
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

KATJA ZUPANČIČ 

 

VLOGA VZGOJITELJA PRI MEDKULTURNI VZGOJI V 

VRTCU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

KATJA ZUPANČIČ 

 

MENTORICA: DOC. DR. NADICA TURNŠEK 

VLOGA VZGOJITELJA PRI MEDKULTURNI VZGOJI V 

VRTCU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019



 
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ii 

 

Otroci so kot rože 

 

Nekatere je treba veliko zalivati, druge pa redko. 

Nekatere imajo rade veliko sončnih dni, 

druge pa cvetijo v senci. 

Če bom ravnal z njimi enako, bo ena zacvetela, druga pa umrla. 

Vse imajo liste, stebla, rože – podobne, a vendar drugačne. 

Vse so lačne nege. 

Ne razvijajo se tako, da sedimo ob njih cel dan, ampak zato, ker jih prav negujemo. 

Obstajajo Mačehe, Petunije, Geranije, Oleandri, Žafrani, Gladiole in Vrtnice.  

Ena se odpre prej, druga kasneje, ampak vsaka je posebna, vsaka je edinstvena. 

Ne morem primerjati druge z drugo. 

Mogočne Gladiole niso nič boljše od majhnih Mačeh. Samo drugačne. Ne moremo 

prisiliti Vrtnice, da cvetijo prej, ker so Mačehe že zunaj. Vse kar lahko naredim je, da jih 

spoznam. Poskušam razumeti, kako se najboljše počutijo v mojem vrtu. 

Za njih bom skrbel na ustrezen, individualni način. Se navduševal nad njimi, kajti ko 

rastejo, postajajo močnejše.  

Takrat vse zacvetijo. 

 

Prirejeno po Friedrich Fröbel 
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POVZETEK 

 

V pričujočem diplomskem delu smo proučevali vlogo vzgojitelja pri medkulturni vzgoji v 

vrtcu in v ta namen izvedli enomesečni projekt. Projekt sem izvajala v Vrtcu Kurirček 

Logatec, v katerem sem tudi zaposlena in sicer v skupini otrok starih 3–4 leta.  

Z izvedbo smo želeli prikazati, kako lahko otrokom na naraven in spontan način 

prikažemo kulturne raznolikosti, kot nekaj povsem naravnega. Namen projekta je bil 

prikazati, da cilj medkulturne vzgoje v vrtcu ni poudarjanje drugačnosti temveč zadostno 

zagotavljanje otrokovih izkušenj preko katerih spozna, da smo si ljudje kljub fizičnim 

razlikam zelo podobni. 

V teoretičnem delu smo predstavili osnovne koncepte, kot so integracija, inkluzija, 

medkulturnost. 

Z letošnjim letom se nam je v skupini pridružila albanska deklica, ki obenem tudi prvič 

obiskuje vrtec. Poleg nje so v skupini otroci, ki so predstavniki albanske, ruske, hrvaške 

in slovenske kulture. Na osnovi te raznolikosti smo zasnovali celovit projekt 

medkulturnega delovanja v skupini, preko katerega so otroci spoznali obeležja različnih 

kultur, ki jim pripadajo. V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo, ki je temeljila na dejavnostih in takojšnji evalvaciji, ki smo jo 

izvedli s pomočjo videoposnetkov, slik ter skupne analize z vzgojiteljico. 

Namen projekta z naslovom Vloga vzgojitelja pri medkulturni vzgoji v vrtcu, je spoznati 

otroke z različnimi kulturnimi obeležji ter preko izvedenih dejavnosti odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja in zastavljene cilje. Menim, da smo vse zastavljene cilje dosegli. 

Ugotovili smo, da so bile dejavnosti primerne za otroke stare 3–4 leta, saj so ves čas 

projekta aktivno sodelovali, se vključevali v pogovor in preko njega izražali svoja čustva 

in občutke. Otroci so skozi projekt dobili vrsto izkušenj, iz katerih so lahko doživeli 

pomembnost soobstoja različnih jezikov in drugih obeležij različnih kultur, ki jim 

pripadajo otroci v skupini in njihovi starši. 

 

Ključne besede: večkulturnost, medkulturna vzgoja, medkulturni dialog, integracija, 

inkluzija, vrtec 
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ABSTRACT 

In the present thesis, we studied the role of a preschool teacher in intercultural education 

in kindergarten and for that purpose, we have performed a one-month project. The project 

was carried out in Kurirček kindergarten in Logatec, where I am employed. It was 

performed among a group of children aged 3 – 4 years.  With the implementation, we 

wanted to show, how we can demonstrate cultural diversity to children naturally and 

spontaneously. The differences were not shown in the negative light but as something 

completely natural. The project aimed to show that the goal of intercultural education in 

kindergarten is not to emphasize the difference but to provide a sufficient supply of 

children's experience through which they realize that we are very similar among ourselves 

even though we have physical differences. 

In the theoretical part, we presented basic concepts such as integration, inclusion and 

multiculturalism. 

In this academic year, the Albanian girl joined our group. She is also the first time in 

kindergarten. Besides, there are children in the group who are representatives of 

Albanian, Russian, Croatian and Slovenian culture. Based on this diversity, we have 

designed a holistic project of intercultural activity in the group, through which children 

have learned to mark the different cultures they belong to. In the empirical section, we 

used a descriptive and causal non-experimental method based on the activities and 

immediate evaluation that we made with the help of videos, images and joint analysis of 

the educative. 

The purpose of the project, titled The Role of the educator in intercultural education in 

kindergarten, is to meet children with different cultural characteristics to respond to 

research issues and objectives pursued through the activities undertaken. I believe we 

have achieved all the goals we have made. We found that activities were suitable for 

children aged 3 – 4 years, as they were actively involved throughout the project, namely, 

in conversations, expressing their feelings and feelings through it. Through the project, 

the children received a series of experiences from which they were able to experience the 

importance of different languages and other characteristics of different cultures to witch 

the children in the group and their parents belong. 

 

Keywords: multicultalalism, intercultural education, intercultural dialogue, integration, 

inclusion, kindergarten 
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UVOD 

Družba, v kateri živimo, je kulturno zelo raznolika. Ker otroke vzgajamo za prihodnost, si 

moramo prizadevati za vzgojo v skupnem duhu, ki stremi k medsebojnem spoštovanju 

različnih kultur. Kot družba moramo preseči naše etnocentrične okvire in začeti razmišljati v 

smeri pozitivnih pogledov na medkulturno družbo. Če nam bo že v predšolskem obdobju 

uspelo povezati otroke med seboj in prikazati naše razlike na pozitiven način, se bomo v 

veliki meri znebili predsodkov, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. 

Menim, da ima vzgojitelj odločilno vlogo pri medkulturni vzgoji, zato sem se odločila, da s 

projektom Vloga vzgojitelja pri medkulturni vzgoji v vrtcu prikažem, kako otrokom v 

predšolskem obdobju približati različne kulture. Na oglasno desko sem dala obvestilo za 

starše, v katerem sem jih seznanila s projektom, povabila pa sem jih tudi k sodelovanju. Tako 

sem upoštevala kurikularno načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter 

načelo multikulturalizma. Temo v okviru meseca sem poimenovala »Kje so moje korenine?« 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo, ki sta 

temeljili na dejavnostih in takojšnji evalvaciji dejavnosti, ki sem jo izvedla ob pomoči 

posnetkov, slik in sprotnih evalvacij pogovorov z vzgojiteljico. 
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TEORETIČNI DEL 

1 VEČKULTURNOST IN MULTIKULTURNOST 

V strokovnih prispevkih pogosto prihaja do nedoslednosti pri rabi terminov 

večkulturnost/večkulturalizem in medkulturnost/medkulturalizem. Poleg tega so bolj pogosto 

v uporabi izposojenke iz angleškega jezika: multikulturalizem, multikulturnost, 

interkulturalizem, interkulturnost, interkulturni dialog, interkulturna kompetenca, 

interkulturna vzgoja in izobraževanje … (Vižintin, 2017). 

Večkulturnost pomeni bivanje in sobivanje različnih kultur v določeni družbi, ki živijo v 

strpnem in prijetnem okolju. Nasproten pomen pojma večkulturnost je večkulturalizem, ki ga 

štejemo kot politični koncept, s pomočjo katerega politika ureja vlogo različnih kultur v 

določeni družbi (Medica, 2011).  

Večkulturnost je oblika družbe, v kateri sobivajo različne kulture, etnije, jezikovne in verske 

skupnosti; med-kulturnost pa pomeni, da živijo v medsebojnem spoštovanju, strpnosti drug do 

drugega, hkrati pa si prizadevajo za interakcije in vzajemnost odnosov. Pred začetkom 

sedemdesetih let 20. stoletja je bilo zavedanje o etnični in kulturni raznolikosti na zelo nizki 

ravni. Premik v pozitivno smer sprejemanja različnosti so sprožili različni dejavniki. Mednje 

sodita med drugimi gibanje za državljanske pravice, kritično presojanje tedanjih učbenikov in 

učnih načrtov. Večkulturnost v šolstvu se je razvila kot odgovor na različne oblike 

diskriminacij, ki se pojavijo v obliki rasizma, etnocentrizma in jezikovnih diskriminacij v 

vzgojno in izobraževalnih ustanovah do drugih kultur (Vižintin, 2017). 

1.1 Večkulturna družba 

Sodobno družbo lahko v ožjem smislu razdelimo v tri skupine: 

 različnost posameznikov glede njihove etno-kulture (etnične manjšine, migranti), 

 različnost na podlagi spolne identitete, 

 različnost na podlagi fizičnih značilnosti (starejši in hendikepirani) (Medica, 2011). 

Večina teoretikov je mnenja, da večkulturnost v ožjem smislu obsega proučevanje etno-

kulturnih različnosti v družbi. Preostali dve skupini (različnost na podlagi spolne identitete in 
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razlike na podlagi fizičnih lastnosti) pa sta širše obravnavani in preko njih prepoznavamo 

različnosti v določeni družbi (Medica, 2011).  

Na področju večkulturnosti in večkulturne družbe imamo v Sloveniji kar nekaj izkušenj. Po 

raziskavi Statističnega urada Republike Slovenije se je leta 2009 v Slovenijo več ljudi 

priselilo, kot se pa izselilo. Tako je bil leta 2009 vsak osmi prebivalec Slovenije rojen v 

tujini, kar pomeni, da sta se pri približno desetih odstotkih takratnega prebivalstva kultura in 

jezik razlikovala od večinskega prebivalstva. Vendar pa nas to dejstvo ne sme presenetiti, saj 

je po osamosvojitveni vojni leta 1991 na slovenskem ozemlju ostalo veliko prebivalcev 

bivših jugoslovanskih držav, katerih slovenščina ni bil njihov prvi oziroma materni jezik 

(Klemenčič, 2011).  

1.2 Integracija 

Resolucija o imigrantski politiki RS je bila sprejeta na seji Državnega zbora, 14. 5. 1999.  

Pravni temelji se nanašajo na ukrepe države. Ti omogočajo uspešno integracijo priseljencev 

in jih spodbujajo k njihovemu kakovostnemu ter odgovornemu bivanju v slovenski družbi 

(Vižintin, 2017).  

Omenjen dokument obsega poglavja, ki zajemajo glavne motive za oblikovanje imigracijske 

politike; temelje imigracijske politike (svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju 

preprečevanja množičnih migracij; aktivnost slovenske politike v evropskem prostoru; 

zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na možnost vračanja; 

regulacija priseljevanja; preprečevanje nezakonitih migracij; integracija; stalno spremljanje 

razmer v Sloveniji in po svetu ipd.) (Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije, 

1999) 

Avtorici Peček in Lesar (2006) povzemata Kymlicka (2005), ki pravi, da mora vsak 

prebivalec, ki živi dlje časa v določeni državi, dobiti državljanstvo, s katerim postane 

enakopraven preostalim prebivalcem države; družbeno-kulturna integracija mora biti 

razumljena v ožjem pomenu besede kot institucionalna pomoč pri vključevanju posameznika 

v določeno družbo. To pa nam ne daje pravice, da posamezniku vsiljujemo običaje, religijo 

ali življenjske navade, ki so značilne za večinsko družbo. Manjšinam, ki živijo na našem 

ozemlju, moramo kot večinska družba omogočiti, da še naprej gojijo svojo kulturo in jo 
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prenašajo na potomce, poleg tega pa so uspešno vključeni v našo družbo (Peček in Lesar, 

2006). 

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah še vedno opažamo, da so otroci priseljencev 

in tisti iz socialno šibkejšega okolja vključeni le fizično, kjer pa je za njihovo inkluzijo 

oziroma integracijo v sam šolski sistem zelo slabo poskrbljeno. Od njih se pričakuje, da se 

čim hitreje prilagodijo večinski kulturi in v šolski sistem kot tak. Avtorici predlagata, da so 

potrebne sistemske spremembe, predvsem pa je treba spremeniti stališča tistih, ki so 

vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem (Peček in Lesar, 2006, str. 203) 

1.3 Inkluzija 

Vižintin (2017) povzema Bergoča, ki pravi, da integracija podpira in vključuje idejo 

inkluzivne šole in inkluzivnega izobraževanja. Vendar pa sama vključitev v vzgojno-

izobraževalni sistem oziroma družbo ni dovolj. Za uspešno vključevanje posameznika je treba 

razviti različne oblike pomoči, ki so ponujene s strani skupnosti, v katero se vključuje 

posameznik (Vižintin, 2017, str. 52). Raziskava, ki je opisana v članku z naslovom »Praksa je 

eno, teorija je drugo« – mar res? Stališča študentov o inkluziji (Chakir in Peček, 2014), 

predstavlja mnenja in prepričanja bodočih pedagogov, ki pravijo, da je tisto, kar se poučuje na 

fakultetah v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem po slovenskih izobraževalnih 

ustanovah. Mnenje študentov se izoblikuje na podlagi izkušenj z mentorji, ki so jih pridobili 

med opravljanjem prakse. Mnenja pa nato študentje posplošijo na cel vzgojno-izobraževalni 

program.  

Inkluzija je proces, ki omogoča vsem otrokom kakovostno izobraževanje ob spoštovanju 

različnih potreb, sposobnosti in učnih rezultatov. Pri tem je pomembno poudariti, da se pri 

inkluziji razlike razumejo kot vrednota (in ne ovira), ki gradi na otrokovi želji po razumevanju 

ter premagovanju težav preko otrokove participacije. Številni avtorji so poudarili, da 

inkluzivno šolanje ni le nameščanje učencev v vzgojno–izobraževalni sistem, ampak je 

potrebna popolna preobrazba vzgojno-izobraževalnega dela, ki sprejema in upošteva 

raznolikost. Vendar pa ni vse odvisno le od vzgojno-izobraževalnega sistema. Če želimo 

uresničevati idejo inkluzije, so potrebne predvsem spremembe oz. prepričanja, ki veljajo v 

določeni družbi. To pomeni, da se drugačnost sprejema kot nekaj pozitivnega, šolski sistem, 

pa je moralno zavezan sprejemati vse otroke in se ravnati po kurikulumu, ki omogoča 

kasnejšo integracijo vseh hendikepiranih oz. marginaliziranih otrok, jim omogočiti vstop na 
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trg dela in posledično samostojno življenje (Lesar, 2009, str. 116). Spodbudno učno okolje, ki 

omogoča medsebojne stike pripadnikom različnih kultur, pripomore k premagovanju ovir ter 

k preseganju stereotipov in predsodkov (Vižintin, 2017, str. 81). Ali je to dovolj, da so le 

skupaj in imajo stike? – Nikakor ne.  

Če želimo zagotoviti uspešno inkluzijo, moramo upoštevati naslednja izhodišča inkluzije, ki 

se razume kot: 

 težnja po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov na področju rase, religije, 

spola, let, etničnosti in spolne orientacije; 

 proces, ki se osredotoča na individualne potrebe vsakega posameznika, pri čemer daje 

poudarek na tistih učencih, ki so v očeh družbe med neprivilegiranimi ali so izločeni; 

 pozitiven pogled na družbeno raznolikost; 

 vključitev vseh otrok v enoten vzgojno-izobraževalni program (Vižintin, 2017, str. 

50). 

Pedagogi se pri svojem delu srečujemo z otroki in njihovimi starši, ki so predstavniki 

različnih kultur. Pedagog lahko tudi z vključevanjem staršev in starih staršev obogati učni 

načrt na področju družbenih odnosov med otroki, starši in vrtcem. Pri načrtovanih dejavnostih 

moramo upoštevati načela in cilje iz Kurikuluma za vrtce (2010, str. 12), ki je nacionalen 

dokument na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. V njem je zapisano načelo 

enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, ki 

predpostavlja, da moramo vsem otrokom enakovredno omogočiti optimalni razvoj; nadalje, 

upoštevati medkulturne razlike med otroki ter omogočati medkulturno izražanje in ob tem 

spoznavanje drugih kultur (Kurikulum za vrtce, 2010, str. 12). 

Eden izmed uspešnih načinov inkluzivnega pristopa so tudi socialne igre, preko katerih otroci 

spoznavajo sebe in zavest o prisotnosti drugih v družbenem prostoru. Učijo se upoštevati in 

ceniti edinstvenosti ter spoštovati drugačnost, pridobivajo zavest o pozitivnih straneh 

drugačnosti in raznolikosti ter spoznavajo različnost kot možnost dopolnjevanja in 

medsebojnega sodelovanja (Turnšek, 2018). 

Pri inkluzivnem izobraževanju moramo na vse učence gledati kot na individuume, ki imajo 

enake pravice, vendar različne potrebe. Otrokom je v skladu s kurikularnimi načeli 

omogočena individualna pomoč glede na njihove primanjkljaje. V ta namen prilagodimo 
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program in organizacijo dela posameznikovim potrebam, saj le na tak način postopno 

dosežemo napredek pri posameznikovi inkluziji (Peček in Lesar, 2006, str. 29). 

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na to, da je pogoj za inkluzijo socialna integracija. To 

pomeni poudarjanje socialnih odnosov pri otrocih s posebnimi potrebami, kot tudi s tistimi 

brez njih – poudarjanje socialnih odnosov v celotni skupini otrok. Le tako bomo dosegli 

razvoj optimalne vključenosti vseh otrok v socialno okolje (Kobal Grum in Kobal, 2009, str. 

37).  

Kadar govorimo o inkluziji, vemo, da sta kvalitetna vzgoja in izobraževanje človekova 

temeljna pravica. O tem govori tudi kurikularno načelo enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, ki je zapisano v Kurikulumu za vrtce. 

Razlike med posamezniki so sprejete kot nekaj pozitivnega, preko katerih vsi nekaj 

pridobimo in nas ob enem bogatijo (Opara, 2012, str. 68).  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji(2011) je med splošnimi cilji v 

vzgoji in izobraževanju zapisano, da smo v vzgoji in izobraževanju dolžni zagotoviti 

slehernemu posamezniku enake možnosti, ne glede na spol, narodno pripadnost, socialno in 

kulturno poreklo, religijo, narodnost, telesno in duševno konstitucijo. Poleg tega moramo 

zagotoviti ustrezno pomoč in spodbudo različnim posameznikom ali skupinam. Mednje 

sodijo priseljenci, osebe, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja in 

osebe z dodatno strokovno pomočjo. 

Vižintin (2017) po Kreku in Metljak (2011) opisuje, da otroci priseljencev ne spadajo v 

skupino otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju, da je inkluzija namenjena otrokom s posebnimi potrebami, medtem ko je 

integracija namenjena otrokom priseljencev in otrokom iz socialno šibkega okolja.   

Po vsem zapisanem lahko sklepamo, da so otrokove pravice povezane z demokratičnim 

vidikom Kurikuluma za vrtce. V njem je zapisano načelo individualnosti; omogočanje 

drugačnosti in pravica do izbire; strpnost in solidarnost do multikulturalizma; upoštevanje 

individualnih in skupinskih razlik med posamezniki ter ustvarjanje pogojev za izražanje 

razlik; spoštovanje zasebnosti in intimnosti ter razvijanje kritičnega mišljenja, kjer je 

upoštevana možnost različnih mnenj in njihovo spoštovanje (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 

34). 
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2 OD VEČKULTURNOSTI K MEDKULTURNOSTI 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje sta namenjena vsem prebivalcem, ki živijo v določeni 

družbi. Stremi h kakovosti odnosov med vsemi pripadniki družbe, to ozaveščanje pa se začne 

že v vrtcu. Čeprav medkulturna vzgoja ni bila nikoli mišljena kot izobraževanje, pa je bila 

tako razumljena, saj se je najprej pojavila v javnih izobraževalnih ustanovah. Nekateri avtorji 

opozarjajo, da je pri uresničevanju medkulturne vzgoje v vrtcu potrebna previdnost, saj niso 

vsi pristopi enako primerni. Kot najbolj primerne in dobre prakse učiteljev pri medkulturni 

vzgoji izpostavlja skupinske projekte in aktivno udeležbo otrok. Na tak način pri otrocih 

spodbujamo participacijo, zanimanje in njihovo ustvarjalnost (Vižintin, 2017, str. 86).  

Usvajanje jezika (slovenščine) za otroke priseljencev v sklopu učnega načrta ni dovolj. To, da 

otrok razume določene besede oziroma sklope besed, še ne pomeni, da bo znal, ali bolje 

rečeno razumel, kasnejša navodila pri različnih predmetih v šoli. Otroci, ki ne obvladajo 

slovenskega jezika oziroma jezika države, v kateri živijo, bodo zelo težko uspešni med 

šolanjem in bodo težko razvili vse svoje sposobnosti v času šolanja (Vižintin, 2017, str. 

206,207).  

V slovenskem prostoru so še vedno močno prisotni predsodki in stereotipi, ki zavirajo 

miselnost in onemogočajo skupno sobivanje v spoštovanju drugih kultur. Besede spoštovanje, 

zaupanje, sodelovanje, uspeh so zelo povezane med seboj. Če ni medsebojnega spoštovanja, 

ni zaupanja, in če ni zaupanja, ni sodelovanja. K sodelovanju bi lahko povabili otroke 

priseljencev kot tudi njihove starše (Vižintin, 2017, str. 273). Možnosti za vključevanje otrok 

v vzgojno-izobraževalni proces in s tem uresničevanje načela medkulturnosti je zelo veliko, le 

videti jih moramo.  

Raziskovalci večkulturnega vzgojno-izobraževalnega sistema v Združenih državah Amerike 

so konec osemdesetih let 20. stoletja prepoznali pet modelov vzgoje in izobraževanja:  

 poučevanje kulturno drugačnih; 

 komunikacijski pristop;  

 etnične študije; 

 inkluzivna medkulturna vzgoja in izobraževanje; 

 večkulturna in socialno rekonstrukcionistična vzgoja in izobraževanje (Lesar, 2009, 

str. 57). 
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Za model poučevanja kulturno drugačnih sta značilna dva pristopa: Na eni strani je 

konservativni pristop, za katerega velja zapostavljanje kulturne raznolikosti prebivalstva in 

zahteva po podrejanju ter prilagajanju večinski kulturi oziroma njenim pripadnikom (prav 

tam). Popolno nasprotje predhodno opisanega pristopa je liberalni pristop, za katerega je 

značilno zavzemanje za inkluzijo. Različni avtorji izpostavijo nekatere pomembne elemente 

pristopa, iz katerih je razvidno, da je zelo pomembno, da se vsi člani skupnosti počutijo 

zaželene, spoštovane in sprejete (Lesar, 2009, str. 104). 

Eden izmed zelo pomembnih modelov se imenuje komunikacijski pristop, pri katerem je v 

ospredju uspešna komunikacija, ki je zelo pomembna za vzpostavitev zaupljivega odnosa. 

Priporočljivo je, da se ga vpelje že v predšolskem obdobju na čim bolj praktičen način. Z 

besedo »praktično« mislimo predvsem načine, kako lahko posameznik predstavi svojo kulturo 

(jezik, prehrana, glasba …) na globlji način (Lesar, 2009, str. 57). 

Študije posameznih skupin, ki jih z drugo besedo imenujemo etnične študije, se posvečajo 

kulturam, ki so potisnjene v ozadje. Obravnavamo jih v vzgojno-izobraževalnem sistemu na 

sekundarni in terciarni ravni v okviru predmetov ponujenih v skladu z učnim načrtom šole. 

Namen predmetov je obravnavanje vsebin, ki so izvzeti iz večinske kulture in kot pomoč pri 

razvoju pozitivnejše samopodobe posameznikov etničnih manjšin. Problem nastane, kadar je 

izvedba programa zajeta preobsežno in površno. Odnosov v medkulturnem okolju na tak 

način ne moremo izboljšati. Raziskave pa so pokazale, da so afro-ameriške študije pripomogle 

k razvoju medkulturnih pogledov (Lesar, 2009, str. 58). 

Cilji inkluzivne večkulturne vzgoje in izobraževanja so zavzemanje za krepitev različnosti 

kultur in spoštovanje človekovih pravic vseh v družbi. Vzgojno-izobraževalne prakse stremijo 

k oblikovanju inkluzivnih kurikulov, spodbujajo večjezične učne programe, predvsem pa ne 

odobravajo nespoštljivega odnosa (predsodki). Poleg vsega pa predstavljajo tudi medkulturno 

raznolikost med učitelji (Lesar, 2009, str. 58). Izobraževalna inkluzija pomeni vključevanje 

vseh tistih, ki so vključeni v sam proces vzgoje in izobraževanja. Že v predšolskem obdobju je 

pomembno, da pri posamezniku razvijamo kulturo in prakso tako, da so v samem procesu 

vključeni vsi člani (prav tam, 2009, str. 107). 

Večkulturna in socialno rekonstrukcionistična vzgoja in izobraževanje pomeni preoblikovanje 

vseh programov v vzgoji in izobraževanju, v smislu upoštevanja večkulturne družbe (navade, 
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običaji, vera, jezik, spolna usmerjenost, posebne potrebe) in prizadevanja za inkluzivni 

izobraževalni sistem, ki vključuje marginalizirane skupine (prav tam, 2009, str. 58). 

2.1 Medkulturna družba 

Slovenska družba je medkulturna in če dobro pogledamo, ugotovimo, da je bila država skozi 

zgodovino razmeroma vedno na geografskem multikulturnem področju. To je tudi eden izmed 

glavnih razlogov za raznolikost naše kulture in naših navad (Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 

18).   

Odnosi, ki se pojavljajo med pripadniki različnih etničnih, verskih in rasnih manjšin ter 

drugimi prebivalci Slovenije, niso prav spodbudni. O tem pričajo tudi mednarodna poročila, v 

katerih se opozarja na ksenofobijo in nestrpnost, ki se pojavlja med večinskim prebivalstvom 

v odnosu do manjšinskega prebivalstva. Kar pa je najbolj zaskrbljujoče, je to, da se rasizem in 

nestrpnost pojavljata tudi v institucionalnih ustanovah. To občutijo tudi priseljenci, saj se ne 

počutijo enakopravni preostalim prebivalcem Slovenije (Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 

19). 

Chakir (2012) pravi, da so medkulturne družbe po vsem svetu priče dejavnikom, ki pogledu 

na medkulturno družbo močno nasprotujejo. V družbah se pojavljajo nasprotja, nestrpnost, 

sovražnost in nespoštovanje drugačnosti, ki se nanaša na barvo kože, jezik, religijo, spolno 

usmerjenost, mišljenje, prepričanj … Če smo priče nestrpnosti, pa na nanjo po navadi ne 

reagiramo, še huje, to dejanje opravičujemo kot pravico govora vsakega posameznika, ki je 

zapisana v 18. in 19. členu Splošne deklaracije človekovih pravic. V primeru, ko nam očitajo 

izrečene besede, pa pozabimo na člen, ki govori o prevzemanju odgovornosti za izrečene 

besede, ki je prav tako zapisan v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. 

Predsodke izoblikujemo v socialnih odnosih z drugimi. So skupki stališč in prepričanj, ki se 

kažejo v obliki izražanja čustev, pripovedovanja šal ali drugih nesprejemljivih načinih do 

določene skupine ali posameznika pripadajoče skupnosti. Socialni psihologi so se osredotočili 

predvsem na opazovanje negativno usmerjenih etničnih in socialnih predsodkov, saj ravno ti 

najbolj vplivajo na odnose v družbi. Te vrste predsodkov zadevajo predvsem skupine, kot so 

temnopolti, judi, Neslovenci, ženske, duševno bolni, homoseksualci, oboleli za aidsom ipd. 

(Ule, 1997, str. 168). 
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Raziskava o mnenju o zapisanih načelih v prenovljenem Kurikulu za vrtce, ki je bila izvedena 

pri vzgojiteljicah in vzgojiteljih v slovenskih vrtcih, je pokazala, da štejejo učenje strpnosti 

kot zelo pomembno in ga uvrščajo med prve tri najpomembnejše cilje pri načrtovanih 

dejavnostih v predšolski vzgoji. Prav tako se med prvimi tremi najpomembnejšimi cilji nahaja 

načelo strpnosti in spoštovanja do drugih, tako pri otrocih kot pri vzgojiteljicah (Turnšek, 

2004). Vendar pa so raziskave, v katerih so se morale vzgojiteljice in vzgojitelji opredeliti o 

svoji strpnosti, pokazale povsem drugačne rezultate. Le slabih 60 % anketirancev meni, da 

ima otrok v vrtcu pravico predstaviti svojo kulturo in se na tak način predstaviti preostalim 

otrokom in vzgojiteljici. Poleg tega so anketiranci mnenja, da morajo otroci priseljencev ob 

vstopu v vrtec gojiti le slovensko kulturo in se ji povsem prilagoditi. Mnenje anketirancev je, 

da je za ohranitev primarne kulture dovolj, če jo ohranjajo in se preko nje izražajo izključno v 

domačem okolju. Slabih 9 % anketirancev pa je bilo mnenja, da se mora celotna družina 

priseljencev prilagoditi večinski kulturi, tako v sekundarnem kot tudi v primarnem okolju 

(Turnšek, 2004, str. 192). To idejo bi lahko poimenovali prisilna asimilacija. 

Vendar pa se pogledi ljudi na medkulturno družbo premikajo na bolje. Evrostatova raziskava 

o medkulturnem dialogu je pokazala, da medkulturni stiki med mladimi niso več redkost. 

Mladi menijo, da je kulturno in etnično raznolika družba, ki vključuje etnično, versko in 

geografsko raznolikost med pripadniki iste družbe, zelo pozitivna izkušnja za vse deležnike v 

njej. Ker pregovor pravi, da na mladih svet stoji, je ta raziskava zelo spodbudna za prihodnost 

medkulturne družbe in medkulturnega izobraževanja (Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 20). 

2.2 Medkulturni dialog 

Strpnosti v večinski družbi do manjšin ne smemo jemati kot našo dobro voljo in dobrosrčnost, 

temveč kot glavno vodilo za upoštevanje in zavzemanje za človekove pravice vsakega 

posameznika. Pravzaprav gre med pravicami in strpnostjo za vzajemen odnos, brez katerega 

ni moč doseči medkulturnega dialoga. Študentje se med študijem srečujejo z izobraževanjem 

na področju človekovih pravic, kjer spoznavajo različne dokumente, v katerih so zapisane 

različne kršitve, ki zadevajo pravice otrok v vrtcu, šoli in skupnosti (Turnšek, 2004, str. 197). 

Vižintin (2017, str. 277) pravi, da o medkulturnem dialogu govorimo takrat, ko ravnamo v 

skladu z večkulturnostjo v vrtcu ali šoli; kadar svoje delo načrtujemo tako, da vanj vključimo 

starše, stare starše in druge sorodnike priseljencev; organiziramo medkulturne prireditve v 

vrtcu ali šoli; kadar omogočimo otrokom literaturo v njihovem maternem jeziku; večjezičnost, 
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je v vrtcu ali šoli vidna (oglasne deske, publikacija za starše ob vpisu v vrtec, objave na 

spletni strani vrtca …).  

Za vključujočo družbo je značilen multikulturni dialog, ki pa ne dovoljuje kakršnegakoli 

izključevanja posameznika iz družbe, saj le-ta velja za odprto in demokratično. V 

demokratični družbi smo se prav vsi člani dolžni spoštovati drug drugega, upoštevajoč 

človekove pravice, dostojanstvo, svobodo izražanja in drugi temeljnih svoboščin 

posameznika. Kršitev človekovih pravic glede na versko in kulturno ozadje je nedopustno in 

jih ni moč opravičiti (prav tam, 2017, str. 279). 

Vižintin (prav tam, str. 285) povzema po različnih avtorjih, ki menijo, da je znanje 

primarnega jezika ključno pri usvajanju drugega jezika. Preko maternega jezika se otrok 

najlažje identificira, je sredstvo za njegovo sporazumevanje, čustvovanje, mišljenje in 

interpretacijo zunanjega sveta.   

Zormanov povzema po J. E. Rhodes (2002), ki pomoč otroku pri usvajanju drugega jezika 

definira kot proces, ki ga označuje nesorodstveni odnos med odraslim in otrokom. Vzgojitelj 

predstavlja tisti člen v odnosu, ki daje otroku spodbudo za njegov kognitivni, emocionalni in 

socialni razvoj.  

Vižintin (2017, str. 280) povzema po različnih avtorjih, ki pravijo, da je za uspešen 

medkulturni dialog potrebno upoštevanje petih pristopov:  

 demokratično ravnanje s kulturno raznolikostjo (raznolikost, cenjena s strani politične 

kulture; spoštovanje človekovih pravic in svoboščin; načelo enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti); 

 demokratično državljanstvo in udeležba; 

 medkulturna vzgoja in izobraževanje na sekundarni in terciarni ravni (jezik, 

zgodovina, vloga učiteljev, primarno okolje); 

 možnost medkulturnega dialoga; 

 upoštevanje načel medkulturnega dialoga (strpnost, nediskriminacija, spoštovanje 

človekovih pravic in svoboščin). 
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2.3 Sodelovanje s starši priseljencev 

Pomembno je, da se pedagogi zavedamo različnih potrebo otrok in staršev. V naši družbi 

živijo priseljenci, ki so se bili v zadnjem času primorani preseliti v novo okolje, potem ko so 

že imeli dlje časa interakcije z drugimi otroki in odraslimi v svoji kulturi. Ne smemo pa 

zanemariti dejstva, da so med nami tudi otroci, ki so rojeni staršema dveh kultur v Sloveniji, 

vendar pa kulture svojih staršev ne poznajo. Šele v začetku 21. stoletja so se v Sloveniji 

začele pojavljati prve razprave o pedagoškem načelu vključevanja otrok priseljencev v 

vzgojno-izobraževalni sistem. Pedagogi so se vedno pogosteje obračali na Zavod RS, 

Ministrstvo za šolstvo in šport ter druge organizacije za pomoč pri delu z otroki priseljencev, 

zato so organizirali različna usposabljanja učiteljev in pedagogov na tem področju. Tako so se 

usposabljali in razvijali svoje medkulturne zmožnosti. Eden izmed prvih stresnih dogodkov za 

starše je zagotovo vpis otroka v vrtec, ki je še večji, če starši ne razumejo jezika države, v 

kateri živijo. Če ima vrtec kot ustanova posluh za medkulturno inkluzijo otrok, izda 

publikacijo za starše tudi v drugih jezikih, kot na primer: albanščina, hrvaščina, angleščina, 

italijanščina, francoščina… Priporočeno je tudi, da so v začetnem obdobju na oglasni deski 

dvo- ali večjezična obvestila za starše, iz katerih pridobijo vse pomembne informacije o vrtcu 

in dejavnostih, ki potekajo v skupini (Vižintin 2017, str. 306).  

Če razumemo pojem socializacija kot proces vključevanja posameznika v neko okolje oz. 

družbo, potem je tu vloga vrtca zelo pomembna. Ravno s tem, ko tujejezičnim staršem 

omogočimo publikacijo v njim poznanem jeziku, smo že korak bližje k lažjemu vključevanju 

njihovega otroka in njih samih v novo okolje. Posredujemo jim cilje, vizije in priporočila ob 

uvajanju, za katere verjamemo, da so skupni vsem udeležencem v izobraževalnem procesu 

(Makarovič, 2009, str. 145). 

Pogoste so oblike sodelovanja s starši, ki so lahko formalne narave, in sicer v okviru 

pogovornih oziroma govorilnih ur ali pa so to različne oblike sodelovanja, ki so zelo splošne 

narave. Vzgojitelj lahko načrtuje sodelovanje s starši priseljenci na več načinov: sodelovanje 

v dopoldanskem času (branje pravljice v maternem jeziku, peka peciva), pomoč pri nastajanju 

obvestil ali publikacije (vloga prevajalca) ali kot pomoč pri komunikaciji z novo priseljenimi 

starši, ki so predstavniki iste kulture (Vižintin, 2017, 306). 

Vižintin (2017, str. 283) pravi, da se na žalost prepogosto dogaja, da v šolah ali vrtcih 

predstavljajo dežele popotniki. Prav tako v višjih razredih OŠ učenci preko različnih 
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seminarskih nalog predstavljajo države sveta in pripadajočo kulturo. To je premalo, da bi 

lahko govorili o medkulturnem dialogu. Poslušalec čuti, ko nekdo pripoveduje s srcem o svoji 

kulturi in ob tem po možnosti obuja spomine iz svojega otroštva. Noben plakat ali posnetek 

ne bo otrokom pričaral toliko raznolikih občutkov in doživetij kot starši, ki bi v vrtcu 

predstavili deželo, iz katere prihajajo. Z otroki bi pripravili tradicionalno jed, ki je značilna za 

njihovo kulturo, zaigrali na inštrument, zapeli pesem, predstavili tradicionalno oblačilo …  

Vižintin povzema po Vecu (2009), ki svari, da ustvarjanje uspešne komunikacije med 

vzgojiteljem in staršem ne vključuje le izmenjave poglavitnih informacij. Če želimo imeti 

uspešno komunikacijo, bomo to dosegli takrat, ko nam bo uspelo pri starših vzbuditi občutek 

pomembnosti pri sodelovanju v dobrobit razvoja in dobrega počutja njihovega otroka 

(Vižintin, 2017, str. 305).  

2.4 Vloga vzgojitelja pri medkulturni vzgoji v vrtcu 

Vzgojitelj mora pri svojem delu upoštevati, da je družba zelo raznolika, in imeti do nje 

pozitiven pristop. Pri svojem delu mora biti moralno zavezan v odnosu do vseh otrok v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu in biti predan svojemu delu, upoštevajoč načela Kurikuluma 

za vrtce (Lesar, 2006, str. 34). 

V nekaterih vrtcih v Sloveniji je praksa, da se v okviru različnih sodelovanj (intervizija, 

supervizija) vzgojitelji in vzgojiteljice aktivno srečujejo in izmenjujejo svoja mnenja o 

različnih tematikah, ki vplivajo na njihov osebni in profesionalni razvoj. Na žalost še vedno 

velja prepričanje, da je dober vzgojitelj tisti, ki nima konfliktnih situacij s starši. To pa lahko 

pri vzgojiteljih sproža nelagodno situacijo, zaradi katere ne želijo spregovoriti (Jensen in 

Jensen, 2011, str. 27). 

Otroci, ki prihajajo iz kulturno manj spodbudnega okolja, so v vrtčevskih skupinah najbolj 

ranljivi. Zaradi neznanja slovenskega jezika težko navezujejo socialne stike, so nesprejeti in 

nepriljubljeni, kar pa se odraža v njihovem agresivnem vedenju, neupoštevanju pravil in 

norm, ki veljajo za družbo v širšem socialnem kontekstu. Ključno vlogo za integracijo in 

inkluzijo otrok iz kulturno in socialno manj spodbudnega okolja ima vzgojitelj. Njegove 

zaznave in pričakovanja do otrok bistveno vplivajo na njihov uspeh, samospoštovanje in 

samopodobo. Ker se otroci učijo z zgledom, mora biti ravno vzgojiteljica tista, ki ima 

spoštljiv odnos do otrok, ki imajo težave na socialnem področju in jim skozi različne oblike 
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interakcije, ki vključuje različne oblike iger, pokaže način reševanja problemov. Otroka, ki 

ima težave z navezovanjem stikov, lahko vključimo tudi v program za učenje socialnih 

spretnosti, v katerem bo pridobil potrebne veščine (Šarič, 2006).  

Odnosi med pedagogom in starši so asimetrični. Vzgojitelj ima vodstveno vlogo, preko katere 

nosijo odgovornost za kakovosten proces. Za zagotovitev uspešnega in obenem kakovostnega 

procesa mora vzpostaviti vzajemno razmerje med vsemi udeleženci. Vzgojitelj mora biti 

sposoben sprejemati mnogotera različna stališča in poglede, s katerimi se srečuje pri svojem 

delu in si prizadevati za razplet brez nepotrebnega vznemirjanja udeležencev v samem 

procesu (Jensen in Jensen, 2011). 

Starši priseljenci so sodelovali v raziskavi, v kateri so na podlagi svojih izkušenj izrazili svoje 

mnenje o načinih sodelovanja in partnerstva, ki ga imajo z vzgojitelji in drugim strokovnim 

osebjem v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Iz raziskave je razvidno, da starši pogrešajo 

večjo vključenost, pozornost, spoštljivost in dostopnost s strani vzgojiteljev in vzgojno-

izobraževalnih institucij. Iz tega lahko sklepamo, da bi bilo zelo zaželeno, da strokovni 

delavci bolj pogosto vključijo starše v sam proces dela, si prizadevajo za boljše odnose, poleg 

tega pa tudi sami poskrbijo za osebno in profesionalno rast na področju komunikacije in 

medosebnih odnosov. Različni avtorji navajajo, da so bolj uspešni pri svojem delu tisti 

strokovni delavci, ki so bolj zavzeti, dejavni in imajo pozitiven pristop od tistih, ki so 

ravnodušni in vzvišeni (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšek Škraban, 2015, str. 323). 

Šarič (2006) povzema po Good in Brophy (1995), ki pravita, da mora biti vzgojitelj pri 

medkulturni vzgoji v vrtcu zelo občutljiv za socialno ranljivejše skupine kot širše socialne 

skupnosti, zato spoznavanje z različnimi kulturami ne sme temeljiti na stereotipih. Pomembno 

vlogo pri medkulturni vzgoji v vrtcu predstavljajo starši, ki jih vključimo v sam proces dela. 

Tako lahko rečemo, da njihovo sodelovanje predstavlja izziv vzgojitelju in staršem, preko 

katerega se krepita zaupanje in odnos med njimi ter ne nazadnje tudi s celotno skupino otrok. 

EMPIRIČNI DEL 

3 OPREDELITEV PROBLEMA 

Z letošnjim letom se nam je v skupini pridružila albanska deklica, ki obenem tudi prvič 

obiskuje vrtec. Deklica je imela ob uvajanju velikokrat stisko, kar je izrazila z jokom. Bila je 
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v povsem novem okolju, poleg tega pa ni poznala slovenskega jezika. Poleg nje so v skupini 

otroci, ki so predstavniki albanske, ruske, hrvaške in slovenske kulture. Na osnovi te 

raznolikosti sem zasnovala celovit projekt medkulturnega delovanja v skupini; v okviru 

projekta so otroci (s pomočjo in sodelovanjem staršev in starih staršev), spoznali obeležja 

različnih kultur, ki jim pripadajo. Nekateri otroci so se prvič srečali s tujim jezikom. Pravljico 

Mavrično moštvo (Aubrey, 2007) so prebrale mamice, ki so jo po predhodnem dovoljenju 

takratne prevajalke in urednice knjige Maje Kraigher, prevedle v hrvaški, ruski in albanski 

jezik. Slovensko kulturo sem otrokom predstavila sama. Preostale dejavnosti so opisane v 

nadaljevanju diplomskega dela.  

3.1 Cilji 

S projektom želim doseči, da otroci skozi različne izkušnje spoznajo, da se ljudje med seboj 

razlikujemo, kar pa nas na neki način dela posebne. Preko različnih dejavnosti so otroci 

spoznavali strpnost, spoštljiv odnos do drugega, predvsem pa, da smo si kljub fizičnim 

razlikam (barva kože, oblika oči, barva las) zelo podobni. Cilj diplomske naloge je ovrednotiti 

izvedbo projekta.   

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Diplomsko delo odgovarja na naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Ali so bile izbrane dejavnosti primerne razumevanju otrok starih tri do štiri leta; kakšna so 

opažanja o udeležbi otrok v projektu?  

2. Ali bodo starši pozitivno sprejeli projekt in kako bodo sodelovali v njem? 

3. Ali bodo otroci ob koncu projekta prepoznali značilnosti določene kulture?  

3.3 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo, ki je 

temeljila na dejavnostih in takojšnji evalvaciji, ki je vključevala analizo dokumentacije 

(videoposnetkov, slik) ter skupno analizo izvajalke in opazovalke (pogovora z vzgojiteljico po 

končanih dejavnostih).   
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3.4 Raziskovalni vzorec 

Enomesečni projekt sem izvajala v Vrtcu Kurirček Logatec, v enoti Centralni vrtec, v skupini 

Zajčki, kjer sem tudi zaposlena. V starostni skupini otrok starih 3–4 leta je 9 deklic in 10 

dečkov.   

4 PROJEKT MEDKULTURNA VZGOJA V VRTCU 

4.1 O projektu 

Projekt sem izvajala v Vrtcu Kurirček Logatec, v skupini Zajčki, kjer sem tudi zaposlena. V 

starostni skupini otrok starih 3–4 leta je 9 deklic in 10 dečkov. Najstarejši deček bo januarja 

prihodnje leto dopolnil 4 leta, najmlajša deklica pa v mesecu decembru.  

Z letošnjim letom se nam je v skupini pridružila albanska deklica, ki obenem tudi prvič 

obiskuje vrtec. Da bi si s sodelavko olajšali komuniciranje z deklico, sva v igralnici nalepili 

list, na katerem so bile besede oz. stavki napisani v albanskem jeziku. Kot primer lahko 

napišem stavek, ki je najbolj pomiril jokajočo deklico: »Taš vjen mami«, kar pomeni »mami 

bo prišla«. Zelo zanimiv mi je bil tudi odziv drugih otrok, ki so z istimi besedami tolažili 

deklico, kadar je imela stisko. Otroci so prišli do nje, jo božali in govorili mami taš vjen. 

Kasneje sva s sodelavko ob izrečenih albanskih besedah povedali tudi po slovensko npr.: »A e 

don uj? Bi pila vodo?« Deklica je odgovorila s kimanjem. Česar nisva znali po albansko, sva 

ji nakazali s kretnjami in obenem povedali slovensko. Ko so si otroci umivali roke, sva deklici 

pokazali, naj si zaviha rokave in ji to tudi povedali v slovenskem jeziku. Po mesecu dni sva 

začeli s sodelavko opažati, kako že sama razume preprosta individualna navodila. Poleg nje so 

v skupini otroci, ki so predstavniki albanske, ruske, hrvaške in slovenske kulture.  

Menim, da ima vzgojitelj zelo veliko vlogo pri medkulturni vzgoji, zato sem se odločila, da s 

tem projektom prikažem nekaj načinov, kako otrokom v predšolskem obdobju približati 

različne kulture. V projekt sem vključila tudi starše in babice. Na oglasno desko sem dala 

obvestilo za starše, v katerem sem jih seznanila s projektom, povabila pa sem jih tudi k 

sodelovanju. Tako sem upoštevala kurikularno načelo enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. Temo sem poimenovala »Kje so moje 

korenine?«. Starši so moje povabilo k sodelovanju v projektu zelo pozitivno sprejeli, bili pa 

so mi tudi v zelo veliko pomoč pri načrtovanem projektu. Če se nam zaradi službenih 



 
17 

 

obveznosti niso mogli pridružiti, so mi pri projektu pomagali na zelo različne načine, kot na 

primer s prinašanjem različnih otroških pesmic ali pa so za pomoč prosili babice, ki so se nam 

z veseljem pridružile in nam predstavile delček svoje kulture. Za njihovo prijaznost se jim 

najlepše zahvaljujem. 

5. IZVEDBA PROJEKTA 

5.1    1. DEJAVNOST: Uvodna motivacija z globusom 

Cilj: 

 Otrok se začne zavedati obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

V jutranji krog prinesem vrečo, v kateri je globus. Vsakemu otroku dam možnost, da skuša ob 

tipanju skritega predmeta ugotoviti, kaj je to. Ob razkritem predmetu jih spodbudim k 

razmišljanju in iskanju rešitev oz. odgovorov. Ob predvajanih pesmih v različnih jezikih 

poskušajo (medtem ko sedijo) razumeti, o čem govori besedilo v pesmi. Svoja doživetja 

ponazorijo.   

Otroke sem povabila drugega za drugim, da so potipali in poimenovali skriti predmet po 

njihovi lastni presoji. Sprva se je odgovor »buča« nekajkrat ponovil, kar je za otroke v tem 

starostnem obdobju pogost pojav. Vendar pa je bilo tudi nekaj otrok, ki je podalo drugačne 

odgovore. Ti so: jajce, žoga, lubenica, konjiček, darilo. Pri ugotavljanju našega skritega 

predmeta me je prijetno presenetila albansko govoreča deklica, ki je tudi podala svoj odgovor 

(buča). Tokrat je prvič sodelovala pri dejavnosti tako, da je svoje razmišljanje oz. ugotovitve 

izrazila tudi z besedo. Ko sem naš skriti predmet razkrila, sem jim znova zastavila vprašanje: 

»Kaj je to?« Ena deklica mi je odgovorila, da je to žoga. Povedala sem ji, da bi bila lahko 

žoga, ampak ni. Nato pa se je oglasil fantek in rekel: »To je zemljevid.« Drugi fantek je 

dodal: »V vesolju je. Zemlja.« Otrokoma sem pritrdila in dodala, da na Zemlji živimo mi. 

Njihovo opazovanje sem usmerila v barve na globusu. Na vprašanje, kaj predstavlja modra 

barva, je kar nekaj otrok odgovorilo »morje«. Deklica se je ob tem spomnila in poimenovala 

slovensko obmorsko mesto Koper. Prav s tem odgovorom sem potem navezala na našo 

državo. Na našem globusu je Slovenija označena s piko. Na tak način sem želela otrokom 

približati velikost Zemlje. Ko sem jih vprašala, kaj na našem planetu predstavlja rjavo in 
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zeleno barvo, pa so me prijetno presenetili z odgovori. Ti so bili: trava, pesek, gozd. Ker je v 

začetku dejavnosti deček poimenoval globus zemljevid, sem otrokom pokazala tudi 

zemljevid, in sicer zemljevid Evrope. Ko sem ga pokazala, je deček vprašal: »Kje je 

Slovenija?« Otrokom sem pokazala, kje se nahaja Slovenija in jim povedala, da v Sloveniji 

govorimo slovenski jezik. Druga deklica je nato vprašala: »Kaj je tisto rozasto?« Odgovorila 

sem ji, da je to druga država, ki se imenuje Kazahstan, na zemljevidu sem pokazala še 

Albanijo, Hrvaško in Rusijo. Na vprašanje, ali na celem svetu govorimo isti jezik, so mi 

odgovorili pritrdilno. Globus smo z otroki odnesli na mizo v igralnici, kjer so ga lahko 

opazovali in se ob njem pogovarjali (slika1). 

V nadaljevanju dejavnosti sem otrokom predvajala odlomke pesmic v ruskem, albanskem, 

hrvaškem jeziku in čisto na koncu še slovenskem jeziku. Pri poslušanju pesmi v ruskem in 

albanskem jeziku so vsi otroci, razen rusko in albansko govorečih otrok, povedali, da niso 

razumeli besedila. Albansko govoreča deklica in deček sta svoje občutke ob predvajanju 

pesmi zelo različno izražala. Deklica je na zelo močan neverbalen način sporočala, da 

predvajano pesem razume in da ji je všeč, da tudi tako glasbo sliši v vrtcu. Izražala se je z 

nasmeškom in sramežljivim pogledom. Deček se je med poslušanjem pesmi v albanskem 

jeziku umiril in jo poslušal z odprtimi usti. Ko sem ga vprašala, o čem je pel deček v pesmici, 

pa je le skomignil z rameni. Deček je na govornem področju zelo šibek. Kljub temu da je v 

domačem okolju prisoten njegov materni jezik, ga zelo slabo govori. Posledično je šibko tudi 

znanje slovenskega jezika, čeprav je bil v vrtec vključen z 11 meseci. Deklica, katere mamica 

je Rusinja, se je ob predvajanju ruske pesmi zibala in jo pripevala. Na moje vprašanje, o čem 

je pela pesem, mi je odgovorila, da o živalih na kmetiji. Ob zvokih hrvaške otroške pesmi sta 

dva otroka povedala, da pesem poje o vlaku, eden izmed njiju je pesem tudi prepeval. Ko se je 

iz radija zaslišala slovenska otroška pesem, pa je večina otrok ob pesmi začela prepevati. Ko 

sem jih vprašala, ali so besedilo pesmi razumeli, so pritrdilno odgovorili. Deklica pa je še 

dodala, da so peli slovensko. Ob koncu vsakega predvajanega posnetka sem otrokom 

povedala, v katerem jeziku je bila predvajana pesem in o čem govori besedilo pesmi. Potem 

sem jim še enkrat zastavila vprašanje: »Ali mislijo, da po celem svetu govorijo tako kot mi 

zdaj, slovensko?« Pritrdilno mi je še vedno odgovorila skoraj polovica  otrok. Pesmi smo nato 

poslušali še enkrat in ob njih zaplesali. 
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Evalvacija: 

V začetku dejavnosti sem otroke spodbudila k ugotavljanju skritega predmeta. Otrok pri 

ugotavljanju nisem želela usmerjati z vidika enakih možnosti za vse otroke. Vsak otrok je 

imel možnost potipati skriti predmet in ga poimenovati. To se mi je zdelo še posebej 

pomembno zato, ker je bil predmet skrit. Ko je bil predmet razkrit, sem na »napačne« 

odgovore otrok odgovarjala v smislu: »Lahko bi bil/a, ampak to ni žoga.« Pri sprejemanju 

otrokovih odgovorov je zelo pomemben naš odziv na njegov odgovor, tudi če ta ni pravilen. 

Otroka na tak način spodbujamo, da je prav, da samostojno razmišlja in obenem pove to, kar 

misli. Otroci so me s poznavanjem globusa in zemljevida prijetno presenetili. Vendar pa je 

bilo to, kar smo ob globusu in zemljevidu povedali, več kot dovolj za njihovo starost. Pri 

poslušanju pesmi sem želela dati poudarek na poslušanje in morebitno razumevanje besedila, 

zato so otroci prvič pesmi poslušali sede. Tako je bila pozornost usmerjena v poslušanje 

pesmi in ne v gibanje ob melodiji. Skoraj polovica otrok je bila ob koncu dejavnosti mnenja, 

da po celem svetu govorimo isti jezik, kar pa je bilo pričakovati. Otroci se učijo postopoma in 

celostno, zato bom v prihodnjem mesecu otrokom pripravila več dejavnosti, pri katerih bodo 

pridobivali konkretne izkušnje. Ravno s tega vidika otrokom večkrat ponudimo oz. 

predstavimo eno stvar, saj se otrok uči oz. raziskuje postopoma in s ponavljanjem. Otroci so 

ob koncu dejavnosti svoja doživetja izrazili z gibanjem, kar pa je v predšolskem obdobju zelo 

pomembno. 

 

Slika 1 (lasten vir): Globus 
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5.2.    2. DEJAVNOST: Knjiga Mavrično moštvo (Annette Aubrey) 

Cilj: 

 Otrok se ob poslušanju in pripovedovanju pravljice identificira s književno osebo ter 

doživlja književno dogajanje. 

 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroke povabim, da se usedejo v jutranji krog. Pokažem jim 

naslovnico slikanice in jih z vprašanjem spodbudim k 

razmišljanju, o čem naj bi govorila prebrana zgodba.  

Po podanih predvidevanjih otrok preberem knjigo. Knjiga je 

izhodišče za pogovor z otroki o njihovem doživljanju zgodbe.  

 

 

 

Knjiga pripoveduje o skupini otrok, ki se z učiteljico odpravijo na izlet v živalski vrt. Dan 

pred odhodom se deček in deklica dogovorita, da se bosta na izletu družila le s tistimi otroki, 

ki bodo oblečeni v isto barvo oblačil kot onadva. Tako se dan v živalskem vrtu  sprevrže v 

dan poln nasilja, žaljivk in slabe volje. Otroci ob knjigi spoznavajo nasilje med vrstniki in  

pomen medsebojnega spoštovanja in enakosti. 

Deklica je opazila jokajočega dečka na naslovnici in dodala, da je žalosten. Otroci so podali 

nekaj razlogov za njihovo občutenje žalosti, ki ga pogosto izražajo z jokom: odsotnost 

mamice, bolečina ob udarcu, tema, padec s kolesom, kadar nas kaj boli. Ko sem njihovo 

pozornost preusmerila na preostale tri otroke na sliki, je deček rekel, da so besni. Na moje 

vprašanje, »kaj to pomeni biti besen«, mi je odgovoril, da to pomeni biti jezen. Deklica je 

povedala, da ji nekateri otroci niso dovolili, da bi se igrala v kuhinjskem kotičku in je bila 

zato žalostna. Ko sem otroke vprašala, ali je bilo to prav, so otroci rekli da ne, deček pa je 

Slika 2 (lasten vir): Slikanica Mavrično 

moštvo (Aubrey, 2007). 
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dodal, da so v vrtcu igrače od vseh in da se vsi lahko igramo z njimi. Otroci so opazovali in 

primerjali med seboj barvo oči, las, majice, hlač, copat. Poimenovali so barvo svojih las in 

drugih. Prosila sem jih, naj si pozorno ogledajo slike otrok na obeh straneh, in naj mi povedo, 

kako se počutijo eni in drugi. Več izmed njih jih je opazilo, da so otroci v zelenih oblačilih na 

sliki veseli, v pisanih pa žalostni. Ko sem vprašala. zakaj mislijo, da je tako, je deklica 

povedala, da »niso v klubu«. Deček pa je dodal, da se otroci v zelenih oblačilih smejijo. Na 

moje vprašanje, zakaj se kregajo, sem dobila dva odgovora: 

»Ker niso v klubu.« 

»Ker se ne smejo igrati z njimi.« 

Evalvacija: 

Z uvodnim vprašanjem o motivu slike sem želela pri otrocih dobiti pozornost, predvsem pa 

spoznati njihovo čustveno zaznavanje slike. Knjigo sem jim najprej enkrat prebrala. Potem pa 

sem ob slikah otrokom postavljala vprašanja, kot so:  

Ali se je tudi kdo izmed njih kdaj želel igrati in jim prijatelji niso pustili?  

Kako so se ob tem počutili?  

Kaj so naredili? 

Kakšne barve oblačil imamo danes oblečene? 

Kakšne barve las imamo? 

Ali imata prijatelja, ki sedita na otrokovi levi in desni strani enako barvo oči, las? 

Kako se počutijo otroci na sliki? Zakaj tako misliš? 

Zakaj se kregajo otroci? 

Z vprašanji sem otroke spodbudila k razmišljanju, nekaj izmed njih pa je ob pogovoru 

izražalo svoja čustva in občutke, kadar so bili sami v podobni situaciji. Naštevali so 

medsebojne razlike in podobnosti ter se vživeli v ravnanje knjižnih junakov. Pri opazovanju 

drug drugega sem želela otrokom pokazati, da je nekaj povsem normalnega, da smo si ljudje 
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med seboj različni, vendar to nikakor ne sme biti ovira za naše prijateljstvo. Kljub temu da 

smo si na prvi pogled različni, pa smo si obenem tudi zelo podobni. Vsi jokamo, se smejemo, 

nas boli, kadar se udarimo, smo žalostni, kadar nas kdo užali … 

Otrokom sem v pogovoru povedala, da je Eva (lik iz knjige) morala zbrati veliko poguma, da 

je povedala, kaj je prav in kaj ne. Prav gotovo jo je bilo strah, vendar je bilo prav, kar je 

naredila. Drug drugega ne smemo žaliti, ker nas to prizadene in smo zato žalostni. In če bi 

kdo prizadel njih, morajo nekomu povedati, na primer nama (z vzgojiteljico), atiju, mamici, 

babici, dedku itd., tistemu, ki ga imajo radi. Prav je tudi, da sta Taja in Tomi (lika iz knjige) 

priznala napako, ki sta jo naredila. Vsi delamo napake in kadar jo naredimo, je prav, da jih 

priznamo. Prav je, da smo pogumni kot Eva, nasilju pa se izogibamo.  

S tem sem želela otrokom povedati, da vsi delamo napake, vendar je prav, da napake 

priznamo in se za njih opravičimo. Kot pedagogi imamo veliko vlogo pri ohranjanju vrednot, 

saj imamo tudi mi veliko odgovornost, da otrokom na njim primeren način prikažemo in 

spodbudimo razvoj moralno-etičnih dimenzij. Predvsem pa moramo biti pedagogi v prvi vrsti 

zgled otrokom pri spoštovanju posameznika in vrednot, ki omogočajo dobro počutje vseh. 

Kar bi spremenila pri današnji dejavnosti, je to, da bi otroci poslušali isto pesem v vseh štirih 

jezikih. Kljub temu jim je bila pesem o ovci takoj všeč in so si obenem zapomnili, da je to 

albanska pesem. Ravno to pesem so želeli poslušati večkrat. 

5.3    3. DEJAVNOST: Ogled knjige Mavrično moštvo (na platnu) v slovenskem jeziku 

Cilj:  

 Otrok se ob poslušanju in pripovedovanju pravljice identificira s književno osebo ter 

doživlja književno dogajanje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Prebrala sem slikanico Mavrično moštvo (Aubrey, 2007) preko PowerPoint predstavitve. 

Drsnice prikazujejo strani knjige, s pomočjo katerih preberem besedilo zgodbe in obenem 

spodbujam otroke k pripovedovanju o njihovem doživljanju zgodbe. 

Ko so otroci videli platno, so me najprej vprašali: »Ali bomo gledali risanke?«. Glede na to, 

da risank v vrtcu ne gledamo, mi je bilo zanimivo, da so ob pogledu na platno dobili to 
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asociacijo. Povedala sem jim, da si bomo danes ogledali slikanico Mavrično moštvo (Aubrey,  

2007) na malce drugačen način. Po prebrani pravljici (slika 3) sem otrokom znova zastavljala 

skoraj identična vprašanja, vendar pa so bili odgovori tokrat bolj premišljeni, saj so zgodbo že 

poznali. Deklica je ob pogledu na prvo stran slikanice rekla, da otrok v črtasti majici joka. 

Deček je dodal, da joka zato, ker modri ne smejo biti v igri. Na vprašanje, kakšni so otroci v 

ozadju, sem od otrok dobila odgovor, da so zeleni in da spadajo v klub Zelenih. Na moje 

vprašanje, ali jim je že kdo poskušal preprečiti igro v želenem kotičku, je deklica rekla, da je 

bila sama tista, ki ni želela, da kdo pride k njej v kotiček. Na moje vprašanje, ali misli, da je 

bilo to prav, mi je odgovorila z »Ne«. Tudi na vprašanje, kako bi se sama počutila, če bi kdo 

njej želel preprečiti igro v kotičku, mi je odgovorila s »Slabo«. Drugi deček je dodal, da je 

posodil igrače prijatelju, ki je bil pri njem na obisku. Tudi drugi otroci so povedali, da delijo 

igrače z drugimi. Na vprašanje, kako so danes oblečeni, so otroci začeli naštevati barve svojih 

oblačil. Deček, ki je imel modro majico, me je poklical po imenu in dejal: »Katja, jaz pa 

imam danes oblečeno modro majico in modre hlače.« Ko sem ga vprašala, ali se otroci kljub 

temu igrajo z njim, mi je pritrdil. Tudi sama sem še enkrat poudarila, da smo vsi lahko 

prijatelji, ne glede na to, kakšne barve majic, hlač ali las imamo. Otroke sem vprašala, kako bi 

se počutili, če bi jim danes, ko so prišli v vrtec, rekla, da se otroci, ki so oblečeni v modre 

majice, ne smejo igrati v kotičku s kockami. Deček mi je odgovoril: »Jezen bi bil.« Nato sem 

ga vprašala, naj mi pove, na koga bi bil jezen. Odgovoril mi je: »Nate!« Otrokom sem 

povedala, da bi bilo tako tudi prav, saj se lahko vsi igramo z vsemi igračami, ne glede na to, 

kakšen je naš zunanji videz. Ko smo prišli do strani, ko deklica Eva pove prijateljem, da se ne 

strinja z njihovim početjem, je deček sam od sebe rekel stavek, ki je napisan v knjigi: 

»Nehajte že s temi neumnostmi …« Na moje vprašanje, zakaj je deklica tako rekla, so otroci 

odgovorili: »Ker se kregajo (otroci)!« Prav tako je deček ob naslednji sliki rekel: »Opravičila 

sta se.« Tu je imel v mislih lika iz slikanice Tajo in Tomija, ki sta se opravičila otrokom 

zaradi nastale situacije. Pojasnil je, da kadar kaj naredimo narobe, se moramo opravičiti. 
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Slika 3 (lasten vir): Ogled knjige Mavrično moštvo na platnu. 

Evalvacija: 

V prihajajočem tednu bomo z otroki spoznavali pravljico Mavrično moštvo v ruskem, 

hrvaškem in albanskem jeziku. Zato sem otrokom še enkrat prebrala pravljico in jim 

postavljala odprta vprašanja, ki omogočajo otrokom tvorjenje daljših, bolj kompleksnih 

odgovorov. Pomembno je, da se izogibamo postavljanju vprašanj, na katere bi otrok odgovoril 

le z da ali ne. Na tak način otroka spodbujamo h govoru, ki je zelo pomemben del vsakdana, 

vsakega od nas. Prav je, da otrokom večkrat preberemo pravljico. Tako jo bo otrok imel 

možnost večkrat podoživeti in ponotranjiti. Otroci, ki so danes prvič poslušali zgodbo, so 

spoznali njeno vsebino. Pri današnjem branju knjige je deček, ki je pravljico poslušal drugič, 

sam na določeni strani povedal, kaj je zapisano v besedilu knjige. Vsi otroci pa so dajali bolj 

premišljene odgovore in jih primerjali s svojimi izkušnjami. V začetku dejavnosti so pravilno 

definirali glavne like z naslovnice in njihove razloge za počutje. Tudi pri njihovi igri sem že 

opazila spremembe. Otroci si med seboj bolj pomagajo (pri pospravljanju) ali pa drug drugega 

opozarjajo na neprimerno vedenje. Ko je deček A. deklici vzel kocko, je deklica zajokala. 

Takoj je k njej pristopil deček B. in jo vprašal: »Kaj je?« Ker deklica še ne govori slovensko, 

je na dečka pokazala le s prstom. Deček B. jo je vprašal, ali ji je vzel kocko in deklica je 

potrdila s kimanjem. Deček B. je stopil do dečka A. in mu rekel, naj ji vrne kocko, kar je tudi 

storil. Deček B. pa je stopil do dečka A. in mu rekel: »Igrač se ne sme jemat. To ni lepo.« 

Deček je nato kocko vrnil deklici. Menim, da ravno s pogovori in razmišljanjem otrok na to 

ali podobno temo pripomoremo k možnosti, da vsak otrok začne razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje prijateljskih odnosov, da v njih uživa in jih vzdržuje. To vključuje 
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reševanje problemov, katerih del so: pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje 

stališč ter občutij drugih, menjavanje vlog in medsebojno komuniciranje. 

 

5.4    4. DEJAVNOST: Ogled knjige Mavrično moštvo (na 

platnu) v ruskem jeziku (slika 4). 

Cilja:  

 Otrok se vživi v ravnanje književnih junakov v 

drugem jeziku. 

 Otrok postopno spoznava obstoj lastnega in drugih 

jezikov ter lastne in druge kulture. 

 

 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Dekličina mamica prebere pravljico v svojem maternem jeziku, v ruščini. Otroci v okviru 

svojih zmožnosti ubesedijo svoja doživetja ob poslušanju pravljice. Ob koncu otroci zaplešejo 

ob zvokih otroških ruskih pesmi z baloni ali brez njih. Svoje občutke in doživetja ponazorijo z 

gibanjem in pripevanjem ob glasbi. 

Dekličina mamica je pred začetkom branja pravljice otrokom povedala, da jim bo danes 

prebrala pravljico v ruskem jeziku. Otroci so jo pozorno poslušali. Ko je začela brati 

pravljico, se je na njihovih obrazih videla presenečenost in rahla zmedenost v pozitivnem 

smislu. Otroci so poslušali pravljico z odprtimi usti. Opazila sem, da so otroci pogledovali 

občasno na platno, kjer so bile strani slikanice, vendar so večino časa imeli pogled usmerjen v 

mamico, ki je brala pravljico. Zanimiv mi je bil tudi odziv deklice, katere mamica je brala 

pravljico. Ko je začela brati, jo je prijela za nogo in ji rekla: »Mami, ne bereš prav!« Nato je 

pravljico poslušala naprej. Ko je zadnjo stran skoraj pozabila prebrati, jo je deklica (kljub 

temu da je njena mami brala v ruščini) opozorila, da mora prebrati še zadnjo stran. Po 

prebrani pravljici sem otroke vprašala, ali je bilo danes kaj drugače kot po navadi. Deček je 

Slika 4 (lasten vir): 

Slikanica радужная 

команда, ruski prevod 

pravljice Mavrično 

moštvo (Aubrey, 2007). 
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odgovoril, da niso nič razumeli. Ko sem jih vprašala, ali vedo, katero pravljico je dekličina 

mamica brala, pa sta mi le dva odgovorila, da ne vesta. Drugi so poimenovali naslov slikanice 

in kratko vsebino knjige, ki jim je bila že poznana. Otrokom sem povedala, da je mamica 

prebrala pravljico v ruskem jeziku. Na moje vprašanje, katera je ruska risanka, so mi trije 

otroci povedali, da je to Maša in medved. Otroci so se ob plesu z baloni zelo razživeli, kljub 

temu da so bile pesmi v ruščini, so nekatere izmed njih prepoznali, saj jim je bila melodija 

znana (Na kmetiji je lepo). Ob pomoči dekličine mamice so otroci zaplesali rusko verzijo 

otroške pesmi Če si srečen, saj je ples nekoliko drugačen. Otroci so kretnje posnemali in se ob 

tem zabavali. 

Evalvacija: 

Otroci so na njim najbolj naravni način spoznali tuji jezik. S to dejavnostjo (in tistimi, ki 

sledijo v tem tednu), sem želela, da otroci postopoma spoznajo, da ne govorimo vsi enakega 

jezika. Mamica je otrokom povedala, da je živela v Rusiji, ko je bila toliko stara kot oni. To je 

tudi razlog, da govori rusko. Nato sem se navezala na njene besede in dodala, da otroci v 

Rusiji poslušajo pravljice v takem jeziku, kot smo ga zdaj poslušali mi. Otroci so povedali, da 

pravljice niso razumeli, ker ni bila slovenska. Mamica mi je povedala, da deklica razume 

rusko, vendar ne želi govoriti po rusko. Pozitivno pa me je presenetila, ko sem jo med 

dnevom vprašala, kako se v ruščini reče Mavrična ekipa in mi to tudi povedala. Prav vsi, ki 

smo poslušali pravljico, smo bili fascinirani nad jezikom, vključno z mano. Posledica tega je, 

da mi ni uspelo posneti branja pravljice. Tako sem dejavnost le fotografirala. 

Pri otrocih sem na ta način želela spodbuditi strpnost in sprejemanje drugačnosti ter ob 

pomoči slik iz slikanice podoživljanje zgodbe, kjub temu da je bila pravljica prebrana v tujem 

jeziku. Glede na odzive otrok menim, da mi je to ob pomoči mamice tudi uspelo.  

5.5    5. DEJAVNOST: Ogled knjige Mavrično moštvo (na platnu) v hrvaškem jeziku 

Cilja:  

 Otrok se vživi v ravnanje književnih junakov v drugem jeziku. 

 Otrok postopno spoznava obstoj lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 
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Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Dekličina mamica prebere pravljico v svojem maternem jeziku, v hrvaščini. Otroci v okviru 

svojih zmožnost ubesedijo svoja doživetja ob poslušanju pravljice. Ob koncu otroci zaplešejo 

z baloni (ali brez njih) ob zvokih hrvaških otroških pesmi. Svoje občutke in doživetja 

ponazorijo z gibanjem in pripevanjem ob glasbi. 

Danes mi je deklica ob prihodu v vrtec povedala, da nas bo obiskala njena mama in nam 

prebrala pravljico. Današnjega dogodka se je zelo veselila. Ko se nam je mamica po zajtrku 

tudi pridružila, je stekla k njej v objem, nato pa jo je peljala do stola, ki ji je bil namenjen. 

Zanimiva mi je bila dekličina reakcija, saj je bila skoraj identična dekličini iz včerajšnjega 

dne. Mamico je opomnila, da ne bere pravilno. Otroci so pravljico poslušali in tako kot včeraj 

ves čas gledali mamico in ne v slikanico, ki je bila predvajana na platnu. Otroci so tudi tokrat 

povedali, da pravljice niso razumeli, vedeli pa so, da beremo Mavrično moštvo. Ko sem jih 

vprašala, ali so že kje slišali tak govor, je deklica C. povedala, da tako govori njena »baka« 

(babica). Povedala sem jim, da je bil to hrvaški jezik in če gremo na Hrvaško na morje, bomo 

slišali, da ljudje, ki tam živijo, govorijo hrvaško. Oglasil se je deček, ki je povedal, da ima 

Hrvaška veliko morja in da se dolgo časa peljejo z avtom na morje. Drugi je nato dodal, da 

gre velikokrat z mamico in očkom na morje v Koper, ker tam stanuje njegova »nona«. Ko 

sem ga vprašala, kje je Koper, mi je odgovoril: »Daleč. Moramo se peljati čez dva tunela.« 

Dodala sem, da je to slovensko obmorsko mesto. Nato smo z otroki zaplesali še ob otroških 

hrvaških pesmicah. Omenim lahko, da so vsi otroci plesali, en fantek pa je prepeval pesem z 

naslovom Juri, juri vlak. Poznal je celotno besedilo, čeprav hrvaškega jezika kot takega ni 

prepoznal.  

Slika 5 (lasten vir): Slikanica Dugina 

ekipa, hrvaški prevod pravljice 

Mavrično moštvo (Aubrey, 2007). 
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Evalvacija:   

Otroci so tudi danes spremljali pravljico na zelo podoben način kot včeraj. Večjo pozornost so 

posvečali poslušanju, kar je razvidno iz njihove neverbalne komunikacije, saj je bil njihov 

pogled usmerjen v mamico in ne v platno s slikami. Vzrok za dekličino reakcijo na mamičino 

branje pravljice je bil v tem, da doma, kljub temu da so predstavniki druge kulture, govorijo 

slovensko. Vendar pa gostujoča mama ni v tem videla ovire, saj se ji zdi prav, da otrokom 

prikažemo različne kulture. Ravno zato je imela pri prevodu nekoliko težav, pri čemer pa ji je 

pomagala tašča. Izmed vseh otrok je ena deklica prepoznala hrvaški jezik. Na moje vprašanje, 

ali so že kje slišali tak jezik, je deklica poimenovala babico. Pri otrocih, ki bodo 4. leto 

dopolnili v začetku leta, je opaziti višjo kognitivno raven razvoja. Njihovi odgovori so daljši 

in bolj premišljeni. Medtem ko mlajši otroci še poslušajo in vsrkavajo informacije skozi 

pogovor. Tako pridobivajo izkušnje, ki jih privedejo do samostojnega razmišljanja in 

podajanja odgovorov. Pri tem pa je pomemben čas, ki ga namenimo otroku. Vsak njegov 

odgovor moramo pozorno poslušati in pri tem misliti, kako bi lahko temo poglobili ali 

razširili.   

Ker želim pri otrocih doseči postopoma ločevanje jezikov, bomo v prihodnjih dneh poslušali 

v enem dnevu le pesmi ene kulture. V prihodnje pa načrtujem igro, pri kateri bodo otroci odšli 

na dogovorjeno mesto, glede na slišano pesem. Menim, da bi bilo kar koli drugega v zvezi z 

jezikom za njih pretežko, saj moj cilj ni usvajanje novih besed, ampak le slušno zaznavanje 

različnosti med jeziki. Ravno s tega vidika otroci poleg drugih pesmi poslušajo pesem z 

naslovom Na kmetiji je lepo v vseh predstavljenih kulturah.   

5.6.  6. DEJAVNOST: Ogled knjige Mavrično moštvo (na platnu) v albanskem jeziku 

Cilja:  

 Otrok se vživi v ravnanje književnih junakov v drugem jeziku. 

 Otrok postopno spoznava obstoj lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 
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Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Dekličina mamica prebere pravljico v svojem maternem jeziku, v albanščini. Otroci v okviru 

svojih zmožnosti ubesedijo svoja doživetja ob poslušanju pravljice. Ob koncu otroci zaplešejo 

z baloni (ali brez njih), ob zvokih albanskih otroških pesmi. Svoje občutke in doživetja 

ponazorijo z gibanjem in pripevanjem ob glasbi. 

Deklica se je obiska mamice zelo razveselila, kar je pokazala s tem, da ji je stekla v objem. Po 

uvodnem pozdravu je mamica začela brati pravljice. Otroci so pravljico poslušali, vendar pa 

so bili pogledi večine otrok (z razliko prejšnjih dni) usmerjeni v platno. Ob koncu pravljice se 

je oglasil deček in povedal, da pravljice ni razumel. Njegov odgovor so potrdili tudi drugi 

otroci. Dečku sem povedala, da tudi sama nisem razumela, in da je to povsem normalno, saj 

se moramo tujega jezika naučiti. Je pa zanimivo poslušati, kako se pravljica sliši v kakšnem 

drugem jeziku, kot recimo v albanščini. Nato sem vprašala deklico (katere mamica je brala 

knjigo), ali je razumela pravljico. Prikimala je in se stisnila k mamici, saj ji je skoraj ves čas 

branja sedela v naročju. Otroke sem vprašala, ali vedo, v katerem jeziku smo poslušali 

pravljico. Oglasil se je deček, ki je rekel: »V albanskem.« Njegov odgovor se mi je zdel dobra 

iztočnica, da otrokom še enkrat povem, da v Albaniji otroci poslušajo pravljice v albanskem 

jeziku, v Rusiji v ruskem, na Hrvaškem v hrvaškem in v Sloveniji v slovenskem jeziku. 

Otroci so tudi v plesu in albanskih pesmicah zelo uživali. Prav tako sta z nami zaplesali in 

zapeli dekličina mamica in babica. Sproščenost mamice in babice je zelo vplivala tudi na 

otroke. Otroci so ves čas plesali, pripevali. Najbolj jim je všeč pesem z naslovom Qingji 

(Ovca). Že od prvega dneva, ko sem jim predstavljala pesmi v različnih jezikih, sem jim 

Slika 6 (lasten vir): 

Slikanica Skuadra e ylber, 

albanski prevod pravljice 

Mavrično moštvo 

(Aubrey, 2007). 
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povedala tudi, o čem govori besedilo pesmi. Prav pesem Qingji je otrokom najbolj prirasla k 

srcu in kadar jo slišijo ob pesmi pripevajo.  

Evalvacija: 

Z otroki smo danes pričakovali obisk albansko govoreče mame. Čakalo pa nas je 

presenečenje. Obiskali sta nas dekličina mama in babica. Otroci so tudi tokrat dobili 

konkretno izkušnjo o razlikovanju jezika ob branju pravljice v albanskem jeziku. Svoje 

ugotovitve so sami predstavili, in sicer, da prebrane pravljice niso razumeli. S tem, ko sem jim 

povedala, da tudi sama nisem razumela pravljice, sem želela otrokom sporočiti, da kljub 

nerazumevanju jezika sprejemam in spoštujem druge kulture, kar želim prenesti tudi na 

otroke.  

Pri pogovorih z otroki je pomembno, da jih imamo za enakovredne in jih pri komunikaciji z 

nami spodbujamo z vprašanji. Tako jih učimo razmišljanja in podajanja odgovorov. Pri tem je 

pomemben čas, ki ga otroku namenimo. Otrokom sem sprva sama povedala, da smo poslušali 

pravljico v albanskem jeziku. Čez nekaj časa sem jih znova vprašala, ali vedo, v katerem 

jeziku je dekličina mama brala pravljico. Odgovor je podal deček, ki je med starejšimi v 

skupini. Otroci se učijo postopoma in preko različnih konkretnih izkušenj. Pri tem je naloga 

odraslih, da jim te izkušnje omogočimo in jim večkrat pripravimo podobne dejavnosti. Na tak 

način bodo otroci raziskovali in ponotranjili svoja doživetja in izkušnje.  

Današnji ples ob albanski glasbi je bil otrokom zelo všeč. Posebno energijo sta v našo 

igralnico prinesli tudi mamica in babica deklice, ki sta z otroki plesali in prepevali pesmi. 

Tudi otroci so pripevali dele pesmi, posebej tisto, z naslovom Qingji in albansko različico 

pesmi Na kmetiji je lepo. 

5.7   7. DEJAVNOST: Junaki iz risank 

Cilja: 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 

 Otrok se vživi v ravnanje književnih junakov v drugem jeziku. 

 



 
31 

 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroke povabim v jutranji krog. Na sredino položim blazino, na katero zložim vse 

pripomočke. Otroke prosim, naj medtem le opazujejo. Vsak otrok poimenuje njemu najljubšo 

stvar. Otroci pripovedujejo o risankah in risanih junakih.  

Otroci so v začetku res v tišini opazovali, ko sem polagala različne igrače (junake iz risank) 

na blazino. Po nekaj trenutkih pa so se razveselili skoraj vsake igrače, ki so jo prepoznali in 

poimenovali. Ko sem vse položila na blazino, je vsak izmed otrok poimenoval njemu 

najljubšo stvar. Tujejezična deklica ni znala ubesediti svoje želje, zato sem jo povabila, da 

nam pokaže, kaj ji je všeč. Hitro je vstala s stola in dvignila Telebajska ter mi ga pokazala. 

Poimenovala sem igračko (Telebajsek), deklica se je nasmehnila, spustila igračo nazaj na 

blazino ter se usedla na stol. Otroci izpostavili Telebajske, Miniona, Cvetličnico Fifi, Smrkce, 

HelloKitty, Strelo McQuenne in vlakca Tomaža. Garfilda in Huga otroci niso prepoznali, zato 

ga tudi nihče ni poimenoval. Vendar to ni bil razlog, da se otroci ne bi želeli igrati z njima. 

Deklica je med igro prinesla Garfilda in me vprašala, kdo je to. Povedala sem ji, da mu je ime 

Garfild in da zelo rad je mesno lazanjo. Deklica je nato odšla v kuhinjo in Garfildu skuhala 

lazanjo, vzela ga je tudi s seboj na ležalnik v času počitka. Skoraj vsi otroci so poimenovali 

plišasto igračko, nekaj otrok pa je izpostavilo Smrkce-album (SMURFS & Peyo, 2011) in 

knjige (Fifi in Cvetličniki (Chapman, 2008), Maša in medved (Imanova, 2015)). Na moje 

vprašanje, kje lahko vidijo Telebajske in Minione, so mi sprva odgovorili: »Na blazini«. Ko 

sem vprašanje oblikovala drugače, je deklica odgovorila: »V risankah.« Nato so otroci njen 

odgovor smiselno povezali in začeli naštevati: na televiziji, na računalniku, na tablici, na 

telefonu. Otroci so moje naslednje vprašanje zelo hitro povezali s prejšnjimi dejavnostmi. 

Povedali so mi, da risanke ne obstajajo le v slovenskem jeziku, ampak tudi v albanskem, 

hrvaškem in ruskem. Ko sem jim povedala, da bomo ta teden gledali risanke, so se otroci zelo 

razveselili. Deček me je vprašal, ali bomo gledali Spidermana. Odgovorila sem mu, da te 

risanke po vsej verjetnosti ne bomo gledali, imam pa v mislih eno risanko, ki mu bo zagotovo 

všeč. Otroci so izrazili željo, da jim preberem dve knjigi iz zbirk Fifi in Cvetličniki 

(Chapman, 2008) ter Nodija (Blyton, 2008). Dogovorili smo se, da jim prvo preberem takoj, 

drugo pa med počitkom. Otroke sem nato povabila, da si z blazine vzamejo tisto igračo, ki si 

jo želijo. Otroci so ob prosti igri animirali plišaste igrače ali pa so v skupinah gledali karte z 

junaki risank. Med igro mi je tujejezična deklica prinesla dve punčki, in sicer Ano in Elzo 

(lika iz risanke Ledeno kraljestvo). Preko njiju mi je kazala znake za naklonjenost med dvema 
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osebama. Sprva je ena lutka božala drugo. Deklico sem tudi sama pobožala po glavi in ji 

rekla: »Boža jo.« Deklica se je nasmehnila in pokimala. Ana in Elza sta se nato v dekličinih 

rokah objeli. Rekla sem: »Objemata se.« Nato sta se lutki še poljubili. Rekla sem: »Lupčka sta 

si dali.« Deklica se je nasmehnila in pokimala. Potem mi je pokazala še dele telesa, jaz pa sem 

jih poimenovala v slovenskem jeziku. Ko sem želela, da jih poimenuje tudi ona, jo je postalo 

sram in ni želela povedati. Glede na to, da deklica z menoj in drugimi otroki že spregovori 

nekaj slovenskih besed, menim, da je kot jezik okolja začela sprejemati slovenščino. Deklica 

je zelo zgovorna, kar je razvidno ob snidenju z njeno mamico. Otroci so se ob listanju slikanic 

pogovarjali o likih iz risank, ki jih radi gledajo. Deček se je ob pogledu na knjigo z naslovom 

Maša in medved spomnil na naš pogovor, v katerem smo omenili, da risanka Maša in medved 

prihaja iz Rusije. Stopil je do zemljevida, ki ga imamo v igralnici, pokazal na Rusijo in dejal: 

»Risanka Maša in medved prihaja iz Rusije.«   

Evalvacija: 

Pripomočke za današnjo dejavnost sem prinesla od doma, saj imam tudi sama dva otroka, ki 

sta sicer že šoloobvezna. Otroci so bili nad prinesenimi stvarmi zelo navdušeni. S tem ko so 

otroci poimenovali njim najljubšo igračo (lik iz risanke), so mi neposredno sporočili, kakšne 

risanke so jim všeč. Med dejavnostjo sem jih prosila, da sprva le opazujejo, kaj polagam na 

blazino. Pri otrocih sem s tem želela ohraniti njihovo pozornost ter omogočiti vsem otrokom, 

da vidijo, kaj je v vreči, in da poimenujejo njim najljubšo stvar. Tujejezična deklica ni znala 

poimenovati izbrane igrače, zato sem jo povabila, da nam jo pokaže. Deklica je vstala s stola 

in dvignila Telebajska ter nam vsem na neverbalen način sporočila svoj odgovor. S tem, ko 

poimenujem igračo ali predmet namesto nje, deklica ob igri spoznava slovenske besede in se 

obenem tudi uči. Menim, da so prav taki trenutki zelo pomembni in otroku veliko pomenijo, 

preko njih pa se tudi veliko nauči.  

Čeprav so le trije otroci poimenovali risanko Smrkci, sem med njihovo prosto igro opazila, da 

se veliko otrok zadržuje in izmenjuje pri slikovnem albumu Smrkci (slika 7). Ker v tem tednu 

gledamo risanke, bom poskusila dobiti omenjeno risanko v jezikih kultur, ki jih spoznavamo. 

Pozitivno so me presenetili z odgovori na moje vprašanje o risankah, in sicer v naštevanju 

jezikov, v katerih so narejene risanke. Smiselno so povezali svoje odgovore z izkušnjami iz 

prejšnjih dejavnosti in začeli izmenično naštevati jezike kultur, ki jih spoznavamo. Našteli so 

prav vse jezike: albanski, ruski, hrvaški in slovenski jezik. Kljub temu da med dejavnostjo v 

jutranjem krogu nisem nameravala prebrati knjige, ki sem jo prinesla s seboj, sem to storila na 
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željo otrok. Ker so želeli, da jim preberem dve knjigi, smo se dogovorili, da jim eno preberem 

v jutranjem krogu, drugo pa med počitkom. Tako sem upoštevala individualne želje otrok. 

Menim, da mi je motivacijska dejavnost z risankami dobro uspela, preko nje sem tudi 

izvedela, kakšne risanke so otrokom všeč.  

 

Slika 7 (lasten vir): Slika prikazuje igro otrok z risanimi junaki. 

5.8    8. DEJAVNOST: Priprava na peko peciva 

Cilja:  

 Otrok spoznava, da si morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

 Zavedanje obstoja lastne in druge kulture. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Starši oz. babice, ki so se nam pridružile pri pripravi pekovskih izdelkov, so mi v vrtec ali 

preko e-pošte poslali recept za peko. Otroke povabim k sebi in skupaj se usedemo na tla 

igralnice. Vprašam jih, ali so že kdaj doma pomagali peči piškote. Spodbudim jih k 

razmišljanju z vprašanji: »Kaj potrebujemo pri peki? Kje bi te stvari dobili?« ipd. Otrokom 

povem, da bodo v prihodnjem tednu pekli pecivo in kruh. Z otroki odidemo v kuhinjo, 

povedo, zakaj so prišli ter predajo list, na katerem so zapisani recepti. 
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Vsi otroci so se posedli na tla ob steno, le deček, ki je pred kratkim postal starejši bratec, se je 

usedel poleg mene. Večina izmed otrok je povedala, da staršem pomagajo doma peči piškote 

ali kruh. Ko sem jih vprašala, kaj potrebujemo pri peki, so najprej omenili predpasnik. Ena 

deklica je zelo natančno povedala, in sicer, da ima predpasnik v svoji mali kuhinji. Deček pa 

je povedal, da ima kuharsko kapo in predpasnik. Rekla sem mu, da če želi, lahko prinese v 

vrtec tudi kuharsko kapo. Povedala sem jim, da če ima kdo predpasnik doma, sicer ga bodo 

dobili v vrtcu. Našteli so še kuhalnico, metlico, mešalnik, jajce, moko, sladkor, mleko. Na 

moje vprašanje, kje bi mi te stvari dobili, mi je deček odgovoril: »V hladilniku«, drugi pa: »V 

trgovini.« Ko sem otroke vprašala, ali imamo v vrtcu hladilnik, mi je deček odgovoril: »Da, v 

kuhinji.« Obema otrokoma sem pritrdila za njun odgovor, pravzaprav sem ju povezala. 

Povedala sem jim, da kuharice v kuhinji naročijo vse sestavine v trgovini ali pa na kmetijah v 

našem kraju, potem jih shranijo v hladilnik in v omare vrtčevske kuhinje. Otrokom sem 

povedala, da bomo prihodnji teden ob pomoči babic in mamic, ki so nam brale pravljice, pekli 

pecivo. Da bomo pripravljeni na peko, so nam dale recepte, ki jih moramo odnesti v kuhinjo. 

Deklici sem izročila list z recepti, nato pa smo skupaj odšli v kuhinjo, kjer sem jih spodbudila, 

da sami povedo, po kaj smo prišli. Deklica, ki je držala v roki recepte, jih je takoj ob prihodu 

v kuhinjo predala kuharici in dejala, da smo prinesli list, ker bomo pekli. Druga deklica je 

povedala, da bo njena mamica prišla speč piškote. Deček pa je dodal, da smo prinesli recepte. 

Kuharica je nato na glas prebrala, katere sestavine potrebujemo in jih vprašala, ali se že 

veselijo dni, ko bodo v vrtcu pekli. Otroci so ji z nasmehom pritrdili, se zahvalili kuharici za 

pomoč in odšli nazaj v igralnico. Otroci so nestrpno pričakovali ogled risanke, ki sem jim jo 

obljubila prejšnji dan. 

Evalvacija: 

Kljub temu da še nihče izmed otrok ni dopolnil svojega 4. leta starosti, so našteli zelo veliko 

sestavin in pripomočkov, ki jih potrebujemo pri peki ali kuhanju. Poleg tega sta dečka sama 

prišla do ugotovitve, da moramo želene sestavine poiskati v trgovini oz. hladilniku. Eden 

izmed otrok je povezal hladilnik s kuhinjo v vrtcu, kar kaže na njegovo razumevanje 

pogovora in smiselno povezovanje lastnih izkušenj s problemskim vprašanjem. Po obisku 

kuhinje in pogovoru otrok s kuharico menim, da sem dosegla cilj, ki sem si ga zastavila. Ta je 

bil, da otroci spoznajo, da si tudi v vrtcu otroci, kuharice in vzgojiteljice med seboj 

pomagamo, kar pripomore k bolj prijetnemu počutju vseh nas. 
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5.9    9. DEJAVNOST: Risanke v slovenskem jeziku 

Cilji: 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 

 Otrok se ob gledanju risanke identificira s risanim junakom ter doživlja dogajanje v 

risanki. 

 Otrok se vživi v ravnanje risanih junakov v drugem jeziku. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Vsak otrok si prinese stol, na katerega se usede. Medtem pripravim vse potrebno za ogled 

risanke. Otrokom povem, da si bomo skupaj ogledali dve risanki. Po ogledu risank otroci 

opišejo svoja doživetja in občutke. 

Otroci so že nestrpno čakali, kdaj bodo lahko gledali risanke. Povedali so, da risanke radi 

gledajo, nekatere so tudi našteli: Smrkci, Spiderman, Avtomobilčki, Ledeno kraljestvo, Tačke 

na patrulji, Super krila. Napovedala sem ogled dveh risank. Prva se imenuje Grdi raček 

(Andersen films, 2015). Deček in deklica sta povedala, da risanko poznata, saj sta jo gledala 

že doma. Namenoma sem jih pustila, da risanko pogledajo brez mojega vmesnega 

komentiranja prizorov. Pri tem pa sem jih opazovala in si zapisovala njihovo neverbalno 

odzivanje. Nekateri otroci so med risanko sočustvovali z glavnim likom, bili so zelo 

empatični. To so izražali tako, da so otrokom, ki so sedeli poleg njih, govorili o dogajanju v 

risanki ter poimenovali trenutno čustvo glavnega junaka (Grdega račka) v risanki. Primer: Ko 

so živali račka žalile, je povesil glavo – deklica je povedala sosednji deklici: »Raček je 

žalosten, ker se grdo obnašajo do njega.« Osebno pa me je najbolj ganil trenutek, ko sem 

opazila, da si je ena deklica brisala solze. Otroci so po ogledu risanke izrazili svoja 

doživljanja in opažanja. Povedali so, da jim je bila risanka lepa, ampak da je bila tudi 

žalostna. Izpostavili so streljanje s puškami in »nesramno« obnašanje drugih živali do grdega 

račka. Povedali so tudi, da je četrto jajce počilo kasneje, ker je bila v jajcu drugačna račka. Na 

moje vprašanje o načinu obnašanja živali na kmetiji do račka so povedali, da le-to ni bilo 

pravilno. Raček se je po besedah otrok ob tem počutil slabo, grdo, žalostno, odletel je stran in 

bilo ga je strah. Ko sem jih vprašala, ali je tudi njih kdaj strah, so pritrdili in našteli nekaj 

razlogov zanj: duhovi v temi čarovnice, lisice (mama jo ima, ko je zunaj mraz), levi, pirati, 

dinozavri, konji. Po mojem mnenju je zanimiv odgovor deklice, ki je izpostavila, da se boji 
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konjev, a se kljub temu z njimi pogosto igra in vem, da so ji všeč. Ko sem jo vprašala, zakaj 

se jih boji, saj vem, da ima zelo veliko igrač konjev, ki jih prinaša tudi v vrtec, mi je 

odgovorila: »S tistimi konji lahko spim. Njih se ne bojim.« Ko smo se z otroki naprej 

pogovarjali o vsebini risanke, sta deklici povedali, kako je mama raca spodbujala in 

opogumljala račka, naj zaplava v vodi: »Skoči v vodo« in »Saj boš zmogel.« Ko sem otroke 

vprašala, ali je znal raček plavati, je deček rekel: »Odlično je plaval.« Na moje vprašanje, 

zakaj so se živali na kmetiji sporekle, mi je deklica odgovorila: »Mačka je bila tam.« Druga 

deklica je dodala: »Hotela je pojesti račka.« Deček je povedal, da je bila »mama raca jezna na 

mačko, zato je zagagala ga, ga, ga«. Deklica, ki je jokala med risanko, je na tem mestu 

dodala, da ga je bilo strah in da je odletel stran. Otroci so prepoznali, da je grdi raček ob 

koncu risanke zrasel v laboda in da je našel svoje bratce in sestrico.  

Otroci so si nato ogledali še eno risanko – Smrkci (Peyo, 2015), ki sem jo izbrala na podlagi 

opažanj pri igri otrok z junaki risank, saj so pogosto posegali po Smrkcih. Otroci so se risanke 

zelo razveselili. Kar nekaj od njih pa mi je povedalo, da so to risanko gledali že doma in da jo 

imajo radi. Drugo risanko sem izbrala bolj za sprostitev in zabavo. Otroci so bili ob gledanju 

sproščeni in nasmejani. 

Evalvacija: 

Otroci so se zelo vživeli v dogajanje v risanki, kar so tudi ob našem pogovoru še enkrat 

podoživljali. Svoje občutke so še ubesedili. Otroke sem spodbujala k mišljenju in govoru na 

način, da sem jim ob primeru iz dogajanja v risanki postavljala vprašanja, kot so: 

Kako to, da je četrto jajce počilo kasneje? Kako se je počutil Grdi raček, ko so ga vsi 

zaničevali in zmerjali? Kako so se obnašale živali do račka, kaj so mu govorile? Zakaj so se 

živali na kmetiji sporekle? Ipd. 

Otroci različno izražajo svoja čustva, kar se je pokazalo tudi ob gledanju risanke. Od tega, da 

je neki deček nepremično in brez besed spremljal risanko, do deklice, ki je med gledanjem 

risanke potočila solze. Cilj, ki sem si ga zastavila, je bil zavedanje obstoja lastnega in drugih 

jezikov; prav tako pa se otrok ob že poznani zgodbi vživi v lik risanega junaka, kljub temu da 

jezika na razume. Tu imam v mislih predvsem tujejezične otroke. Otroci bodo v prihodnjih 

dneh spoznali risanko Grdi raček v drugih predstavljenih jezikih. Na ta način bom omogočila 

vsem otrokom spoznavanje iste zgodbe v njim ne-/znanem jeziku.  
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5.10   10. DEJAVNOST: Risanke v albanskem jeziku  

Cilji: 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 

 Otrok se ob gledanju risanke identificira z risanim junakom ter doživlja dogajanje v 

risanki. 

 Otrok se vživi v ravnanje risanih junakov v drugem jeziku. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Pripravim prostor in vse potrebno za ogled risanke. Pri tem poskrbim za varnost otrok. Z 

otroki si ogledamo risanko v albanskem jeziku z naslovom Grdi raček (2017) in odlomek 

risanke Ëndërra e Anabellës (2016) (prevod: Sanje Anabella) ter poslušamo pesem Ledenega 

kraljestva v slovenskem (2014) in albanskem jeziku (2017).  

Odzivi otrok: 

Otroci so se zelo veselili trenutka, ko bomo spet skupaj gledali risanke. Nekaj otrok, me je že 

ob jutranjem prihodu v skupino spraševalo, ali jih bomo tudi danes gledali. Pred ogledom sem 

otrokom zastavila vprašanje, v katerem jeziku smo si včeraj ogledali risanko in otroci so mi 

odgovorili »v slovenščini«. Povedala sem jim, da si bomo danes ogledali risanko Grdi raček 

(2017) v albanskem jeziku. Otroci so risanko spremljali, čeprav niso razumeli jezika. 

Zanimivo je bilo opazovati reakcijo dečka in deklice iz albansko govorečega okolja. Deček je 

risanko gledal z odprtimi usti, medtem ko je deklica sramežljivo pogled usmerjala nekaj časa 

k meni, nekaj časa na platno. Videti je bilo, da ji je všeč, da gleda risanko v jeziku, ki ga 

povsem razume. Ko sem jo po ogledu risanke vprašala, ali jo je razumela, mi je pritrdila s 

kimanjem glave. Ko sem dečka vprašala, kako se je počutil raček, mi je odgovoril: »Žalosten 

je.« Drugi deček je odgovoril, da je razumel risanko in da je bila v albanščini. Ko sem ga 

vprašala, kaj so živali na kmetiji govorile Grdemu račku, mi je odgovoril: »Da je grd in naj 

gre stran.« Njegov odgovor je povsem logičen, saj je povezan s predhodnim ogledom risanke 

v slovenskem jeziku. Čeprav dejansko deček ni razumel jezika, je bil njegov odgovor plod 

njegove domišljijske rabe jezika. Ob tem, ko je gledal risanko, si je v mislih ustvaril svoje 

besedilo, ki je ponazarjalo dogajanje risanke. Tudi preostali otroci so povedali, da se je raček 

počutil »slabo«, »žalostno«, »prestrašeno« in »osamljeno«. Deklica je povedala, da je bil na 
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koncu vesel, saj je našel svojo družino. Potem pa sem otrokom pokazala odlomek iz risanke z 

naslovom Sanje Anabella (2016). Motivacija otrok je ob gledanju te risanke padla. Niso 

zmogli več zbrano gledati, saj je bila nekoliko daljša, zato sem risanko nekoliko skrajšala 

(nekatere dele risanke smo preskočili). Kljub temu so ravno tako izrazili svoja doživetja ob 

gledanju risanke. Všeč so jim bile živali na kmetiji, nekaterim so bile smešne. Deklica je 

povedala, da je bila zima in ko sem jo vprašala, kako to ve, je odgovorila: »Ker je bil zunaj 

sneg.« Ko sem otrokom postavila vprašanje, kaj si je deček zaželel, so mi skoraj vsi v en glas 

odgovorili: »Darilo.« Nato sem nadaljevala in otroke spomnila, da je deček odšel do drevesca 

in v škatli našel listek. Na moje vprašanje, kam je potem stekel, je deček odgovoril: »Na 

kmetijo.« Ko sem vprašala, kdo ga je čakal zunaj na snegu, je najmlajša deklica v skupini 

dodala: »Mala kravica. Je bila ful luškana.« Ista deklica pa je v pogovoru izpostavila tudi 

ženski lik iz risanke, ki ji ni bil najbolj všeč. Povedala je, da je govorila stricu, da je grd. Ko 

sem jo vprašala, kako to ve, je odgovorila: »Ko ma ona tak glas in jaz vem, da ona govori 

gluposti.« Ko sem jo vprašala, kako se je ob tem počutil stric, je rekla: »Žalosten je bil.« 

Z otroki smo si nato ogledali še slovensko (Šmuc, Ravljen, Drašček Rojko, 2014) in albansko 

(Koleci, 2013) različico pesmi iz filma Ledeno kraljestvo z naslovom Greva naredit snežaka. 

Vsi otroci so znova spremljali posnetek, ki je bil predvajan na platnu. Ena deklica je celo 

pesem znala na pamet in je ob njej prepevala. V odlomku, ko lahko vidimo brodolom, je 

komentirala: »Ladja se je potopila. Mami in ati sta umrla.« Nato pa sem otrokom zavrtela še 

pesem v albanskem jeziku. Otroci so tudi tokrat z velikim zanimanjem gledali in poslušali 

posnetek pesmi. Tudi deklica, ki razume albansko, se je pesmi zelo razveselila. To je bilo 

razvidno iz njene obrazne mimike. 

Evalvacija: 

Prvo risanko so otroci lepo spremljali. Razlog za to je predvsem v njihovih izkušnjah iz 

prejšnjega dne, saj so vsebino že poznali. Čeprav sta deček in deklica albansko govoreča, se 

njuno znanje maternega jezika razlikuje. Deklica je zelo komunikativna s svojimi bližnjimi, 

medtem ko deček zelo slabo govori tudi v maternem jeziku. To je tudi razlog za njegovo 

reakcijo ob mojem vprašanju, ali je razumel vsebino risanke (skomignil je z rameni), in 

kasnejši odgovor v slovenskem jeziku. Deklica slovenski jezik razume, kar se prepozna pri 

vsakodnevnih dejavnostih, ki jim brez težav sledi. Pri gledanju odlomka druge risanke so 

otroci postali nemirni, menim, da je to zaradi nepoznavanja jezika in vsebine risanke. Iz tega 
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lahko sklepamo, zakaj se tujejezični otroci ob branju pravljice ali ob pogovoru dolgočasijo – 

če ne razumejo jezika, jim postane dejavnost dolgočasna in nezanimiva.  

Med pogovorom je deček rekel, da je razumel risanko in govor živali. Deček s tem seveda ni 

želel povedati, da je razumel albanski jezik, ampak je vizualni prizor povezal z včerajšnjo 

risanko v slovenskem jeziku. Ob poslušanju in gledanju risanke je uporabil in obenem razvijal 

domišljijsko rabo jezika. Tudi deklica, ki je opisala ženski lik iz odlomka risanke, se je ob 

njeni pojavi počutila nelagodno. Čeprav je ni razumela, je iz mimike in njenih kretenj 

razbrala, da njeno obnašanje in govorjenje ni primerno. Otroci zelo opazujejo vse okoli sebe, 

predvsem naše kretnje in način govorjenja. Predstavljamo jim zgled tako v komunikaciji kot v 

vedenju. Zato je zelo pomembno, da se vzgojitelji tega zavedamo. Vloga vzgojitelja je v vseh 

pogledih zelo pomembna. 

Za izbiro posnetka pesmi iz risanke Ledeno kraljestvo sem se odločila, ker deklice pogosto v 

vrtec prinašajo igrače in oblačila z motivom iz te risanke. S stvarmi, ki so jim blizu in jih 

imajo radi, se najlažje identificirajo. Tudi z današnjo dejavnostjo menim, da sem otrokom 

nekoliko bolj približala obstoj drugih kultur, jezikov ter njihovo sprejemanje. 

5.11    11. DEJAVNOST: Risanke v ruskem jeziku 

Cilji:  

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 

 Otrok se ob gledanju risanke identificira z risanim junakom ter doživlja dogajanje v 

risanki. 

 Otrok se vživi v ravnanje risanih junakov v drugem jeziku. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Pripravim prostor in vse potrebno za ogled risanke. Z otroki si ogledamo risanki v ruskem 

jeziku z naslovom Grdi raček (Novyrubezh, 2011) in Smrkci (Peyo, 2018). Ob koncu 

dejavnosti otroci prisluhnejo pesmi iz risanke Ledeno kraljestvo z naslovom Greva naredit 

snežaka (Disney Rusija, 2016) v ruskem jeziku.  

Medtem ko so otroci jedli malico, sem pripravila vse potrebno za ogled risanke. Pred ogledom 

risanke sem otrokom povedala, da bomo danes gledali risanko v ruskem jeziku. Deček iz 
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skupine je takoj pripomnil, da je mama ene izmed deklic iz Rusije. Dodala sem: »Takrat, ko je 

bila ona tako velika, kot ste sedaj vi, je govorila rusko in poslušala ruske pesmi.« Otroke sem 

spodbudila k razmišljanju in jih vprašala: »Kaj je še poslušala ali gledala v ruščini?« Deklica 

je odgovorila: »Pravljice« Za njo pa se je oglasil deček in dejal: »Pa risanke tut.« Otroci so 

med risanko komentirali dogajanje in podoživljali z risanim junakom. Nekatere izjave otrok:  

A: »Raček je skočil v vodo kot žaba.« 

B: »Sam je…žalosten je.« 

C: Ko priletijo labodi, se jih deklica razveseli, nanje pokaže s prstom in reče: »Labodi!« 

(naslednji prizor) »Zdaj pa veter piha. Zebe ga.« 

D: »Pojdi hitro v hišo, ker dežuje!« 

E: Deček je spraševal: »Ali to ni ista koča kot zadnjič?« 

F: Deklica je spraševala: »Kje je kmetica?« 

G: »Lačen je.« Ne moje vprašanje, kako to ve, je odgovorila: »Išče hrano pod vodo.« 

H: »Postal je labod, Grdi raček je postal labod!« 

Zanimiv pa je bil pogovor treh dečkov. 

A: »Ne more leteti, ker je raca.« 

B: »Tudi race lahko letijo in čebele tudi.« 

C: »Da bi letel, mora imeti krila.« 

B: »Postal je velik labod in lahko leti.« 

Ko sem otroke vprašala, zakaj je raček nesel petelinu perje, mi je deklica odgovorila: »Zato, 

ker je odpadlo.« Ko sem vprašala, kaj je vprašal raček petelina, mi je deklica, katere mamica 

je Rusinja, odgovorila: »Ali je to tvoje, petelin?« Med govorjenjem je uporabljala geste. 

Nadaljevala sem pogovor in spraševala, kaj sta naredila petelina in deklica je odgovorila: »Sta 
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hotela račka okregat.« Otroke sem še naprej spodbujala k razmišljanju in vprašala: »Kakšen je 

bil raček do petelinčkov?« Deček je odgovoril: »Prijazen.« 

Otroke sem vprašala, kaj pomeni biti prijazen. Dobila sem kar nekaj odgovorov:  

Da si pomagamo; ne jemljemo igrač; da posodiš igračo; če ti da kdo bombon. 

Z otroki smo si nato ogledali še Smrkce v ruskem jeziku in poslušali pesem Greva naredit 

snežaka v ruskem jeziku. Odzivi otrok ob risanki Smrkci so bili zelo različni. Približno 

polovica je risanko spremljala skozi ves čas predvajanja, čeprav besedila niso razumeli. 

Večina otrok je bila tistih, ki so med starejšimi v skupini. Dovolj je bil slikovni prikaz, da so 

povezali bistvo risanke. Ob koncu so povedali, da je Gargamel za Smrkce skuhal napoj, zaradi 

katerega so se spremenili v piščančke. Ata Smrk je svojim Smrkcem skuhal nov napoj, ki jih 

je spremenil nazaj v modre možice. Druga polovica otrok pa se je začela dolgočasiti, saj jim 

je bila risanka zaradi nerazumevanja nezanimiva. Čeprav sem otrokom, medtem ko mi 

gledamo risanko, ponudila sestavljanje sestavljank ali risanje, se je za risanje odločil le en 

deček. Ko pa se je začela predvajati pesem iz risanega filma Ledeno kraljestvo (Greva naredit 

snežaka), so bili vsi otroci popolnoma vpeti v dogajanje na platnu. Tudi deček, ki je risal, je z 

risanjem prenehal in poslušal pesem.  

Evalvacija: 

Današnji odziv otrok med dogajanjem risanke je bil res izjemen. Vzela sem list papirja in si 

začela zapisovati njihove izjave, kolikor mi jih je uspelo. Otroci so se resnično identificirali z 

risanim junakom in z njim čustvovali in mu v kritičnih trenutkih tudi svetovali. Med 

predstavo je deklica ruske kulture svoje občutke izražala tudi z obrazno mimiko. Ko smo z 

otroki skupaj analizirali risanko, sem iz dekličinega odgovora prepoznala, da resnično razume 

rusko, le govoriti noče. Deklica se je izražala tudi s pomočjo gestike ter povedala, da je raček 

vprašal petelina, ali je perje njegovo. Prav tako je med risanko odgovorila na moje vprašanje, 

kaj kokoši govorijo račku. Povedala je: »Da je grd, zelo grd.« 

Ko smo gledali Smrkce, je skoraj polovici otrok proti koncu risanke upadla koncentracija. 

Kljub temu da sem otrokom ponudila, da gredo lahko za drugo mizo risat ali sestavljat 

sestavljanke, se je za risanje odločil le en deček. Odgovor deklice na moj predlog je bil: »Ano 

in Elzo bom počakala.« Tudi v Kurikulumu (2010) je zapisano načelo, ki govori o možnostih 

izbire. Pomembno je, da se tega zavedamo in v dejavnostih tudi upoštevamo.  
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Otroke je predvajana pesem znova pritegnila, še deček, ki je želel med risanko risati, je 

prenehal z risanjem in poslušal pesem. Ko sem otroke vprašala, ali si želijo, da pesem 

Ledenega kraljestva posnamem v različnih jezikih, da jih bomo poslušali preko radijskega 

sprejemnika, so se vsi strinjali. Naša zbirka otroških pesmic v različnih jezikih je tako 

bogatejša za štiri pesmice. 

5.12    12. DEJAVNOST: Risanke v hrvaškem jeziku 

Cilji: 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in druge kulture. 

 Otrok se zrisanim junakom identificira ter doživlja dogajanje v risanki. 

 Otrok se vživi v ravnanje risanih junakov v drugem jeziku. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Pripravim prostor in vse potrebno za ogled risanke. Z otroki si ogledamo risanki z naslovom 

Grdi raček (Andersen films, 2015) in Smrkci (Peyo, 2015). Ob koncu dejavnosti otroci 

prisluhnejo pesmi iz risanke Ledeno kraljestvo z naslovom Greva naredit snežaka (Disney 

Queen, 2014) v hrvaškem jeziku.  

Pred ogledom sem otroke vprašala, ali vedo, v katerem jeziku si bomo danes ogledali risanko. 

Deklica je odgovorila, da v ruščini, medtem ko je druga deklica dodala, da v jeziku mame 

albansko govoreče deklice (albanščini). Povedala sem jim, da smo te risanke že gledali in da 

nam je ostal le še ogled risanke v hrvaškem jeziku. Takrat so se otroci spomnili mame, ki nam 

je brala pravljico v hrvaškem jeziku. Risanko so spremljali ves čas, še posebej deček, ki je 

tudi del hrvaške kulture. Drugi otroci so na zelo podoben način kot prejšnji dan komentirali 

dogajanje v risanki. Ker pa so si risanke, ki predstavljajo isto zgodbo, med seboj različne, sta 

dva izmed otrok postavila vprašanje: »Kje so lovci? Zakaj starka ni prišla v dnevno 

sobo?«Otroke sem vprašala po njihovem mnenju. Deček mi je odgovoril, da so lovci morda 

odšli na drug ribnik. Na njuno vprašanje sem odgovorila tako, da sem rekla: »Lahko bi odšli 

na drug ribnik, vendar kot se razlikujejo jeziki po svetu, se tudi risanke. V tej risanki ni bilo 

lovcev, slišali smo le streljanje. Tudi babico smo lahko le slišali, ko je govorila.«  

Ko sem otroke vprašala, zakaj je bil raček drugačen od svojih sestric in bratcev, mi je deklica 

odgovorila: »Zato, ker je bil labod.« Otroci so si ogledali tudi Smrkce ter poslušali pesem iz 
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Ledenega kraljestva. Vse dni predvajanja risank sem pri otrocih ob gledanju opazila identičen 

vzorec čustev ob predvajanju risanke oz. pesmi. Med gledanjem Grdega račka so otroci 

sočustvovali z glavnim likom – mu ob prizorih svetovali, kam naj se skrije ali se z njim 

veselili. Pri ogledu Smrkcev so bili otroci vedno prešerno razpoloženi, se smejali prigodam in 

ob pogledu na lik Gargamela spremenili svoje razpoloženje. Ledeno kraljestvo pa so nato 

znova poslušali zbrano in skoraj v tišini. Otroci so povedali, da so jim risanke všeč in da jih 

tudi doma radi gledajo. Ko sem jih vprašala, kako se jim je zdelo, da smo si ogledali risanke v 

tujih jezikih, so mi odgovorili, da jim je bilo zelo všeč gledati risanke v vrtcu. Ko sem hotela 

izklopiti računalnik, so otroci zagledali posnetek risanke Maša in medved. V začetku tedna, 

ko sem otrokom prinesla igrače na temo risank, je bila poleg tudi knjiga Maša in medved. 

Knjigo so otroci velikokrat vzeli in jo listali. Prav tako so si med tednom zaželeli, da jim 

knjigo preberem med počitkom. Ker jim je knjiga in risanka všeč in ker so izrazili željo, smo 

si za konec še skupaj ogledali risanko Maša in medved (GetMovies, 2018). Risanka je bila v 

ruskem jeziku, kar jih ni motilo. Ob risanki so se smejali prigodam medveda ter nagajivi 

Maši. 

Evalvacija: 

Tudi pri današnji dejavnosti smo z otroki gledali risanko v hrvaščini z namenom spoznavanja 

druge kulture, predvsem drugega jezika. Skozi ves teden so otroci spoznavali, da obstajajo 

risanke tudi v jeziku, ki ga marsikateri izmed njih ne razume, vendar pa ostane sporočilo 

risanke enako. V dotični risanki Grdi raček, ki smo si jo ogledali skupaj, je v glavni vlogi 

junak, iz katerega se živali norčujejo in ga zavračajo le zaradi njegovih zunanjih lastnosti. 

Otroke je risanka spodbudila k empatiji in sočustvovanju z glavnim likom, ne glede na to, v 

katerem jeziku smo si risanko ogledali. Otroci so o svojih občutkih pripovedovali ob samem 

dogajanju risanke ali pa ob njenem koncu. Po pogovoru z mentorico, ki mi je svetovala ogled 

risank, moram reči, da je bila to res prava odločitev. Otroci so z velikim zanimanjem 

spremljali risanke vse dneve, prav tako sta njihova zbranost in sodelovanje pri dejavnosti 

presenetila vzgojiteljico (v pozitivnem smislu). Otroci so pozorno spremljali risanke večino 

časa, zato so se lahko vživeli v junaka iz risanke in z njim podoživljali dogajanje v risanki.  
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5.13    13. DEJAVNOST: Peke potice (slovenska kultura) 

Cilja: 

 Zavedanje obstoja lastne in druge kulture. 

 Otrok spoznava, da si morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Pripravim vse potrebno za peko. Sestavine prej odmerim in dam v posode. Otrokom pokažem 

vrečko, v kateri je že pečena potička. Ker je potica skrita, jih spodbudim, da poskušajo preko 

otipa in vonja prepoznati, kaj imam v vrečki. Ob razkritju vsebine otroke vprašam o njihovih 

izkušnjah z vsebino vrečke in skupaj ugotavljajo, kaj potrebujejo za peko. Otrokom pomagam 

pri oblačenju predpasnikov. Po umivanju rok začnejo s peko potice. Ves čas dejavnosti 

skrbim za varnost otrok pri pripravi testa in možni uporabi električnih pripomočkov ter jih pri 

izdelavi orehove potice spodbujam. 

Že ob prihodu v igralnico so do mene prišli vsi otroci, ki so prinesli v vrtec predpasnike. Z 

velikim veseljem in ponosom so jih kazali in opisovali, kaj je na njih narisano oz. napisano 

(njihovo ime) ter kdo jim ga je kupil. 

Otroke sem povabila, da se usedejo na tla v igralnici. Pokazala sem jim potico, ovito v 

aluminijasto folijo ter jih spodbudila k ugibanju skritega predmeta. Otroci so tipali in obenem 

ugibali. Njihovi odgovori so bili: torta, buča, sendvič, banana, piškot, lubenica, testo, moka, 

igrača. Otroke sem nato vprašala, ali naj odvijem. Vsi otroci so se strinjali in nestrpno čakali, 

da vidijo, kaj se skriva pod folijo. Ko sem jo odvila, sem jih ponovno vprašala, ali vedo, kaj 

držim v rokah. Njihovi odgovori so bili: kolač, torta, pita. Nato sem jih vprašala, ali njihove 

mame kdaj spečejo potico, ki je nekoliko večja, a so odgovorili, da ne. Otroci so postopoma 

vsi prišli okrog mene, zato sem jih vprašala, ali želijo povohati. Potico so povohali. Ena 

deklica je rekla, da ji vonj ni všeč, druga pa je dejala: »Mislim, da je dobro.« Ko sem otrokom 

še enkrat zastavila vprašanje, kaj imam v vrečki, so mi v en glas odgovorili: »Potička.« 

Otrokom sem povedala, da je to res potica. Deklica me je vprašala, ali je orehova. Povedala 

sem ji, da je res orehova potica. Nato sem jih vprašala, ali vedo, kaj potrebujemo za peko 

potice. Otroci so podali najrazličnejše odgovore: borovnice, banana, sol, sladkor, mleko, kvas, 
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cimet, sok. Povedala sem jim, da si bomo skupaj ogledali vse sestavine, ki so potrebne za 

peko potice, še prej pa si moramo temeljito umiti roke. Polni pričakovanja so stekli v 

kopalnico in si jih umili. Z vzgojiteljico sva jim pomagali pri oblačenju predpasnikov, nato 

sem jim pokazala sestavine, ki so potrebne za peko potice. Otroci so prepoznali in 

poimenovali prav vse sestavine, razen kokosove moke. Med časom, ko se je segrevalo mleko 

za pripravo kvasa, smo z otroki dvakrat zapeli pesmico Kuža pazi. Ko sem v sladkano mleko 

dala kvas, je eden od otrok pripomnil, da kvas smrdi. Dodala sem, da ima res nekoliko 

neprijeten vonj, vendar je nujno potreben, da bo naša potica vzhajala in da bo rahla. Brez 

njega bi bila zelo trda. V začetku izdelave testa so otroci le opazovali, proti koncu pa sem jih 

povabila k pomoči pri mešanju testa s kuhalnico. Otroci so komaj čakali, da so prišli na vrsto. 

Pri tem so bili zelo pozorni na vse druge in so se sami dogovarjali za čas mešanja testa (slika 

8). Tako so se zvrstili vsi otroci, ki so želeli pomagati. Testo sem nato sama pregnetla in 

razvaljala v dolg svaljek in ga enakomerno s pomočjo modela za krofe razdelila med 19 otrok. 

Vsak otrok je še sam zgnetel svoj hlebček (slika 9) in nato smo jih dali vzhajati na pladnje. 

Otroci so si šli umit roke. Medtem smo z otroki, ki so bili ves čas pri meni, naredili nadev za 

potico (slika 10). Preostala tretjina otrok je odšla v kuhinjski kotiček in pekla potico. Deklica 

je vzela recept za potico in dečku govorila, katere sestavine mora kupiti v trgovini, da bosta 

spekla potico. Otroci so nadev skoraj v celoti naredili sami, sama sem zaradi varnosti otrok, 

dodala le vrelo mleko. Tako kot pri izdelavi testa so si otroci sami izmenjavali eno sestavino 

(kokosovo moko), tako da je vsak otrok prišel na vrsto in jo stresel v posodo. Maso sem nato 

še dobro premešala in postavila nad posodo, v kateri je bila topla voda. Otroci so nato 

pomagali pri izdelavi snega iz beljakov. Preden smo se lotili izdelave potic, sem v maso 

zamešala še beljakov sneg. Maso sem nato sama dobro premešala in postopoma vabila otroke 

k izdelavi potic. Otroci so komaj čakali, da bodo prišli na vrsto. Najprej sem jim sama 

pokazala potek izdelave potice. Nato so otroci postopoma prihajali k meni in izdelali potico. 

Pregneten in vzhajan hlebček je otrok položil na mizo in ga z malim valjarjem razvaljal. Če je 

bilo potrebno, sem testo povaljala še sama. Otrok je nadev zajel s kuhalnico in ga razmazal po 

testu (slika 11). Pri zvijanju potice je pomembno, da jo v začetku bolj na močno zvijemo. V 

tej fazi sem otrokom pomagala in jim obrazložila, zakaj je to pomembno (potica nima v 

sredini luknje). Potico so nato sami zvili do konca in jo položili v pekač, ki sem ga predhodno 

namazala z oljem. Otroci so bili zelo zavzeti pri delu in se končnega izdelka tudi zelo 

razveselili. Ker so bile potičke med počitkom pečene, sem vsako dala v papirnato vrečo, na 

kateri je bilo na kartončku napisano ime otroka ter napis Orehova potica. Le en deček, ki med 

počitkom ni zaspal, je svojo potičko pospravil v vrečko in mi pomagal zavezati vrvico (slika 
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12). Vsak otrok je svojo potico odnesel domov, kjer jo je lahko delil s svojimi starši, bratci, 

sestricami idr. Potico, ki smo jo uporabili pri motivaciji, smo po počitku skupaj pojedli. 

Otrokom je bil okus potičke zelo všeč. Nekateri so želeli še dodatek, vendar je na žalost 

potičke zmanjkalo.  

Ker smo ta dan imeli tudi sodelovanje s starši, so jo tudi oni pohvalili. Mamica dečka je 

povedala, da je ni še nikoli pekla. Veseli pa jo, da jo je njen sin spekel pred njo. Tudi očka 

drugega otroka je dejal, da je sam pojedel polovico potice in da je bila zelo okusna. Mamica 

dečka iz naše skupine je povedala, da ji je bilo poleg nadeva všeč tudi testo, ki je bilo zelo 

rahlo. Številni izmed staršev so prosili za recept, da bi lahko tudi sami doma z otroki spekli 

potico. Povedala sem jim, da bom ob koncu tedna vse recepte dobrot, ki jih bomo skupaj z 

otroki pekli, napisala in jih izobesila na oglasni deski.  

Najlepše je bilo, ko so otroci ob prihodu njihovih staršev z velikim ponosom nosili vrečke, v 

katerih so bile orehove potice. Prav vsak je povedal, da je danes spekel orehovo potico. Kar 

nekaj jih je naštevalo tudi, kaj vse smo potrebovali pri njeni izdelavi.  

 

Slika 8 (lasten vir): Priprava testa za potico. 
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Slika 9 (lasten vir): Otroci gnetejo testo za potico. 

Slika 10 (lasten vir): Otroci pripravljajo maso za orehovo potico. 
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Slika 11 (lasten vir): Vsak otrok izdela svojo potico. 

 

Evalvacija: 

Za motivacijo v prihajajočem pekovskem tednu sem uporabila potico, ki sem jo predhodno 

sama spekla doma. Otroci so bili zelo motivirani za delo, saj je cela dejavnost trajala skoraj 2 

uri, a so kljub temu ves čas sodelovali. Nekateri otroci so se med dejavnostjo umaknili v 

kuhinjski kotiček in se igrali igro vlog nakupovanja sestavin in peke potice. Deklica je vzela 

moj recept z mize in z dečkom odšla »v trgovino«. Deklica je brala, deček pa sestavine dajal v 

namišljeno košaro. Tisti otroci, ki so svojo potičko že naredili, so si umili roke in se odšli 

igrat s kockami, nato pa so se odšli z vzgojiteljico igrat na igrišče. Tako sem med dejavnostjo 

upoštevala načelo enakih možnosti in možnosti izbire med različnimi dejavnostmi. Druge 

otroke, ki so sodelovali ves čas pri izdelavi testa in nadeva, pa sem spodbujala, da čim več 

stvari naredijo sami. Tako je bila njihova motivacija skozi ves čas izdelave na visoki ravni. 

Otroci so preko lastnih izkušenj in aktivnega učenja spoznavali izdelavo potice in vse, kar 

zanjo potrebujemo. Pomembno, je da ubesedimo vse, kar naredimo. Tako otroci širijo svoj 

besedni zaklad, spoznavajo zaporedje dogodkov, predvsem pa ohranjamo stik z njimi in 

motivacijo za sledenje dejavnosti. Ko sem povedala, da bomo pogreli mleko, so to takoj 

povezali z mizo, na kateri je bil grelni aparat. Postavili so se okoli mize in čakali na nadaljnja 

navodila.   
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Glede na to, da bo v naši skupini prvi otrok šele prihodnje leto dopolnil štiri leta, menim, da 

so otroci pri tej starosti že zelo spretni, kar so dokazali s peko potice. Na splošno sem z 

dejavnostjo zelo zadovoljna, vendar pa bi bilo še bolj zanimivo, če bi lahko vsak otrok sam 

svojo potičko dal v vrečo in bi jo skupaj zavezala. Tako so otroci le videli pečene potice, ki so 

bile še v pekaču. Na žalost pa je to težko izvedljivo, saj ostanem med počitkom v igralnici 

sama z 19 otroki, za katere je treba ob koncu počitka pripraviti malico, pospraviti ležalnike, 

otroci pa poleg tega odhajajo tudi domov. Otroci in njihovi starši so bili vrečk kljub temu zelo 

veseli in so jih s ponosom odnesli domov.  

 

Slika 12 (lasten vir): Veselje dečka ob njegovi prvi potički. 

5.14    14. DEJAVNOST: Peka medžimurske zlivanke (hrvaška kultura) 

Cilja:  

 Zavedanje obstoja lastne in druge kulture. 

 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroci si umijejo roke in si ob pomoči vzgojiteljice ali mene nadenejo predpasnike. Po 

navodilih in pomoči babice otroci pripravijo zmes za pecivo, ki se imenuje medžimurska 

zlivanka. Pripravljeno zmes odnesejo v kuhinjo, kjer jo kuharice spečejo. Ko je pecivo 
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pečeno, ga v vrtcu pojemo za dopoldansko malico in ob tem poslušamo hrvaške otroške 

pesmi. 

Otroci so se današnjega dneva zelo veselili, še posebej deklica, katere babica nas je obiskala. 

Ob njenem prihodu so imeli otroci gibalne minutke v jutranjem krogu, tako da se je telovadbi 

pridružila tudi babica. Drugi otroci iz skupine so babico takoj prepoznali in jo pozdravili. Ko 

jih je vprašala, ali ji bodo pomagali speči medžimursko zlivanko, so vsi otroci odgovorili 

pritrdilno. Po umivanju rok in oblačenju predpasnikov so se zbrali okoli mize. Otroci so 

najprej poimenovali sestavine in pripomočke, ki jih potrebujemo za današnjo peko peciva. 

Poimenovali so vse, razen skute in kisle smetane ter pšeničnega zdroba. Otrokom sem 

pokazala skuto in jih vprašala, ali vedo, kako se imenuje to, kar držim v rokah. Deček se ni 

mogel spomniti imena, ampak je dejal: »To je tisto iz mleka.« Njegovemu odgovoru sem 

pritrdila in poimenovala sestavino (skuta). Otroci so izmenjaje hodili do babice in s kuhalnico 

dajali v skledo pšenični zdrob (slika 13). Prav tako so stresali skoraj vse preostale sestavine, 

razen jajc. Medtem ko je babica dodajala vsako jajce posebej, smo z otroki šteli vsako jajce, 

ki je končalo v posodi. Vsi otroci so z babico ob koncu priprave zmesi vse sestavine dobro 

premešali s kuhalnico. Babica je nato pekač namazala z maslom, potresla z moko in zmes 

vlila v pekač. Otroci so v spremstvu babice odnesli pekač v kuhinjo in ga predali kuharicam, 

ki so spekle našo prvo medžimursko zlivanko. Babica je kuharicam predala navodilo za peko 

peciva, nato pa smo z otroki odšli nazaj v igralnico. Babica je naše povabilo, da ostane še 

malo z nami to dopoldne, odklonila in se od nas z nasmehom poslovila. Dodala je le še eno 

navodilo, in sicer, ko bo pecivo pečeno, naj ga premažemo z marmelado in nato lahko 

postrežemo.  

Ko je kuharica prinesla v našo sobo spečeno pecivo, je vsak izmed otrok delček peciva 

namazal z marmelado. Pecivo sem razrezala, dežurna otroka pa sta razdelila medžimursko 

zlivanko. Ob poslušanju hrvaških otroških pesmic smo pojedli pecivo, ki smo ga spekli ob 

pomoči babice. Vsi otroci (razen ene deklice) so pecivo pohvalili in pojedli. Nekateri so želeli 

še dodatek, ki ga žal ni bilo. Ko sem otroke vprašala, ali si želijo v vrtcu jesti tako pecivo, so 

bili vsi za. Zato smo odšli v kuhinjo, kjer so otroci prosili kuharice, če nam lahko še same 

kdaj pripravijo medžimursko zlivanko, saj je zelo okusna. Kuharica nam je povedala, da 

imajo še vedno recept in da bodo zagotovo še kdaj spekle medžimursko zlivanko. 
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Evalvacija: 

Tudi pri današnji dejavnosti so bili otroci ves čas izdelave peciva vključeni v proces dela. 

Čeprav so sodelovali v manjši meri kot pri izdelavi potice, so bili med celo dejavnostjo vsi 

vključeni v proces dela. Po žlicah so dodajali sestavine in opazovali babico ter druge otroke 

pri delu. Pri izvajanju dejavnosti je sicer pomembno, da so otroci aktivni udeleženci 

dejavnosti in ne le opazovalci, vendar pa iz lastnih izkušenj lahko povem, da sem se prav 

preko opazovanja kot tudi kasnejšega aktivnega udejstvovanja ob pomoči svoje stare mame 

naučila, kako se pečejo potica in flancati, pripravijo krompirjevi svaljki in druge domače jedi. 

Otroci in tudi odrasli se prav preko lastnih izkušenj največ naučimo in hitreje usvojimo 

določene veščine. Pomembno je tudi, da so otroci vključeni v cel proces dela, zato smo 

pripravljeno zmes skupaj odnesli v kuhinjo, kjer so otroci tudi videli, kako je kuharica pecivo 

dala v pečico, kjer se je speklo. Otrokom sem tako omogočila dovolj možnosti in spodbud za 

aktivno učenje. Otroci so komaj čakali, da pokusijo pecivo, ki so ga namazali z marmelado. 

Odziv otrok lahko povežem z njihovim delom in trudom, ki so ga vložili v izdelavo peciva. 

Zato je bilo tudi veselje toliko večje in okus toliko boljši. Da pa bi bilo počutje ob okušanju 

hrvaške tradicionalne jedi medžimurske zlivanke bolj prijetno, smo poslušali hrvaške otroške 

pesmi.  

 

Slika 13 (lasten vir): Peka medžimurske zlivanke. 
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5.15    15. DEJAVNOST: Postavljanje smrečice in izdelava okraskov 

Cilja: 

 Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami. 

 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.  

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Z otroki se usedemo na tla v igralnici. Otroke vprašam, ali doma postavijo smrečico ob novem 

letu. Tisti, ki so to že storili, pripovedujejo o tem, kako so doma okrasili smrečice in s kom so 

jo postavljali. Smrečico z otroki postavimo v igralnici tudi sami, medtem poslušamo 

praznične pesmi v različnih jezikih (ruščina, albanščina, hrvaščina, slovenščina), ki pojejo o 

snegu, novem letu in o dobrih možeh, ki nas v tem času obiščejo. Otroci pomagajo pri 

izdelavi slanega testa z bleščicami in izdelajo obeske za smrečico. 

V igralnico sem prinesla škatlo, v kateri je bila smrečica. Takoj ko sem vstopila, je do mene 

stopilo nekaj otrok in me vprašalo, kaj imam v škatli. Povedala sem jim, da bo to ostalo še 

nekaj časa skrivnost in jih spodbudila k pospravljanju igralnice. Ko smo skupaj pospravili, 

sem se usedla na tla in pred seboj postavila škatlo. Otroci so se takoj posedli zraven mene. 

Deček me je vprašal: »Ali je v škatli smreka?« Ko sem ga vprašala, zakaj tako misli, mi je 

odgovoril: »Doma imamo tudi tako škatlo.« Vprašala sem ga, kaj je v škatli in deček je 

odgovoril: »Smreka.« 

Otroke sem vprašala, ali je že kdo od njih doma pomagal postaviti smrečico. Več kot polovica 

otrok je pritrdila. Deklica mi je povedala, da sta šla z atijem v gozd, kjer sta posekala 

smrekico. Ko sta jo prinesla domov, so jo z mamico skupaj okrasili. Tudi drugi otroci so 

povedali, da so jo postavljali skupaj z atijem in mamico, sestricami, bratci. Tudi tujejezično 

deklico sem vprašala, ali so doma postavili smrečico in je odgovorila s prikimavanjem. Na 

moje vprašanje, kako po navadi okrasimo smreko oz. kaj potrebujemo, so naštevati: različne 

barve bunkic oz. okraski (modri, rumeni, rdeči, roza), različne barve lučk (pisane barve, 

rumene) in trakce različnih barv. Tujejezična deklica razume veliko slovenskih besed, vendar 

pa je še vedno v zadregi pri odgovarjanju in ne želi govoriti slovensko. Tako mi je ob pomoči 
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barvic povedala, kakšne barve okraskov in lučk imajo na smrečici. Lučke so pisane, smrečica 

pa je zelene barve. Po pogovoru z njeno mamico, mi je to tudi potrdila. Ko sem jih vprašala, 

kje dobimo okraske, sem dobila kar nekaj odgovorov: v škatli, trgovini, pri mamici. Deček je 

dejal, da sta z mamico okraske naredila sama. Ko sem otroke vprašala, ali bi tudi mi naredili 

sami okraske iz slanega testa, so mi z navdušenjem pritrdili. Na moje vprašanje, kaj 

potrebujemo za testo, so mi odgovorili: moko, vodo, kvas, sol, sladkor, mleko. Pojasnila sem 

jim, da za slano testo potrebujemo le moko, sol in vodo. Na moje vprašanje, kje bi te sestavine 

lahko dobili, je kar nekaj otrok odgovorilo, da v kuhinji. Skupaj smo odšli v kuhinjo po 

sestavine, kjer so otroci povedali razloge za naš obisk ter našteli sestavine, ki jih potrebujemo. 

Z otroki smo odšli nazaj v našo igralnico, kjer sem jim povedala, da nas pred izdelavo 

okraskov čaka še eno delo. Deklica je rekla: »Postaviti moramo smrekico.« 

Škatlo z novoletno jelko smo skupaj odprli. Sama sem sestavila podstavek za smrečico, otroci 

pa so iz nje zložili preostale dele smrečice. Otroci so ob zvokih tujih in slovenskih novoletnih 

pesmi sami postavili smreko in zataknili ter razprostrli njene vejice. Na smrečico so ob moji 

pomoči dali novoletne lučke (slika 14) in jo skupaj postavili na mizo. Nato smo z otroki 

naredili slano testo, ki smo ga razdelili približno na polovico. V prvo polovico smo dodali 

rdeče bleščice v drugo pa modre. Otroci so testo še enkrat pregnetli, nato pa so dobili vsak 

svoj kos testa, ki so ga razvaljali. Z modelčki za plastelin so izrezovali različne oblike in s 

pomočjo slamice naredili v testo luknjo (slika 15). Otroci so bili ves čas dejavnosti zelo 

aktivni. Nekateri otroci so v začetku dejavnosti potrebovali malo pomoči, predvsem pri 

izrezovanju okraskov. Pokazala sem jim, da morajo z ožjim delom modelčka pritisniti 

navzdol in nato podrsati malo v levo in nato še desno stran. Tako so lahko izrezan okrasek 

sami pobrali z mize, ga preluknjali in odnesli na pladenj. Otroci so se med dejavnostjo sami 

dogovarjali in izposojali pripomočke za izdelavo okraskov. Namensko sem na vsako mizo 

dala le eno slamico za izdelovanje luknjic. Otroci so prosili drug drugega, če jim lahko podajo 

slamico, dejavnost pa je potekala v zelo prijetnem vzdušju. 

Otroci so nekatere novoletne pesmi že poznali, zato so ob njih prepevali, sestavljali in 

okraševali smrečico, izdelovali okraske ter plesali. Ko se je predvajala pesem v ruskem 

jeziku, je deklica stopila do mene in mi povedala, da ima to pesem tudi doma. Ob njej je 

veselo poplesavala in prepevala, z njo pa tudi drugi otroci. Otroci bodo okraske na smrečico 

obesili v ponedeljek, saj smo jih odnesli v kuhinjo, da se popečejo. 
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Evalvacija: 

Pri otrocih sem želela spodbuditi interes za postavljanje smrečice s tem, ko sem v sobo 

prinesla škatlo. Glede na odzive otrok menim, da mi je to tudi uspelo. Otroci so pripovedovali 

o okraskih na novoletnih jelkah, ki krasijo njihove domove. Da pa bi lahko tudi tujejezična 

deklica odgovorila na moje vprašanje, sem ji v pomoč ponudila barvice. Pomembno je, da se 

otrok počuti sprejetega in da z njim komuniciramo spoštljivo in na njemu razumljiv način, pa 

čeprav si moramo pri tem pomagati na različne načine. Na tak način upoštevamo otrokove 

potrebe po izražanju in spoštujemo načelo upoštevanja različnosti med otroki. Da je razumela 

moje vprašanje in posledično nanj pravilno odgovorila, sem izvedela iz pogovora z njeno 

mamico ob dekličinem odhodu iz vrtca. Kljub temu da je bilo načrtovano, da bomo delali tudi 

okraske, pa je izdelavo okraskov omenil deček sam. Prav tako sem se predhodno dogovorila s 

kuharicami, da bomo po sestavine prišli sami z otroki, saj so v prejšnjih dneh kuharice same 

na voziček s hrano dodale sestavine za peko. 

Otroci so med dejavnostjo prehajali iz kotička, kjer so gnetli testo, za mizo, kjer so se 

izdelovali okraski. Poleg tega so otroci med tem časom tudi plesali ali pa samo opazovali 

druge otroke pri izdelovanju testa ali okraskov. Otrokom sem tako omogočila izbiro med 

dejavnostmi. Tisti otroci, ki so že končali z izdelovanjem okraskov, so se lahko odšli igrat v 

njim najljubši kotiček, si vzeli sestavljanko ali pa so z vzgojiteljico okraševali okna igralnice. 

Izdelava okraskov je potekala pri dveh mizah v igralnici. Otroci, ki so se želeli igrati z 

namiznimi igrami, so imeli na izbiro še eno prosto mizo. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Slika 14 (lasten vir): Postavljanje 

smrečice. 
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Slika 15 (lasten vir): Izdelava okraskov iz slanega testa. 

5.16    16. DEJAVNOST: Peka kruha –bukë (albanska kultura) 

Cilja:  

 Zavedanje obstoja lastne in druge kulture. 

 Otrok spoznava, da si morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroci si umijejo roke in si ob pomoči vzgojiteljice ali mene nadenejo predpasnike. Skupaj 

poimenujemo sestavine, ki so potrebne za peko kruha. Otrok v okviru svojih zmožnosti 

sodeluje pri izdelavi in gnetenju testa. Pripravljene hlebčke skupaj odnesemo v kuhinjo, kjer 

ga kuharice spečejo. Spečen kruh, ki so ga izdelali sami, odnesejo v papirnatih vrečkah 

domov. 

Pred prihodom dekličine mamice smo z otroki odšli v pralnico po predpasnike, ki smo jih 

potrebovali pri peki kruha. Ko je dekličina mama vstopila v sobo, ji je deklica stekla v objem. 

Nato ji je prinesla predpasnik, ki smo ga z otroki pripravili zanjo. Ves čas se je zadrževala v 

njeni bližini, obenem pa je bila zelo ljubosumna na eno deklico, ki je bila neprenehoma v 

bližini njene mamice. Ker je svoje nestrinjanje z dekličinim početjem izražala z jokom, sem 

dotično deklico povabila na drugo stran mize z besedami, da bo na tej strani mize bolje videla 

dogajanje pri mizi. Tako se je deklica pomirila, saj je imela svojo mamo čisto ob sebi. Otroci 

so najprej poimenovali sestavine, ki jih potrebujemo za peko kruha. Kljub temu da sem 
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otrokom ponovno dala za povonjati kvas, ga je poimenovala le ena deklica. Otroci so 

pomagali pri pripravi testa za kruh. Vsak izmed otrok je iz vrečke stresel malo moke (slika 

16). Dekličina mamic je naredila pripravek iz kvasa. Medtem ko smo čakali, da kvas naraste, 

smo z otroki zapeli pesmici Kuža pazi in Mi se imamo radi. Nato je mamica zamesila testo za 

kruh, ki smo ga dali vzhajati. Medtem so se otroci prosto igrali v kuhinjskem kotičku, 

sestavljali kocke ali pa so sestavljali sestavljanke. Pred ponovnim gnetenjem testa so otroci 

pospravili igrače in si odšli umit roke. Mamica je za vsakega otroka odtrgala kos testa in ga 

potresla z moko. Ker je bilo testo lepljivo, se jim je lepilo na prste. To smo rešili tako, da smo 

na otrokove roke in testo dodali moko in se je nato z gnetenjem ustvarilo pravo razmerje v 

testu, testo pa se ni več prijemalo na roke. Otroci so povsem sami zgnetli testo (slika 17), 

nekateri izmed njih pa so potrebovali malo pomoči pri oblikovanju testa v hlebček. Nekateri 

izmed otrok so želeli svoj hlebček še okrasiti, zato so nanj dodali koščke testa, ki so ga 

naknadno oblikovali. Hlebčke so otroci prinesli na pladenj, jaz pa sem si na list zapisovala 

vrstni red otrokovih imen in tako poskrbela, da je vsak izmed otrok odnesel domov svoj 

spečen kruh. Dejavnost je potekala ob zvokih albanskih otroških pesmic. Tako so otroci še 

bolj doživljali kulturo, ki smo jo danes spoznavali ob pomoči mamice. 

Pripravljene hlebčke smo z otroki odnesli v kuhinjo, kjer so ga kuharice spekle. Otroci so z 

navdušenjem pripovedovali kuharicam, da so hlebčke pripravili sami in da jih je treba še 

speči. Ko smo se z otroki poslovili od kuharic, smo odšli na vrtčevsko igrišče. 

Kot prejšnje dni sem tudi tokrat med počitkom k vsaki vrečki privezala kartonček z otrokovim 

imenom in pripisom imena peciva, ki smo ga danes pekli skupaj z otroki. En hlebček kruha so 

otroci pokusili po počitku, saj smo namensko naredili en hlebček kruha več. Najbolj 

pomembno je, da je vsak izmed otrok izdelal svoj hlebček, ki ga je ob odhodu iz vrtca odnesel 

domov in ga delil s svojimi domačimi. Prepričana sem, da so imeli otroci veliko povedati 

svojim staršem o današnjem preživetem dnevu v vrtcu. 
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Evalvacija: 

Otroci so pri današnji dejavnosti spoznavali, kako se peče kruh. Vključeni so bili v celoten 

proces izdelave. S tem ko so otroci poslušali albanske otroške pesmi, sem jim želela 

predstaviti albansko kulturo z dveh vidikov – z glasbo in s kulinariko. Ker je bilo potrebno, da 

testo vzhaja, sva se s sodelavko odločili za otroško prosto igro. Z mamico smo ta čas 

izkoristile za prijeten klepet ob kavi ter igri z otroki. Povedala je, koliko je pomenilo njeni 

hčerki, ko sva v uvajalnem obdobju s sodelavko z njeno hčerko govorili (kolikor sva znali) v 

albanskem jeziku. Deklica je bivanje v vrtcu zelo hitro sprejela in si ga želela obiskati tudi čez 

vikend, ko je bil le -zaprt. 

Otroci so spoznavali skozi dejavnost, kakšne so posledice, če je v testu premalo moke. V 

začetku so le govorili, da se jim testo lepi na roke. Ko pa so videli in slišali mojo obrazložitev, 

da moramo dodati k njihovemu testu še  moke, so me sami prosili, če so jo potrebovali. S tem 

ko je bilo testo v začetku lepljivo, smo zagotovili, da je bil kruh, ki smo ga spekli, zelo rahel. 

Na žalost danes nisem videla obrazov otrok in njihovih staršev, ko so odhajali domov, saj ta 

teden odidem iz vrtca tik pred koncem počitka. Prepričana pa sem, da bodo otroci staršem 

med tednom pripovedovali o kruhu, ki so ga izdelali. Bil je res odličen. 

 

Slika 16 (lasten vir): Izdelava testa 

za kruh ob pomoči mame. 

Slika 17 (lasten vir): Gnetenje testa za kruh. 
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5.17    17. DEJAVNOST: Peka placinde (ruska kultura) 

Cilja:  

 Zavedanje obstoja lastne in druge kulture. 

 Otrok spoznava, da si morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroci si umijejo roke in si ob pomoči vzgojiteljice ali mene nadenejo predpasnike. Po 

navodilih mamice in ob pomoči odrasle osebe (mamica, jaz) otroci pripravijo testo za pecivo 

ter nadev zanj. Skupaj odnesemo pripravljeno zmes v kuhinjo, kjer jo kuharice spečejo. 

Pecivo pokusimo pri popoldanski malici (po počitku), vsak izmed otrok pa odnese svoj 

izdelani košček peciva domov in ga deli s svojimi domačimi.  

Deklica in njena mamica sta danes skupaj prišli v vrtec. Po prvem klepetu in pozdravu smo 

vzgojiteljica, dekličina mamica in jaz otrokom pomagale nadeti predpasnike. Otroci so bili v 

začetku dejavnosti vsi razporejeni okoli mize. Otroci so poimenovali sestavine, ki smo jih 

potrebovali za izdelavo placinde. Ko smo pekli medžimursko zlivanko, otroci niso prepoznali 

skute, kar pa ne morem reči za današnjo dejavnost. Takoj, ko sem pokazala otrokom skuto, jo 

je več izmed njih tudi poimenovalo. Ko sem jim pokazala cimet, mi je deček odgovoril, da je 

čokolada, saj je barva zelo podobna. Ko sem otrokom dala povohati začimbo (cimet), jo je en 

deček prepoznal in poimenoval. Pri izdelavi testa so bili otroci v večini le opazovalci (slika 

18). Dekličina mamica je s kozarcem izrezala kos testa, ki ga je otrok z valjarjem zvaljal in z 

žlico dodal pripravljeno zmes iz jabolk ali skute. Testo so otroci po navodilu mame prepognili 

iz vseh strani, nato pa s prsti skupaj stisnili stranice. Čeprav testa niso izdelovali sami, so bili 

zelo dejavni pri izdelavi nadeva. Sama sem olupila in izrezala peške, otroci pa so jih nato 

naribali (slika 19). Testo smo delali trikrat, saj smo tako preprečili njegovo izsuševanje in 

posledično, da bi se pecivo med peko odprlo. To je bil tudi razlog, da so se nekateri otroci 

med pripravo peciva igrali v kotičkih. Izognili smo se nepotrebnemu čakanju in slabi volji, 

delo v skupini pa je potekalo v sproščenem vzdušju ob ruski glasbi. Pred izdelavo peciva si je 

šel vsak izmed otrok umit roke in nato je izdelal svoje pecivo. Ko je večina otrok izdelala 

placinde, smo jih skupaj odnesli v kuhinjo, nato pa so se odšli obleč in so odšli na vrtčevsko 

igrišče. Z drugimi otroki smo ostali v igralnici toliko, časa, da so tudi oni naredili placindo, jih 
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odnesli v kuhinjo in se nato pridružili otrokom na vrtčevskem igrišču. Po počitku smo z otroki 

ob ruski glasbi pokusili košček slastnega peciva.  

 

Slika 18 (lasten vir): Izdelava testa za placinde. 

 

Slika 19 (lasten vir): Ribanje jabolk za nadev in izdelava placinde. 
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Evalvacija: 

Otroci so bili v začetku zelo motivirani za delo, saj so videli, da pripravljamo testo. Ker pa je 

moralo biti testo sveže in posledično lepljivo, ga je dekličina mamica naredila postopoma za 

vse otroke. Da otroci ne bi predolgo čakali, sem odprla kotičke in otroci so prehajali iz naše 

»kuhinje« k igri v igralnico. Tisti otroci, ki so želeli pomagati, so si odšli umit roke, nato so 

pomagali pri izdelovanju peciva. Vsak izmed otrok je naredil svojo placindo, ki jo je ob 

odhodu iz vrtca odnesel domov. Starši so bili ob prihodu v vrtec prijetno presenečeni, kar je 

bilo razvidno iz njihovih obrazov in besed, ki so jih namenili otroku in tudi nam. Pri 

dejavnosti sem upoštevala potrebe in želje otrok, saj so prosto prehajali iz »kuhinje« v 

kotiček, prav tako pa so v času dejavnosti pojedli malico, ki smo jo pripravili na eno izmed 

miz. Glede na to, da še nihče izmed otrok ni dopolnil 4. leta, so bili zelo spretni in vztrajni pri 

ribanju jabolk. Prav tako so povsem samostojno razvaljali testo in dali nanj nadev. Malo 

pomoči so potrebovali le pri zavijanju placinde oz. spajanju robov. Dva dečka in ena deklica 

so podlegli skušnjavi in so med ribanjem želeli oz. so ugriznili v jabolko. Povedala sem jim, 

da bomo ta jabolka dali v pecivo, zato jih še ne smemo jesti, ampak jih moramo naribati. 

Sadje, ki je narezano na krožniku, pa je pripravljeno za malico. Tudi pri današnji peki sem 

skrbno zapisovala vrstni red imen otrok, ki so na označen pladenj prinesli svoje izdelano 

pecivo. Na ta način sem zagotovila, da bodo otroci odnesli domov pecivo, ki so ga izdelali 

sami. Vzgojiteljica je s skupino otrok, ki so naredili pecivo, odšla na igrišče, saj meniva, da je 

zelo pomembno, da del vrtčevskega dneva otroci preživijo na svežem zraku, kjer izvajajo 

naravne oblike gibanja. Preostalim sem pri oblačenju pomagala sama tako, da so se 

postopoma pridružili otrokom pri igri na igrišču. Dekličina mamica je bila obiska zelo vesela, 

pohvalila je tudi projekt, ki sem si ga izbrala. 

5.18   18. DEJAVNOST: Senčno gledališče – Grdi raček 

Cilj:  

 Otrok se ob poslušanju in pripovedovanju pravljice ob pomoči lutke identificira s 

književno osebo ter doživlja književno dogajanje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroci se posedejo na blazino pred pregrinjalo, ki ga vzgojitelj vnaprej pripravi za ogled 

senčnega gledališča (slika 20). Otroke povabi k ogledu predstave. Ob koncu otroci povedo 
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svoje občutke in doživetja ob gledanju ter tudi sami animirajo lutke, ki jih vzgojitelj vnaprej 

pripravi. Pri tem poskrbi za količino lutk, ki bo zadostovala za vse otroke. Otroci se igrajo 

igro skrivalnice, ki poteka tako, da medtem ko otroci mižijo, vzgojitelj nekoga odpelje za 

platno. Preostali otroci ugibajo, čigavo senco opazujejo.  

Otroci so se zelo razveselili, ko sem jim povedala, da si bomo ogledali lutkovno predstavo. 

Naslova jim nisem hotela izdati, saj me je zanimalo, ali bo kdo poimenoval naslov predstave. 

Tokrat so otroci med predstavo sedeli na tleh, na blazini. Ko sem jih vprašala, ali morda vedo, 

katero igro bodo gledali, se je oglasil deček, ki je obenem tudi najstarejši izmed otrok v 

skupini, in rekel: »Grdi raček.« Njegov odgovor me je prijetno presenetil. Ko sem ga 

vprašala, zakaj tako misli, mi je odgovoril: »Zato, ker smo gledali risanko.« Njegovemu 

odgovoru sem pritrdila, potem pa sem otroke povabila k ogledu predstave. Po besedah 

vzgojiteljice in ob gledanju posnetka sem ugotovila, da so otroci ves čas predstavo spremljali 

in sledili zgodbi. Otroci so ob koncu predstave povedali, da je račka »spodila« krava in da se 

je ob tem počutil slabo, da je bil žalosten in da je jokal. Prizor z lovci sem uprizorila tako, da 

se je slišalo le streljanje. Ko me je deklica vprašala, kje so bili lovci, sem enako vprašanje 

naslovila na otroke. Tako je deklica dobila odgovore od sovrstnikov, ki pa so bili plod njihove 

domišljije in zato jih lahko štejem za pravilne. Najprej se je oglasil deček, ki je dejal, da so 

bili skriti v grmu. Deklica je dodala, da se jih zato ni videlo. Ko sem jih vprašala, kako so 

vedeli, da so prišli lovci, so odgovorili, da so slišali puške oz. streljanje. Deklica je po vsem 

tem dodala, da se je tudi starko samo slišalo, videti pa je ni bilo. Otroke sem vprašala, ali 

znajo poimenovati vse živali, ki so nastopale v današnji predstavi s senčnimi lutkami. Ko so 

jih našteli, sem odšla za pregrinjalo in jim postopoma kazala vsak lik živali posebej. Otroci so 

prepoznali vse like iz predstave in jih poimenovali.  

Otrokom sem predlagala igro, pri kateri je pomembno, da vsi na začetku mižimo. Takrat so se 

otroci »spremenili« v zajčke, ki se skrivajo v zelju. Enega izmed otrok sem pospremila za 

pregrinjalo in na moj znak so se zajčki nehali skrivati. Otroci so ugibali, kdo se skriva. Ko so 

otroci pravilno uganili, jim je le-ta pomahal in prisedel nazaj k njim. Otroci so bili nad igro 

navdušeni. Igra je trajala toliko časa, da so se izmenjali vsi otroci. Prav vse otroke pa so otroci 

tudi prepoznali in poimenovali.  

Ko so otroci animirali lutke (slika 21), sem opazila deklico, ki je sedela ob omari in opazovala 

animirane lutke. Usedla sem se poleg nje in skupaj sva opazovali predstavo dečka in deklice. 

Ko sem jo vprašala, kdo animira lutke, je pravilno poimenovala dečka in deklico, ki sta bila 
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skrita za pregrinjalom. Otroci so v istem času animirali več vrst lutk ali pa so z drugimi otroki 

vzpostavili dialog. Deklica je v eni roki držala mucka, v drugi roki laboda ter obenem 

animirala obe lutki. Na ta način so otroci podoživljali predstavo in izražali svoja čustva preko 

lutke. Opazila sem, da otroci opazujejo svoje sence in sence svojih prijateljev. Prinesla sem 

risalni list in jih vprašala, ali kdo želi, da narišem njegovo senco. Otroci so bili nad idejo 

navdušeni. Ko sem obrisala portret dečkove sence, je bil deček zelo vesel. Njegov portret smo 

izobesili v igralnici. Tudi drugi otroci so me prosili, da jim izrišem portret obraza, vendar se je 

bližal čas kosila, zato smo se dogovorili, da bomo portrete risali naslednji dan in jih razobesili 

v igralnici.  

 

Slika 20 (lasten vir): Grdi raček – senčno gledališče 

 

Slika 21 (lasten vir): Otroci animirajo senčne lutke. 



 
63 

 

Evalvacija: 

Animacija lutk pripomore k razvoju otrokovega mišljenja, govora in vedenja ter k 

ustvarjalnemu reševanju konfliktov. Otroci so ob lutki izražali svoja čustva, prav tako so pri 

animaciji lutk z drugimi otroki prišli v kontakt in ob lutkah reševali konflikte oz. prizore iz 

predstave. Lutke otroke spodbujajo, da igrajo sami. Tako prihaja do terapevtskega učinka, 

animacija lutk pa predstavlja tudi prijetno obliko kreativnosti, ki pomaga pri razvijanju 

učinkovitih socialnih vlog in vzgoji otrok. Z igro skrivalnic so otroci spoznavali, da so v 

skupini pomembni in prepoznani po svojih individualnih lastnostih. Ob tem, ko so otroci 

poimenovali pravilno ime, je bilo veselje obojestransko. Tako tistega, ki je uganil, kot tistega, 

ki je bil skrit. Tudi z vzgojiteljico sva ob koncu dejavnosti ugotovili, da so otroci ves čas 

predstavo spremljali, prav tako so bili tudi kasneje dejavni pri animaciji lutk. Ker je ravno ta 

dan ena izmed deklic praznovala rojstni dan, smo morali dejavnost malo prirediti. Otroci so se 

pri animaciji lutk razdelili na polovico. Prva polovica je risala risbico za dekličin 

rojstnodnevni album, nato pa sta se skupini postopoma zamenjali. Pomembna vloga 

vzgojitelja je, da med igro otroke opazuje, saj le tako lahko naprej načrtuje svoje delo. Ob 

opazovanju igre, kjer so otroci opazovali sence drug drugega, sem otrokom predlagala 

dejavnost, ki je načrtovana. Z obrisom dečka sem pri otrocih vzbudila željo, da tudi njim 

narišem njihovo senco, ki bo v prihodnjih dneh krasila našo igralnico. To je bila čudovita 

iztočnica za prihajajočo dejavnost.  

5.19   19. DEJAVNOST: Senčni portret obraza 

Cilj: 

 Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med 

vrstniki. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Pripravim kotiček z grafoskopom, kjer obrišem senco otrokovega obraza. Otrok se usede na 

stol pred ogledalom, na katerega prilepim risalni list. Otroka prosim, da za nekaj trenutkov 

gleda igračo (ali kak drug predmet), ki je postavljena nasproti njega. Ta čas obrišem njegovo 

senco, ki jo nato otrok pobarva s črno barvico. Otrok si sam izbere barvo podlage, na katero 

nalepi svoj senčni portret obraza. 
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Ko so otroci videli, da sem na mizo postavila grafoskop, so mi začeli postavljati vprašanja v 

smislu: »Ali bomo gledali predstavo Grdega račka?«; »Ali se bomo igrali z lutkami?« Med 

drugim so otroci zastavili tudi vprašanje: »Ali boš lahko danes mene narisala?« Deklica se je 

namreč spomnila najinega včerajšnjega dogovora, da bom njen senčni portret narisala danes. 

Deklici sem pritrdila in obenem vprašala, ali tudi drugi želijo, da obrišem njihove sence. 

Otroci so z navdušenjem pritrdili. Z otroki smo se v času malice pogovarjali o včerajšnji 

dejavnosti, njihovi prosti igri s senčnimi lutkami. Otroci so našteli vse like predmetov in 

živali, ki so nastopili v igri. Našteli so sence račka, race, krave, mucka, kokoši, hišo, mizo. Ko 

sem jih vprašala, kakšne so bile še sence, je deček dejal: »Črne.« Takrat sem jim pokazala 

risalni list in dejala, da imamo v vrtcu le bele risalne liste, na katere bomo obrisali njihove 

sence. Spodbudila sem jih k razmišljanju z vprašanjem, kako bi lahko njihove sence na 

risalnem listu postale črne. Takrat sta skoraj v istem trenutku odgovorila deček in deklica, ki 

sta predlagala, da sence pobarvamo s črno barvico. Otroci so komaj čakali, da pridejo na vrsto 

za obris senčnega portreta. Posamezno so prihajali k meni na stol, ki stal pred ogledalom 

(slika 22). Nanj sem nalepila risalni list, na katerega sem narisala senco obraza vsakega otroka 

posebej. Pri nekaterih otrocih mi je bila v pomoč vzgojiteljica, saj jim je rahlo pridržala glavo 

in tako omogočila, da se glava otroka med risanjem ni premikala. Kar nekaj otrok si je 

prineslo stol in opazovalo moje delo. Ko je bil portret narisan in podpisan, so odšli do mize, 

kjer je bila vzgojiteljica. Ta je s flomastrom še enkrat po črti narisala portret, ki ga je nato 

otrok pobarval (slika 23). Nekateri otroci so bili zelo vztrajni pri barvanju, še posebej deklica, 

ki je pobarvala svoj portret zelo natančno in celotno. Na mizi si je vsak otrok izbral sebi 

najljubšo barvo šeleshamerja, na katero je nalepil svojo senco, ki sva jo z vzgojiteljico 

predhodno izrezali. Naše portrete smo nato razobesili v igralnici (slika 24). V začetku počitka 

sem opazila, da so nekateri otroci pogledovali na portrete senc. Deklico sem vprašala, ali 

katero prepozna in takrat je pokazala na portret sebi ljube prijateljice in izgovorila njeno ime. 

Deklica me je pozitivno presenetila, saj je pravilno uganila. Ko sem jo vprašala, po čem jo je 

prepoznala, mi je odgovorila: »Po laseh.« 
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Slika 22 (lasten vir): Risanje otrokove sence ob grafoskopu.     Slika 23 (lasten vir): Barvanje obrisanih senc.

 

Slika 24 (lasten vir): Pobarvane sence otroških portretov. 

Evalvacija: 

Otroci so pri današnji dejavnosti spoznavali vizualne podobnosti in razlike drug drugega. 

Vsak izmed otrok je imel enako barvo sence, razlikovale so se le v obliki. Prav ta pa nas dela 

na neki način posebne, unikatne. Otroci so med barvanjem primerjali obrise, predvsem pa so 

se posvetili njihovemu barvanju. Prav vsi otroci so sodelovali in nestrpno čakali, da dobijo 

svoj potret. Otroci so že med včerajšnjo dejavnostjo spoznavali sence, ko so animirali lutke. 

Zato sem tudi na moje zastavljeno vprašanje dobila pričakovan odgovor. Otroci so brez 
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podajanja navodil sami dognali, da je treba obris sence pobarvati. Ker je vsak otrok 

individuum zase, sem se odločila za barvno podlago, s katero sem želela nekako poudariti 

osebnost otroka kot posameznika. V začetku projekta sem otrokom prebrala slikanico 

Mavrično moštvo (Aubrey, 2007), sedaj pa smo »naše« mavrično moštvo prikazali še z 

dejavnostjo. V nadaljevanju projekta bomo senčne portrete otrok, ki so danes manjkali v vrtcu 

naredili naknadno . V prihodnje bi bilo zabavno pripraviti dejavnost kot igro, v kateri bi otrok 

prepoznaval senčni portret sebe ali prijatelja iz skupine.  

5.20    20. DEJAVNOST: Izdelava plakata 

Cilj:  

 Spoznavanje ožjega in širšega družbenega ter kulturnega okolja; spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik ter podobnosti. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Otroke povabim k pogovoru o dejavnostih, ki so jih izvedli v zadnjem času. Ob odprtih 

vprašanjih spodbujam otroke k razmišljanju o tem, kaj so spoznali in kaj jim je bilo všeč. 

Skupaj izdelamo plakat, ki ga nalepimo na steno igralnice. 

Otroke sem povabila, da se usedejo v naš kotiček. Kljub temu da sem jim rekla, da lahko 

sedijo na stolu ali na tleh, so se vsi otroci raje usedli na tla. Menim, da je bilo za našo 

dejavnost to toliko bolj primerno, saj so otroci tako najlažje izdelovali plakat.  

Otroke sem najprej vprašala, ali se spomnijo, kaj smo počeli v zadnjem času v vrtcu in kdo 

nas je obiskal? Otroci so poimenovali vse mamice in babice, ki so nas obiskale. Poimenovali 

pa so jih v smislu »mamica od deklice …«. Deček je dodal, da so brale pravljico, kar nekaj 

otrok pa je dodalo, da so tudi pekle. Nato sem vprašala otroke, ali vedo, čigava mama je brala 

v ruskem jeziku. Ena deklica je takoj pravilno povedala ime deklice, katere mamica nas je 

obiskala. Prav tako so otroci v nadaljevanju pravilno povezali jezik z obiskom mamice. Ko 

sem jih vprašala, v katerem jeziku sem jim sama brala pravljico, so odgovorili: »V 

slovenščini.« Na moje vprašanje, ali se spomnijo, katero pecivo smo pekli, ki je značilno za 

Slovenijo, je deček odgovoril: »Krofi.« Povedala sem, da so tudi krofi značilni za Slovenijo, 

vendar smo pekli nekaj drugega. Takrat se je oglasila deklica, ki je rekla: »Potičko.« Otroci so 

povedali, da smo pekli tudi pecivo in kruh. Pozitivno so me presenetili, ko sem jih vprašala, 
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kaj je mama rusko govoreče deklice prišla speč v vrtec. Deklici sta skoraj enoglasno pravilno 

poimenovali pecivo placinde. Deček je rekel, da smo potrebovali jabolka, otroci pa so se tudi 

spomnili, da so ribali jabolka. Ko sem otrokom zastavila vprašanje, kaj jim je bilo najbolj 

všeč, kar smo delali v vrtcu, so vsi poimenovali eno izmed vrst peciv, ki smo ga pekli. Ali je 

bilo to pecivo (medžimurska zlivanka), potica, placinda ali kruh. Ko smo začeli z 

izdelovanjem plakatov, smo z otroki najprej nalepili zastave držav. Otrokom sem pokazala 

slovensko zastavo in jih vprašala, kaj je to. Otroci so rekli Slovenija, en deček pa je rekel 

»Grb.« Rekla sem, da je res narisan grb. Nato sem jim še enkrat pokazala zastavo in jih 

ponovno vprašala. Oglasila se je deklica, ki je rekla »Zastava.« Kar nekaj otrok se je 

spomnilo, da so na drogu pred vrtcem in športno dvorano tudi izobešene zastave. Deklica je 

nato pristopila k meni in nalepila slovensko zastavo na plakat. Otrokom sem pokazala drugo 

zastavo in jih vprašala: »Čigava zastava je to?« Oglasil se je najprej deček, ki je rekel 

»Ameriška.« Povedala sem mu, da ima tudi Amerika zastavo, vendar ni taka. Potem se je 

oglasil drugi deček, ki je rekel: »Ruska.« Ker je deček pravilno poimenoval zastavo, je 

pristopil k meni in prilepil rusko zastavo. Potem sem otrokom pokazala albansko zastavo, ki 

je niso prepoznali. Ampak ko sem izgovorila začetek besede »Al…«, so vsi otroci v en glas 

rekli: »Albanščina.« Povedala sem jim, da imajo prav. Otrokom sem nato pokazala še hrvaško 

zastavo, ki jo je ravno tako deček pravilno poimenoval. Vse zastave so otroci nalepili na 

plakate. Otroke sem v nadaljevanju spodbujala z vprašanji: 

»Čigava mami je prišla prebrat pravljico v ruskem/hrvaškem/albanskem jeziku?« 

»Katero pravljico smo brali v vseh štirih jezikih?« 

»Kaj smo pekli, ko je bila A. mami v vrtcu?« 

»Katero risanko smo gledali v vseh štirih jezikih?« 

»Katero pesem smo poslušali v vseh štirih jezikih?« 

Ko so otroci povedali odgovor, so na plakat nalepili svoj slikovni odgovor. Plakati, ki smo jih 

izdelali, sedaj krasijo našo igralnico. 
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Evalvacija: 

Otroke sem spodbujala z vprašanji k razmišljanju in podajanju odgovorov. Ko so našteli vse 

naše dejavnosti, sem jih vprašala, kaj jim je bilo najbolj všeč. Prav vsi so izpostavili teden, ko 

smo pekli različne dobrote s pomočjo mamic in babice. Kljub temu da imajo otroci zelo radi 

risanke, mi je bilo zanimivo, da ni nihče izpostavil ogleda risank. Res pa je, da so bili otroci 

najbolj aktivni prav v tednu, ko smo pekli. Še posebej zanimivo se jim je zdelo, da so lahko 

svoje izdelke odnesli domov in jih delili s svojimi starši. To potrjuje dejstvo, da se otroci učijo 

izkustveno z vsemi čutili, zato je zelo pomembno, na kakšen način želimo določeno dejavnost 

otrokom prikazati. Ker so bili otroci aktivno vključeni ves čas projekta, so pri današnjem 

izdelovanju plakata tudi zelo dobro povezovali moja vprašanja s svojimi izkušnjami. Na ta 

način sem izvedela, koliko so si otroci dejansko zapomnili. V igralnici imamo ves čas trajanja 

projekta zemljevid Evrope. Na države, katerih kulture so naša tema, smo z otroki nalepili 

zastave. Vendar se o zastavah več kot toliko nismo pogovarjali. Res je, da so me večkrat 

otroci prosili, naj jim pokažem, kje je določena država. Menim, da so otroci na ta način 

spoznali tudi zastave, ki so jih pravilno poimenovali. Malo pomoči so potrebovali le pri 

albanski zastavi. Tudi v najinem pogovoru je vzgojiteljica povedala, da so otroci zelo 

sodelovali in odgovarjali na vprašanja, ki so včasih presenetila tudi njo. Povedala je, da so se 

otroci med projektom zelo veliko naučili, kar je razvidno iz njihovih odgovorov.  

5.21    21. DEJAVNOST: Igra z naslovom Prepoznaj prijatelja 

Cilj:  

 Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med otroki 

in enakovrednost vseh. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Z otroki se igramo igro Prepoznajmo prijatelja. Otrokom pokažem narisano senco obraza, 

otroci ugibajo, čigava je. Otrok pove, po čem je prepoznal svojega prijatelja. Narisane sence 

nato ob pomoči otrok nalepimo na steno igralnice. 

Ko so otroci videli, da z vrvice odstranjujem njihove portrete, so me vprašali, kaj delam. 

Povedala sem jim, da se bomo igrali igro, ki se imenuje Prepoznaj prijatelja. Neka deklica me 

ni dobro slišala in ko me je vprašala, kako se imenuje igra, ji je namesto mene odgovoril 
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deček. Nato sem jim rekla, da pred začetkom igre potrebujem njihovo pomoč, in sicer najprej 

moramo skupaj pospraviti igralnico. Otroci so takoj začeli pospravljati in nenavadno hitro so 

bile vse igrače na svojih mestih. Vsak otrok je prinesel vsak svoj stol, na katere smo se usedli. 

Po vsakodnevni rutini v jutranjem krogu (označitev dneva v tednu in beleženje prisotnosti 

otrok, kjer otrok prepozna zapis lastnega ali tujega imena in ga pritrdi na plakat), sem 

otrokom pokazala slike senc portretov. Pri vsaki sem jih vprašala, ali vedo, kdo je to. Otroci 

so nekatere otroke prepoznali takoj. Utemeljevali so svoja opažanja tako, da so povedali, da 

so svoje prijatelje prepoznali po obrazu, laseh, čopu. Otroci so prepoznali prav vse prijatelje v 

skupini. Ko sem pokazala sliko dečka in vprašala, čigava je, se je oglasil deček, čigar sliko 

sem držala v roki. Rekel je: »Ta slika je moja.« Ko sem ga vprašala, kako ve, je dejal: »Ker je 

na rdečem listu.« Otroci so si barvo podlage za njihove portrete namreč izbrali sami. Ko so 

otroci prepoznali portrete senc vseh svojih prijateljev, smo liste pritrdili na steno igralnice, 

kjer bodo ostale celo šolsko leto. Ker se vztrajno bližajo prazniki, smo dan nadaljevali z 

izdelovanjem verig iz papirja, s katerimi bomo okrasili našo igralnico. Ob tem smo poslušali 

novoletne pesmi v jezikih kultur »našega moštva«.  

Evalvacija: 

Ker sta prejšnji dan prišla v vrtec tudi otroka, ki sta pri obrisu sence portreta manjkala, sem 

tudi z njima naredila obris, ki sta ga nato pobarvala in prilepila na list želene barve. Tako 

imajo sedaj vsi otroci v skupini svoj senčni portret.  

Otrokom je bila igra zanimiva, saj so bili zelo motivirani za prepoznavanje svojih prijateljev. 

Nekatere obrise otrok so otroci takoj prepoznali, drugi pa so jim povzročali nekaj težav. 

Čeprav so otroci sprva povedali napačno ime, sem jih pustila pri ugibanju toliko časa, da je 

nekdo prepoznal otrokov obris. Tako so imeli vsi otroci možnost občutiti veselje ob 

spoznanju, da so bili prepoznani. Otroke sem spodbujala k utemeljevanju svojih odgovorov 

(po čem so prepoznali svoje prijatelje) z namenom, da bi se vsak otrok imel možnost počutiti 

edinstvenega, posebnega ter enakovrednega drugim.   

Kljub temu da sem bila danes pri dejavnosti zaradi odsotnosti sodelavke sama z otroki, 

menim, da sem z igro dosegla cilj, ki sem si ga zastavila (za slikanje sem prosila sodelavko iz 

sosednje igralnice). Otroci so v igri smiselno povezovali portrete senc z značilnimi oblikami 

frizur in potezami obraza določenega otroka v skupini.   
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5.22    22. DEJAVNOST: Izdelava voščilnic 

Cilj:  

 Otrok spoznava različne praznike in običaje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Z otroki odidemo po igralnicah vrtca, kjer otrokom in vzgojiteljicam zaželimo vesele praznike 

in srečno novo leto. Z otroki se ustavimo pri panoju z voščilnicami, ki krasi hodnik našega 

vrtca. Ogledamo si voščilnice in ob morebitni prošnji otrok nekaj želja, napisanih na 

voščilnicah, tudi preberem. Z otroki nato odidemo v igralnico, kjer otroci izdelajo svoje 

voščilnice. 

Pri zajtrku je deček povedal, da bo samo še ta teden v vrtcu, potem pa ima počitnice. Vprašala 

sem ga, ali ve, zakaj bo imel počitnice. Odgovoril mi je: »Ker bo novo leto.« Nekaj otrok je 

povedalo, da so doma postavili smrečico in jo okrasili z okraski. Otrokom sem povedala, da si 

po navadi v tem prazničnem času voščimo vesele praznike in srečno novo leto. Vprašala sem 

jih, ali si želijo oditi po igralnicah vrtca in vsem otrokom ter vzgojiteljicam zaželeti vesele 

praznike in srečno novo leto. Otroci so se s predlogom strinjali. Tako smo po končanem 

zajtrku odšli po našem vrtcu in prenesli naše želje vsem otrokom in njihovim vzgojiteljicam. 

Otroci so bili zelo veseli, ko so hodili iz sobe v sobo in izrekali voščilo. Razveselili pa so se 

nas tudi otroci in vzgojiteljice drugih skupin. V prvih igralnicah so bili otroci še malce 

sramežljivi, ko pa so začetno tremo premagali, so zelo suvereno stopili v igralnico. Otroci so 

ob vstopu pozdravili in nato smo po mojem uvodnem nagovoru obiskanim skupinam izrekli 

novoletno voščilo. V eni izmed igralnic so imeli postavljen čudovit grad in bili so tako 

prijazni, da so nam dovolili prehod skozi skrivni tunel. Otrokom se je to zdelo zelo zabavno. 

Na poti v našo igralnico smo se sprehodili mimo panoja z voščilnicami, pri katerem smo se 

ustavili. Otroke sem vprašala, ali vedo, kaj imamo tukaj obešeno. Otroci so naštevali motive, 

ki so jih opazili na voščilnicah. Skupaj smo si ogledali vse motive, otroci pa so jih 

poimenovali. Najbolj jim je bil všeč motiv sneženega moža, rokavičk in sovic. Nato sem jih 

še enkrat vprašala, ali vedo, kako se vsem tem razstavljenim stvarem reče. Oglasila se je 

deklica, ki je povedla, da so to voščilnice. Nekaj otrok je povedalo, da so skupaj z mamicami 

izdelovali doma voščilnice. Ko sem jih vprašala, kaj so z njimi storili, je deček povedal, da sta 

jih z mamico odnesla na pošto. Voščilnico sta poslala dedku in babici. Otroke sem vprašala, 
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ali si želijo, da jim preberem katero izmed voščilnic. Otroci so sami določili voščilnico, ki 

sem jo prebrala. Izbrali so samo tiste, ki so jih v začetku našega opazovanja panoja 

poimenovali. Ko sem otroke vprašala, ali si tudi sami želijo izdelati voščilnico, so se z menoj 

strinjali. 

Otrokom je bila knjiga z naslovom Mavrično moštvo tako všeč, da so se kar sami 

poimenovali, da so tudi sami mavrično moštvo. Ravno to je bil motiv naše voščilnice, ki so jo 

izdelali za svoje starše. Otrokom sem povedala, da se moramo pred izdelavo naših voščilnic le 

še dogovoriti, kako bomo napisali voščilo. Predlagali so najprej voščilo, ki so ga izrekali 

otrokom in vzgojiteljicam po igralnicah. Ker pa je bilo voščilo kar dolgo, sem sama 

predlagala, alibi napisali le: Srečno novo leto 2019! S predlaganim so se strinjali. Ko pa sem 

jih vprašala, ali voščilo napišemo le v slovenskem jeziku, so otroci sami začeli naštevati še 

preostale tri jezike. Vsak izmed otrok je dobil manjši izrezan list koledarja, ki ga je pobarval z 

voščenkami različnih barv. Ko so ga porisali, so ga še prebarvali z valjčkom pomočenim v 

črno barvo razredčeno z vodo. Dejavnost smo nadaljevali naslednji dan, ko so otroci z lepilom 

prilepili izbrane okraske (bleščice, zvezdice, snežinke, rožice). Svoj izdelek so nato nalepili 

na barvno voščilnico, ki so jo sami izbrali. Ob odhodu so svoje voščilnice z voščili, 

napisanimi v vseh jezikih, ki smo jih spoznavali v zadnjem času, odnesli domov (sliki 25, 26). 

Ravno ko smo z otroki odhajali v drugo igralnico, sem slišala deklico, kako je svoji mamici 

razlagala pomen njene slike na voščilnici. Povedala je nekako tako: »Poglej mami. Tukaj je 

rdeča, modra, rumena, roza. Vse barve mavrice so tukaj.« 

                     

Slika 25 (lasten vir): Izdelovanje voščilnic                 Slika 26 (lasten vir): Izdelane voščilnice 
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Evalvacija: 

Že v pogovoru pri zajtrku so otroci povedali, na kakšen način se doma pripravljajo na prihod 

novega leta. Menim, da so otroci z izrekanjem voščila drugimotrokom ter njihovim 

vzgojiteljicam spoznavali navade oziroma običaje ob prihajajočem letu. Pohvalile so nas tudi 

vzgojiteljice drugih skupin, ki so bile vesele prav vsakega voščila–preprostega, vendar iz srca. 

Pano s čestitkami sem uporabila kot motivacijski člen našega izdelovanja kartic. Otroci so 

izdelovali voščilnice v barvah mavrice, ki je rdeča nit našega projekta. Izdelovali so jih 

samostojno in v barvah, ki so jih izbrali sami. Zanimivo mi je bilo, da nihče izmed otrok ni 

izbral oranžne, pa čeprav je bila otrokom na voljo. Eden izmed dečkov je izbral roza vizitko. 

Njegovo željo sem spoštovala, saj je bila to njegova izbrana barva. Pomembno je, da 

upoštevamo in spoštujemo otrokove zamisli in želje. Tako so kartice postale odraz našega 

mavričnega moštva. Vse so med seboj različne, pa vendar zelo podobne. Ker smo 

skozivesmesec spoznavali kulture v naši skupini, smo na ta način tudi zaključili z našim 

projektom. V voščilnico sem po predlogu otrok sama zapisala voščila v vseh jezikih kultur, ki 

smo jih spoznavali. Prevod v preostale jezike sem naredila preko računalniškega programa. 

Menim, da je dejavnost uspela in da je bil cilj dosežen. Kar bi v prihodnje popravila, je to, da 

bi odšli z otroki voščit tudi ravnateljici ter kuharicam, vendar je naša enota kar velika (12 

oddelkov), zato bomo naša voščila tudi njim prenesli do konca tega tedna, ko bomo imeli v 

vrtcu novoletni ples. 

5.23  23. DEJAVNOST: Zaključek dejavnosti: Skupni ogled slik celotnega projekta 

Cilja:  

 Zavedanje obstoja lastne in druge kulture. 

 Otrok spoznava, da si morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 

Potek dejavnosti, odzivi otrok: 

Skupaj z otroki si ogledamo kratek povzetek celotnega projekta preko računalnika. Otroci ob 

fotografijah pripovedujejo in poimenujejo dejavnost, ki jim je bila najbolj všeč. Po ogledu slik 

z otroki odnesemo novoletno voščilnico v kuhinjo našim kuharicam, namestnici ravnateljice, 
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v tajništvo in ravnateljici. Ko se vrnemo v igralnico, z otroki zaplešemo ob novoletnih 

pesmicah v albanskem, hrvaškem, ruskem in slovenskem jeziku.  

Ker sta bila za ta dan projektor in platno izposojena, smo si film ogledali na računalniku. 

Otroci so se posedli pred mizo, na kateri je bil računalnik. Ob začetku filma so otroci 

komentirati slike, ki so se predvajale. Prav vsaka od deklic, ki je na posnetku zagledala svojo 

mamico ali babico, se je je razveselila. Otroci so pripovedovali, kaj so pri določeni dejavnosti 

počeli. Prepoznali so prav vse dejavnosti iz fotografij. Ko se je film končal, sem otroke 

vprašala, kaj jim je bilo najbolj všeč. V skupini je bilo danes 17 otrok, njihovi odgovori pa so 

se glasili: Smrkci (1), risanke (1), Grdi raček – sence (2), placinda (2), kruh (5), potica (6). 

Prav vse deklice, katerih mamice so se nam pridružile pri našem projektu, so povedale, da jim 

je bilo najlepše takrat, ko so prišle v vrtec njihove mamice in izpostavile peko z njimi. Prav 

tako so velikokrat posegale po različici Mavričnega moštva, ki ga je prebrala njihova mamica. 

To smo na naših prevedenih slikanicah označili tako, da sem na sprednjo stran dodala 

fotografijo mamice, ki je brala slikanico. Tako so otroci vedeli, v katerem jeziku je zapisana 

pravljica, čeprav še ne poznajo črk. Otroci so kulturo poimenovali tako, da so poimenovali 

jezik države, ki jo je določena mamica predstavljala, prav tako pa so poimenovali vse 

mamice, ki so nas obiskale. 

Po ogledu slik smo z otroki odšli izreč voščilo ob prihajajočih praznikih še našim kuharicam, 

tajnicam, namestnici ravnateljice ter ravnateljici. Ravnateljica se je otrokom zahvalila za 

voščilnico ter poudarila, da voščilnice s takim voščilom še ni dobila. Ko je prebrala voščilo v 

slovenskem jeziku, je otroke vprašala, v katerem jeziku smo še napisali voščilo. Ker so bili 

otroci v njim povsem novem prostoru, je bilo ogledovanje stvari bolj zanimivo, zato sprva 

niso odgovorili na zastavljeno vprašanje. Ko jim je vprašanje zastavila še enkrat, so našteli 

vse jezike, v katerih smo napisali voščilo. Ravnateljica je vprašala tudi po našem tednu, ko 

smo pekli razne dobrote. Povprašala jih je po ruskem pecivu in so jo presenetili z odgovorom, 

saj so pecivo (placinda) pravilno poimenovali. Otroci so povedali, da so poslušali tudi 

pravljico v različnih jezikih ter da smo si ogledali risanke. Po kratkem pogovoru z gospo 

ravnateljico smo se od nje poslovili in odšli v igralnico. 

Dejavnost smo nadaljevali s plesom ob novoletnih pesmicah v albanskem, hrvaškem, ruskem 

in slovenskem jeziku. 
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Evalvacija: 

Otrokom sem ponudila ogled filma s slikami z namenom, da bi se lažje spomnili, kaj vse smo 

počeli v zadnjem mesecu. Otroke sem na ta način spodbudila k opisovanju slik in lažjemu 

podoživljanju vseh dejavnosti, v katerih so sodelovali. Kljub temu da nihče izmed otrok ni 

omenil branja pravljice v tujem jeziku, pa znajo ob koncu projekta otroci poimenovati vse 

jezike kultur, ki smo jih spoznali. Tudi na moje vprašanje, ali po vsem svetu govorijo enak 

jezik, so vsi otroci za razliko od prve dejavnosti, zanikali. Otroci so našteli jezike držav, ki 

smo jih omenili v našem projektu. Po tem lahko sklepam, da je tema za to starost otrok 

primerna, zanimiva, predvsem pa poučna. Otroci so na njim najbolj naraven in primeren način 

spoznavali širše družbeno okolje in druge kulture, predvsem pa njihove podobnosti. 

Spoznavali pa so tudi, da otroci ne glede na njihov materni jezik poslušajo iste pesmi (Na 

kmetiji je lepo, Greva naredit snežaka), gledajo iste risanke (Grdi raček) in poslušajo iste 

pravljice (Mavrično moštvo).  

Za zaključek projekta z novoletnim plesom sem se odločila zato, ker je to tudi eden izmed 

praznikov, ki ga praznujemo vsi. Tako so otroci rajali ob pesmih, ki so pete v njim že slišanih 

jezikih (slovenščina, hrvaščina, albanščina, ruščina). Kljub temu da vsi otroci še ne ločijo 

vseh jezikov, menim, da bi bilo potrebno za to več časa in predvsem dejavnosti, ki bi 

vključevale slušno zaznavanje jezika. S tem želim povedati, da poudarek ni bil na slušnem 

usvajanju jezika, temveč na razlikovanju in sprejemanju maternega ter tujega jezika.  

6 OPAZOVANJE OTROK MED NJIHOVO PROSTO IGRO: 

Pri otrocih sem opazila, da so se začeli zadrževati pri plakatih, kjer so si ogledovali fotografije 

različnih dejavnosti v projektu. Zanimanje so pokazali tudi za zastave, ki so jih iskali na 

zemljevidu, izobešenem v igralnici. Kulture držav, ki smo jih spoznavali, smo na zemljevidu 

označili tako, da smo na njih prilepili zastavo. Tako bi lahko otroci bolj podrobno spoznali 

nekaj znamenitosti vsake države.  

Glede na to, da otroci še ne poznajo pisnega jezika, nisem želela dajati velikega poudarka na 

zapis črk. Otroci v tej starosti se učijo prepoznati zapis svojega lastnega imena ob stvareh, ki 

mu pripadajo (spoznava pisni jezik in njegovo vlogo). Pri tem je otroku v pomoč simbol, ki je 

pritrjen poleg njegovega imena. Črke so za njih simboli, ki jih še usvajajo. Kljub temu sem 

jim želela prikazati vsaj vizualno razliko zapisa besedila v naših prenovljenih slikanicah 
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Mavričnega moštva, ki so jih imeli ves čas na voljo. Po njih so kar pogosto posegali in tudi s 

pomočjo fotografije mamice na naslovni strani poimenovali jezik, v katerem je zapisano 

besedilo. 

Bolj kot črke so otroke zanimale slike v slikanici z naslovom Mavrično moštvo. Glede na to, 

da smo imeli kopijo slikanice ves čas prilepljeno v igralnici, so otroci posegali tudi po 

plastificiranih slikanicah, ki sem jih s pomočjo staršev izdelala v vseh predstavljenih jezikih. 

Ob listanju slikanice so obnavljali zgodbo in jo pripovedovali. V tednu, ko sem bila prisotna 

pri jutranjem združevanju, sem šest otrok iz svoje skupine prosila, da strani slikanice zložijo 

po vrsti. Vsi otroci, razen ene deklice, so razvrstili slike v pravilnem vrstnem redu. Obnova je 

potekala predvsem tako, da so otroci povedali pri določenih straneh bistven dogodek v enem 

stavku. Prav vsi so zgodbo začeli tako, da so poimenovali dečka in deklico. Izpostavili so 

vzrok, zakaj so se skregali in kako so se ob tem počutili tisti, ki niso sodili v klub. Vsi so 

izgovorili stavek, ki je zapisan v knjigi, ko sošolka Eva opozori na neprimerno vedenje vse 

preostale sošolce:» Nehajte s temi neumnostmi.« Pri tem je neka deklica dodala, da je bila 

Eva zelo pogumna, da je tako rekla. Prav tako so otroci izpostavili tudi dogodek, ko sta se oba 

glavna lika opravičila. Tukaj so vsi izpostavili stavek, ki ga Taja in Tomi izrečeta v znak 

opravičila: »Midva sva tista, ki nista kul.« Prav vsi otroci so končali zgodbo tako, da so pri 

pripovedovanju poudarili končno prijateljstvo vseh otrok, ne glede na to, kako so oblečeni, 

kakšno barvo las imajo. Zanimivo je, da so prav vsi ob koncu naštevali, kaj vse so otroci jedli 

na skupni zabavi pod mavrico, ki so jo otroci narisali. Otrokom bi lahko pripravila dejavnost, 

kjer bi pripovedovali ob slikah in jim tako omogočila lažje samostojno pripovedovanje in 

podoživljanje vsebine knjige. Prav tako bi se na ta način lahko bolj poglobljeno pogovarjali o 

naših čustvih. Na ta način in preko socialnih iger bi otroci spoznavali svoje občutke in 

ugotavljali vzroke zanje.  

To je le nekaj idej, kaj bi lahko otroci še spoznavali. Prepričana sem, ga bomo v prihodnje 

zagotovo imeli tudi tako temo, saj je zelo pomembno, da otrokom ponudimo dejavnosti, ki 

smo jih načrtovali na podlagi njihovega opazovanja. 

7 EVALVACIJA CELOTNEGA PROJEKTA: 

Otroci so med projektom spoznavali, da je naša družba zelo raznolika. Ob različnih 

dejavnostih (pri nekaterih so se nam pridružile tudi mamice in babice) smo skupaj spoznavali 

različne jezike, kulinarične dobrote in ne nazadnje tudi sami sebe ter razlike in podobnosti 
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med nami. Razumevanje in sprejemanje drugačnosti se začne v primarnem okolju, saj starši 

predstavljajo otroku zgled. Vendar pa smo kasneje ravno mi, vzgojitelji, tisti, ki nadgrajujemo 

te vrednote z lastnim zgledom in delovanjem.  

V začetku projekta sem si zastavila cilje, ki sem jih preko različnih dejavnosti ob vključevanju 

otrok tudi dosegla. To lahko sklepam po odzivu otrok, ki so me vsak dan znova presenečali z 

usvojenim znanjem. Kadar jih je kdo od odraslih, pa naj bo to vzgojiteljica ali starši vprašal, 

karkoli na temo dejavnosti, ki smo jih delali, so začeli pripovedovati o vsem, kar so se tisti hip 

spomnili. Tema jih je zelo zanimala, saj so otroci z vprašanji prihajali do mene tudi med 

njihovo prosto igro. Zanimale so jih imena drugih držav in kakšen jezik govorijo. 

Čeprav otroci še ne ločijo vseh jezikov med seboj, lahko z gotovostjo trdim, da ob koncu 

projekta vsi otroci vedo, da po vsem svetu ne govorijo slovenskega jezika, temveč je jezikov 

zelo veliko. Zavedajo se tudi, da otroci iz skupine (in njihovi starši) govorijo različne jezike. 

Večina otrok v skupini našteje in poimenuje najmanj štiri jezike: slovenskega, hrvaškega, 

albanskega in ruskega. Prav tako poimenujejo tudi vsa peciva, ki smo jih pekli ter jih pravilno 

razvrstijo h kulturi oz. jeziku.  

Zanimiv je bil tudi teden, ko smo gledali z otroki risanke. Že uvodna dejavnost z igračami, 

izvedena za namen motivacije, je bila otrokom zelo všeč. Igrače so imeli na voljo ves čas 

projekta, v času počitka so jih lahko vzeli tudi s seboj na ležalnike. Ugotovila sem, da so 

otroci risanke, ki so bile predvajane v tujem jeziku, bolj zbrano poslušali in gledali, če so 

poznali njeno zgodbo. Tako so Grdega račka pozorno spremljali ves čas predvajanja, ne glede 

na to, v katerem jeziku je bila risanka. Enako lahko trdim za posnetek pesmi iz risanke. 

S prevedenim besedilom slikanice, ki sem ga kasneje računalniško vnesla v optično prebrane 

strani, so otroci dobili vpogled v različen zapis besed in samih črk. Prevedeno slikanico so 

nam mamice tudi ob različnih dneh prebrale v svojem maternem jeziku. Res je, da so črke za 

njih še preveč abstraktne, pa vendar bodo te slikanice ostale v naši igralnici, kjer se bodo 

otroci postopoma spoznali tudi z različnim zapisom. 

Projekt je potekal v mesecu decembru, ki je po mojem mnenju tudi najbolj prazničen in 

prijeten mesec. Ob praznično-novoletnih pesmicah v jezikih predstavljenih kultur smo z 

otroki okraševali našo igralnico, postavljali smrečico ter izdelovali voščilnice in okraske, so 

otroci spoznavali podobnosti med kulturami. Tudi ko smo se pogovarjali z otroki, kako bi 
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voščilo napisali (le v slovenščini), so sami predlagali, da voščilo lahko napišemo tudi v 

hrvaškem, albanskem in ruskem jeziku. Predvsem mi je bil všeč odziv staršev, saj so bili nad 

zapisom voščila zelo pozitivno presenečeni.  

V veliko pomoč in podporo pri projektu so mi bili prav starši, saj brez njih želenega in 

zastavljenega projekta ne bi mogla izpeljati. Za to se jim najlepše zahvaljujem. Na njihovo 

prošnjo sem napisala vse recepte, ki sem jih izobesila na oglasni deski pred našo igralnico s 

kratkim posvetilom. 
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8 ZAKLJUČEK 

Pred izvedbo projekta sem imela kar nekaj pomislekov, ali mi bo uspelo izvesti projekt tako, 

kot sem si ga zamislila. Največ težav mi je povzročalo pridobivanje dovoljenja oziroma izjave 

za uporabo slikanice Mavrično moštvo (Aubrey, 2007), ki sem jo uporabila v začetku 

projekta. Založba je namreč že več let v stečaju, vendar mi je kljub temu uspelo pridobiti 

dovoljenje takratne urednice in prevajalke, Maje Kraigher. 

Menim, da sem z izvedbo projekta pripomogla k temu, da so otroci spoznali, da smo si kljub 

vsem fizičnim razlikam zelo podobni. Na prijeten in poučen način so otroci ob pomoči 

mamic, babic ter mene spoznavali raznolikost kultur: jedi, jezik, glasbo ...    

V diplomskem delu sem skozi različne načrtovane dejavnosti prikazala, da je prav vzgojitelj 

tisti, ki v veliki meri drži platno in škarje v svojih rokah. Pri načrtovanju dejavnosti se odloča 

glede na lastna prepričanja, etične vrednote in predsodke, kako in na kakšen način bo deloval 

v skupini. Kako odgovorno jemlje poslanstvo, je razvidno iz njegovega profesionalnega 

odnosa in sodelovanja z otroki, starši ter drugimi sodelavci.  

Na področju medkulturne vzgoje se moramo truditi vsi, ki smo udeleženi v sam proces. Le 

tako lahko upamo, da se bo mišljenje v družbi spremenilo in bomo sčasoma kot družba 

zaživeli v medsebojnem spoštovanju v skupnosti z drugimi kulturami. 
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https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dizku%C5%A1nje+in+prilo%C5%BEnosti+medkulturnega+mentorstva%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25
https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dizku%C5%A1nje+in+prilo%C5%BEnosti+medkulturnega+mentorstva%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25

