 

naredim, da bo stal?« 

Vzg. L: »Potrebovali bomo širše stolpe. To naj bo 

spodnji del, nanj pa zdaj dogradi širši stolp.« 

L: »Aha. Hvala, Lara.« … »Ampak še vedno ne stoji, 

glej, tukaj se seseda.« 

Vzg. L: »Seveda, tu vmes nekaj manjka. Če nadstropij 

nič ne drži pokonci, se sesedejo. Kaj bi lahko dala 

vmes?« 

L: »Te palčke.« … »Glej, zdaj pa res stoji.«  

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Prošnja za 

pomoč. 

L: »Val, mi lahko podaš eno palčko?« 

V: »A tole?« 

L: »Ja, to, ja. Hvala.« 
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 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Predstavitev 

stolpa. 

T: »Poglej, kakšen stolp smo zgradili.« 

N: »Najprej smo zgradili ta spodnji del. Potem tega 

vmes in potem še tistega gor.« 

T: »Tako velik stolp smo zgradili, da je moral Mitja po 

lestev, da smo ga sestavili do vrha.« 

37
. D

A
N

 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

risanje in 

oblikovanje 

nestrukturiranega 

materiala 

(mivka, 

kamenje, 

umetna masa). 

Iskanje rešitev in 

dogovarjanje. 

P: »Ni dovolj posodic za risanje v mivki. Jaz bi tudi 

risala.« 

L: »Glej, na polovico bova narisali črto. Pa bova obe 

lahko risali. Ti boš risala tukaj, jaz pa tukaj.« 

P: »Hvala, Lina.« 

L: »Ampak, Pika, vedno predstavljaš črto. Tukaj je 

moja polovica.« 

P: »Ne morem nič narisati, ne da bi se črta zasula.« 

L: »Ne moreva tako risati.« 

P: »Kaj pa če dava za črto kamenčke?« 

L: »Ja. To narediva.«   

38
. D

A
N

 

Med otroki 

znotraj oddelka 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

izdelovanje 

zapestnic 

prijateljstva. 

Pogovor o tem, 

kako bo kdo 

izdelal zapestnico 

prijateljstva ter 

komu jo bo 

podaril. 

N: »Jaz bom naredila dve zapestnici. Eno za Lino in 

eno za Evo.« 

T: »Jaz pa bom naredila eno za Zalo.«  

E: »Jaz bom pa tako kot Neža naredila za Nežo in 

Lino. Pa zase jo bom tudi naredila. Pa tako kroglico 

bom dala na vsako, da bomo vse tri imele enake.« 

Med otroki iz 

različnih 

oddelkov 

H: » Veš, Tjaša in Žana že vesta, da sta moji prijateljici. 

Ela pa tega še ne ve, zato bom naredila zapestnico za 

njo. Tukaj jo bom zvezala, potem pa bom na sredi 

zavezala še te obročke.« 

Med odraslim in 

otrokom 

Vzg. D: »Tisti, ki še niso dobili zapestnic, bodo verjetno 

zapestnice še bolj veseli, kot tisti, ki jih imajo že veliko. 

Zakaj ne podarite zapestnice še komu, ki je še ni dobil 

od nikogar?« 

N: »Bom jaz naredila še eno za Krištofa, da ne bo bil 

brez. Veš, včeraj sva se igrala, tako da je tudi on moj 

prijatelj.«  

39
. D

A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

jutranji zbor. 

Predstavitev 

dejavnosti čez 

dan ter uvod v 

zadnji taborniški 

dan. 

Vzg. L: Bliža se konec poletja in s tem konec našega 

taborniškega druženja.« 

Otroci: »Neeeee.« 

N: »A potem pa ne bomo več taborniki?« 

Vzg. L: »Zdaj smo bili kar dolgo taborniki in čas je, da 

se za nekaj časa od tabornikov poslovimo.« 

T: »Se bomo še kdaj lahko igrali tabornike?« 

Vzg. L: »Če vam je bilo poletje všeč, se bomo lahko še 

kdaj spremenili v tabornike in imeli taborniške 

delavnice. Pregovor pravi, da, kar je lepo, hitro mine, in 

tudi naše taborniško poletje je zelo hitro minilo. Jutri se 

bomo še zadnjič zbrali v jutranjem zboru in se od 

tabornikov poslovili, danes pa nas čaka prav posebna 

taborniška poslovilna zabava.« 
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 VRSTA 

INTERAKCIJE 

KATEGORIJA 

INTERAKCIJE 

KONKRETNA 

SITUACIJA IN 

ODZIVI OTROK 

KONKRETNI PRIMERI 

Med odraslim in 

otroki  

Spontana 

dejavnost otrok 

iz različnih 

oddelkov. 

Pogovor o 

tabornikih in o 

poletju. 

B: »Veš, Lara, meni je bilo to poletje zelo všeč.« 

Z: »Meni tudi. Kaj bo zdaj s taborniki?« 

Vzg. L: »Lepo, da sta se imeli poleti lepo. Kako to 

misliš, kaj bo zdaj s taborniki?« 

Z: »A ti tudi ne boš več tabornica?« 

Vzg. L: »Jaz bom še vedno tabornica. Pravi taborniki 

se ne končajo kar tako, samo tu v vrtcu se ne bomo 

več igrali tabornikov.« 

B: »Kje pa ti imaš te svoje tabornike?« 

Vzg. L: »Jaz tabornike obiskujem v Žireh, kjer sem 

doma. Sem pa slišala, da imate tudi na Vrhniki 

tabornike. Če vam je bilo poleti tako všeč, lahko prosite 

starše in obiščete še prave tabornike na Vrhniki.« 

T: »A se bomo drugo leto poleti tudi tabornike igrali?« 

Vzg. L: »Ne vem. Mogoče ja, mogoče ne. Ampak sem 

prepričana, da kar koli se bomo igrali, da bo tako 

dobro, kot so bili letos taborniki.« 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost – 

priprava na 

kosilo.  

Izražanje idej in 

priprava na kosilo. 

F: »Kaj ko bi danes spet imeli kosilo vsi skupaj? Meni 

je bilo to najbolj všeč in zdaj ko ne bomo več taborniki, 

ne bomo več jedli skupaj. Prosim, samo še danes.« 

Vzg. U: »Dobra ideja, Filip. V dolinici je prevroče in 

nismo se dogovorili s kuhinjo. Lahko pa mize 

prinesemo na hodnik in imamo dolgo jedilnico na 

hodniku.« 

A: »Ja. Midva z Gašperjem sva dovolj močna, da sama 

prineseva mizo ven.«  
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A
N

 

Med odraslim in 

otroki 

Skupna 

dejavnost vseh 

oddelkov – 

zadnji jutranji 

zbor. 

Zaključni govor in 

vprašanja otrok. 

Vzg. L: »Taborniško poletje bomo zaključili s tem 

zadnjim jutranjim zborom. Še zadnjič bomo zapeli 

taborniško himno, zastave pa ne bomo več dvignili, 

tako kot smo jo do sedaj, ampak jo bomo spustili in se 

od nje poslovili. Danes tudi ne bomo imeli skupnih 

taborniških dejavnosti. Vsak oddelek bo imel svoje 

dejavnosti.« 

L: »A potem Dorian ne bo mogel biti več zraven?« 

Vzg. L: »Ne, ampak še vedno se boste lahko skupaj 

igrali na igrišču.« 

L: »Škoda, da ne bomo več taborniki. To je bilo najbolj 

super to poletje.« 

 

Na podlagi opažanj, predstavljenih v tabeli 8, sem ugotovila, da je v osmem tednu ponovno 

največ interakcij med odraslimi in otroki. Prav tako je bilo več interakcij med otroki iz različnih 

oddelkov kot med otroki znotraj oddelka. V več interakcij med odraslimi in otroki je bilo 

vključenih več otrok, v le eni konkretni situaciji je bil v interakcijo z odraslo osebo vključen le 

en otrok, a je celotna situacija vključevala tudi pogovore med otroki iz različnih oddelkov, tako 
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da bi tudi to konkretno situacijo lahko opredelili kot interakcijo med odraslimi in otroki iz 

različnih oddelkov.  

 

10.3 KONČNA EVALVACIJA PROJEKTA 

 

Zapisi opazovanj interakcij v času delavnic ter njihova kvalitativna analiza so osnova za 

odgovore na zadnja tri raziskovalna vprašanja.  

Tretje raziskovalno vprašanje je, ali in kako taborniško obarvan program med poletjem 

spodbuja socialne interakcije med otroki znotraj oddelkov drugega starostnega obdobja. 

Taborniško obarvan program se povezuje z gozdno pedagogiko, ki spodbuja izvajanje 

dejavnosti na prostem. Te pa po mnenju mnogih avtorjev pozitivno vplivajo na razvoj socialnih 

interakcij med otroki. Okolje, spodbudno za vse čute, spodbudi izražanje otrok v sto jezikih 

izražanja (Thornton in Brunton, 2010). Tekom poletja se interakcije med otroki znotraj 

oddelkov v času opazovanj niso dosti spreminjale.  Razen v prvem tednu, ko interakcij otrok 

znotraj oddelkov v času opazovanj nisem zaznala, ter v drugem tednu, ko se je interakcija med 

odraslim in otrokom nadaljevala kot interakcija med otroki znotraj oddelka, so v preostalih 

tednih tovrstne interakcije med otroki zaznane po enkrat na teden. Opazovanja so bila izvajana 

pretežno v času delavnic, ko so se otroci lahko prosto udeleževali delavnic ali prosto igrali. 

Menim, da bi se z opazovanji v naključnem času tekom dnevne rutine rezultati opazovanj 

interakcij med otroki znotraj oddelka spremenili.    

Četrto raziskovalno vprašanje je, ali in kako taborniško obarvan program med poletjem 

spodbuja socialne interakcije med otroki iz različnih oddelkov drugega starostnega obdobja. 

Taborniške šege in navade so skupne večji skupini tabornikov in povezujejo manjše skupine v 

večjo celoto ter jih tako povezujejo in ustvarjajo priložnosti za socialne interakcije otrok iz 

različnih skupin (Štajdohar in Zupan, 2003). Otroci, ki se sicer med sabo ne družijo, pogosteje 

vstopajo v medsebojne interakcije v naravnem okolju (Mušič, 2017). V projektu je bilo sprva 

interakcij med otroki iz različnih oddelkov malo. V prvem tednu sem opazila le en primer, do 

petega tedna je število postopoma naraščalo do štirih tovrstnih interakcij, v šestem tednu pa je 

število naraslo na osem interakcij med otroki različnih oddelkov. Število se je v zadnjih dveh 

tednih projekta zopet znižalo, kar pripisujem vračanju otrok z daljših dopustov in posledično 

večjemu številu otrok, ki velik del projekta niso bili prisotni.   
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Ali in kako taborniško obarvan program med poletjem spodbuja socialne interakcije med otroki 

in odraslimi, je zadnje raziskovalno vprašanje. Interakcije med odraslimi in otroki sem razdelila 

v dve kategoriji glede na število otrok, udeleženih v interakcijo z odraslim, torej če je bil 

udeležen en ali več otrok. Po drugem letu starosti prično naraščati interakcije otrok z drugimi 

otroki, a še vedno prevladuje vstopanje v interakcije z odraslimi (Zupančič, 2004). Socialne 

interakcije z odraslim otroku predstavljajo zgled. Otrok interakcijo z odraslo osebo prenese v 

interakcijo z otroki in se tako uči spoštljivega odnosa, komunikacije, poslušanja (Čas, 2008). 

Zgled pozitivnih socialnih interakcij so odrasli tudi v komunikaciji z več otroki hkrati, npr. 

preko mediacije pri reševanju konfliktnih situacij (Grahek, 2006). Okorn (2001) na interakcije 

med odraslim in več otroki gleda kot na dejavnost v manjši skupini, ki pozitivno vpliva na 

sposobnosti sodelovanja med otroki, kar je značilno tudi za taborniške skupine. V obeh 

kategorijah se je pogostost interakcij močno spreminjala. Interakcije med odraslim in enim 

otrokom so v drugem tednu projekta močno narasle ter do petega tedna postopoma upadale, v 

šestem tednu zopet nekoliko narasle in do konca projekta ponovno upadle. Interakcij med 

odraslim in več otroki je bilo v prvem tednu projekta več kot v četrtem tednu, ko tovrstne 

interakcije niso bile opažene, ter v šestem tednu, ko je bil opažen le en primer tovrstne 

interakcije. So pa takšne interakcije ponovno narasle v sedmem in osmem tednu, ko so dosegle 

najvišjo stopnjo pojavnosti.    

Otroci za napredek socialnih interakcij potrebujejo čas in možnost, da se v okolju sprostijo 

(Maciver, 2011). Poleti se je število socialnih interakcij med otroki iz različnih oddelkov tekom 

delavnic povečalo. Otroci so se med sabo spoznali in ustvarili nove prijateljske vezi. V poletju 

so uživali, med sabo so se bolje spoznali ter se vse več igrali z otroki drugih oddelkov. Skupne 

delavnice in jutranji zbor so jim veliko pomenili. Dobili so občutek, da so del nečesa večjega, 

ne le posameznega oddelka. Bili so del »rodu Velika žabica«. Skupaj so peli himno in dvigali 

zastavo. Najstarejši in mlajši, vsi skupaj so se zabavali, se igrali in bili v vrtcu vsi skupaj 

taborniki. 

Po koncu šolskega leta včasih pride tudi do sprememb v oddelku, nekaj otrok zamenja enoto, 

zamenjajo oddelek, pridejo novi otroci, nekateri z odloženim šolanjem ostanejo. Te spremembe 

so lahko za otroke stresne. V sklopu taborniškega poletja so otroci navezali socialne stike tudi 

z otroki drugih oddelkov, kar je zelo pomembno za tiste, ki so jeseni odšli v nov oddelek, saj 

so se med sabo že nekoliko poznali oz. že imeli prijatelje. 
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Tudi sodelavke, ki so bile vključene v projekt, so bile s projektom zadovoljne. Taborniško 

poletje so komentirale kot program, kjer se je veliko dogajalo, otroci so bili ves čas aktivni. Ko 

smo iskali ideje za delavnice, smo se tudi sodelavci bolje spoznali med sabo in smo pri 

načrtovanju uživali.  

Sodelavke sosednje enote pa so kot zunanje opazovalke projekt komentirale kot zelo zahteven. 

»Celo poletje ste nekaj počeli, vsako juto ste se zbirali in zelo naglas peli himno. Videlo se je, 

da so otroci res uživali.« Ni pa jim bilo čisto jasno, zakaj smo si tekom poletja zadali toliko 

dela. Zunanje opazovalke so menile, da smo za tako dober projekt zagotovo morali porabiti 

veliko časa in da kljub dobremu vtisu same ne bi pristale na poletno delo v tolikšnem obsegu 

in v času, ko je otrok zaradi dopustovanja zelo malo in v nestalni zasedbi. Veliko dela, truda in 

veliko časa, kot pravijo zunanji opazovalci, smo opravili v relativno kratkem času, z velikim 

veseljem in z rezultatom nasmejanih otrok, ki so tekom poletja razširili svoje kroge prijateljev.  
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11 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem predstavila projekt Taborniškega poletja v vrtcu kot način spodbujanja 

socialnih interakcij med otroki različnih oddelkov vrtca. V projektu sem želela preveriti, kako 

se lahko v nacionalni program Kurikulum za vrtce (1999) vključi elemente drugih programov 

in pristopov. Brez težav sem poiskala vzporednice taborniškega Programa za mlade, gozdne 

pedagogike ter pristopa Reggio Emilia s kurikulom za vrtce. Povezovanje z drugimi programi 

in pristopi je mogoče, ker je Kurikulum za vrtce (1999) odprt kurikulum, ki temelji na 

fleksibilnosti in avtonomnosti strokovnih delavcev, ki lahko prepoznajo dobro prakso sorodnih 

programov in pristopov ter presodijo, ali je ideja primerna za vpeljavo v izvedbeni kurikulum 

oddelka oz. vrtca.  

Procesno-razvojni pristop, omogočanje izbire, aktivno učenje … po Kurikulu za vrtce (1999) 

so načela, ki jih zasleduje tudi taborniški Program za mlade, kar omogoča načrtovanje in 

izvedbo taborniško obarvanega programa poletnega dela v vrtcu. Kurikulum za vrtce ne 

predpisuje dejavnosti in ciljev, zato s tega stališča načrtovanje in izvajanje programa ni 

omejeno. Program je bilo treba prilagoditi le starosti otrok ter izbrati dejavnosti in veščine, ki 

so bile starosti otrok primerne.  

Socialne interakcije med otroki se krepijo preko skupnih dejavnostih, v katerih otroci občutijo 

pripadnost skupini. Skozi projekt Taborniškega poletja v vrtcu smo preko dnevne rutine 

skupnih jutranjih zborov, petja himne, dviganja zastave, jutranje telovadbe ter delavnic, ki so 

se jih lahko udeleževali otroci ne glede na oddelek, ki mu pripadajo, ustvarili občutek 

pripadnosti »rodu Velike žabice«. Otroci vseh oddelkov drugega starostnega obdobja so bili del 

velike »igre«, v kateri smo se igrali, da smo taborniki.  

Na začetku so bili otroci še močno ločeni po oddelkih, tekom poletja pa je bilo število otrok 

zaradi dopustov manjše, zato so ob skupnih dejavnostih imeli večjo motivacijo za spoznavanje 

in ustvarjanje prijateljskih odnosov z otroki drugih oddelkov. Novonastala prijateljstva pa so 

tistim, ki so ob novem šolskem letu menjali oddelek, omogočila lažji prehod.   

Po koncu poletja sem bila premeščena v sosednjo enoto, a smo se na sprehodih in občasno na 

igrišču ter v telovadnici z otroki srečevali. Pogosto so me spraševali, kdaj spet pridem, da se 

bomo igrali tabornike. Še vedno pa se skoraj leto kasneje zgodi, da me otroci pozdravljajo ter 

me spomnijo na to, kako lepo so se imeli, ko smo se skupaj igrali tabornike. Ob tem me vedno 
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spreleti občutek topline in veselja, saj vem, da so s tem projektom dobili nove prijatelje, 

pridobili nova znanja, predvsem pa aktivno in prijetno preživeli poletje v vrtcu.  

Projekt je pozitivno vplival tudi na socialne interakcije ter sodelovanje med strokovnimi 

delavci, ki so tudi pozneje pokazali in dokazali interes po novih podobnih projektih tako tekom 

leta kot tekom poletnega dela v prihodnjem šolskem letu.  

Zaključim torej lahko, da je bil projekt Taborniško poletje primer dobre prakse. Menim, da bi 

bilo projekt dobro ponoviti tudi tekom šolskega leta, saj bi rezultati zaradi stalne prisotnosti 

otrok ter daljšega časovnega obdobja bolj realno pokazali vpliv taborniško obarvanih vsebin na 

socialne interakcije otrok. Ob ponovitvi projekta bi empirični del raziskave nekoliko 

spremenila. Razširila bi čas, namenjen opazovanju, in vanj vključila manjše število otrok, npr. 

opazovala bi, koliko otroci določenega oddelka vstopajo v socialne interakcije z otroki drugih 

oddelkov. Z manjšim vzorcem in daljšim časovnim razponom opazovanj bi bilo opažanj lahko 

več in bi poleg kvalitativne analize podatke tudi kvantitativno obdelala. Za prikaz interakcij 

med otroki bi lahko projekt nadgradila s sociogramom pred in po zaključenem projektu. 
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PRILOGA 1: Načrt poletnega dela 

Tema: Taborniško poletje v vrtcu 

Čas priprave: 3. 7.–25. 8. 

Vključene skupine: 6 oddelkov 2. starostnega obdobja otrok starih od 3 do 6 let 

  

GLOBALNI CILJI:  

Gibanje:  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Jezik: 

 Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.) 

Umetnost: 

 Razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti. 

Družba: 

 Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 

 Oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi 

navadami naše in drugih družbenih skupin. 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Narava: 

 Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

Matematika: 

 Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

CILJI: 

Gibanje: 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje itn.). 

 Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in ''športnega 

obnašanja''. 

 Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi. 

Jezik: 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese 

z otroki in odraslimi. 
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 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih 

in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

Umetnost: 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti. 

Družba: 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

 Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano 

s prehranjevanjem. 

Narava: 

 Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja. 

 Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje. 

 Otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava izhlapevanje 

tekočin, taljenje snega in ledu. 

Matematika: 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

 Otrok rabi izraze za opisovanje predmetov in se nauči orientacije v prostoru. 

 

OBLIKE DELA: 

 Skupna: (po taborniški dnevni rutini): 

1. Jutranji zbor in predaja zadolžitev dežurni skupini. 

2. Dvig zastave in himna. 

3. Načrt dela čez dan – taborniški posvet. 

4. Jutranja telovadba. 
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 Skupinska in/ali individualna: pri dnevnih delavnicah, dviganju zastave, petju himne. 

Zastavo dvigata eden ali dva otroka. Himno pojejo vsi, a eden ali manjša skupina otrok 

pojejo naprej, ostali ponavljajo. 

Himna: O VELIKA ŽABA 

O, Velika žaba (O, Velika žaba). 

A si zdaj pripravljena (A si zdaj pripravljena), 

da zastavo dvignemo (da zastavo dvignemo), 

dajmo, dajmo zdaj močno (dajmo, dajmo zdaj močno). 

A dvigi, dvigi, dviga (a dvigi, dvigi, dviga) 

in uka, uka, ukaka (in uka, uka, ukaka). 

Aloe, aloe, aluo (aloe, aloe, aluo). 

 

To je prepočasi (to je prepočasi), 

dajmo še hitreje (dajmo še hitreje). 

 

O, Velika žaba … (se ponovi) 

 

To je prepotiho (to je prepotiho), 

dajmo še glasneje (dajmo še glasneje). 

 

O, Velika žaba … (se ponovi) 

 

 

DEJAVNOSTI: 

 Pogovor o tabornikih, 

 izdelava zastave, 

 igra v in ob vodi, 

 igra z baloni in žogami, 

 plezanje, 

 izmišljevanje taborniških imen, 

 igra z vrvmi (učenje vozlov), 

 postavljanje »tabora«, 

 učenje himne, 

 seznanjanje s prvo pomočjo, 

 taborniške vragolije, 

 počitek v naravi, 
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 kosilo v naravi, 

 zajtrk na prostem, 

 obisk tabornikov, 

 taborniške igre, 

 skriti prijatelj, 

 ogled risanke (na temo taborniki), 

 priprava nahrbtnika za na pot (potrebščine za na morje, v hribe, taborjenje …), 

 iskanje zaklada, 

 hoja po vrvi, 

 druženje z otroki iz drugih oddelkov, 

 izdelovanje taborniških čutar, rutic, pokrival … 

 


