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Zahvala 

»Na svetu si, da gledaš sonce.  

Na svetu si, da greš za soncem.  

Na svetu si, da sam si sonce  

in da s sveta odganjaš – sence.« 

(Tone Pavček) 

 

Da je bila moja izbira poklica – biti vzgojiteljica predšolskih otrok – prava odločitev, 

potrjujejo iskreni nasmehi otrok in njihova toplina, ki sem je bila deležna vsa leta, odkar sem 

prvič stopila na to pot. Pri svojem delu bi zato vedno bila rada to, kar pravi g. Pavček. Rada bi 

kot sonce grela srca otrok in s sveta odganjala njihove »sence« – strahove.  

 

V prvi vrsti gre zahvala moji mentorici doc. dr. Marceli Batistič Zorec za potrpežljivost, 
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Zahvaljujem se tudi prijateljicam Tjaši, Heleni, Petri, Žani in Mojci za vse nasvete, predvsem 

pa za spodbudne besede, ki so mi jih namenile, ko sem to resnično potrebovala. 

Posebna zahvala gre moji družini, ki (kakor nikoli) ni podvomila vame.  
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empiričnega dela ter strokovnim delavkam za vso strokovno pomoč in nasvete pri izdelavi 

mojega diplomskega dela.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Povzetek  

Diplomska naloga predstavlja značilnosti dnevne rutine in njen izredno velik pomen za 

otroke, ki jim, predvsem v prvih letih vstopa v vrtec, predstavlja občutek varnosti. Elementi 

dnevne rutine so predstavljeni skozi pogled avtorice I. Medved (2004), ki pri vsakem od 

elementov izpostavi po njenem mnenju ključne smernice za zagotavljanje optimalnega okolja 

otroku, kjer hkrati poda primerjavo ravnanja vzgojiteljic nekoč in danes. Dnevna rutina ali 

rutinske dejavnosti, kot jo poimenujejo nekateri avtorji, je v diplomskem delu predstavljena 

tudi kot del prikritega kurikula, ki je, kot pove samo poimenovanje, velikokrat pozabljen ali 

»pometen pod preprogo«. Glavni cilj dela in izvedbe empiričnega dela je bilo opazovanje 

posameznih delov dnevne rutine, pri čemer je bila izpostavljena samostojnost otrok – koliko 

so sami sposobni storiti določeno opravilo oziroma v kolikšni meri so bili k temu spodbujeni s 

strani odraslih. Tej temi sta posvečeni poglavji o participaciji otrok, ki je tudi njihova pravica, 

opredeljena v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989), izpostavljena pa so tudi nekatera 

načela Kurikuluma za vrtce (1999), ki jo podpirajo ter o subjektivnih teorijah vzgojiteljev, saj 

so lahko ravno lastna prepričanja strokovnih delavcev ena izmed ovir pri uresničevanju 

pravice otrok do participacije. Da bi lahko lastna predvidevanja preverila tudi v praksi, sem 

izvedla opazovanje posameznih delov dnevne rutine v oddelkih različnih starosti, po vsakem 

opazovanju pa sem izvedla tudi intervju z vzgojiteljicami in povzela njihove odgovore. Po 

evalvaciji opažanj ter odgovorov, pridobljenih s pomočjo intervjuja, sem ugotovila, da 

vzgojiteljice otroke sicer spodbujajo k samostojnosti, vendar pa na njihova ravnanja v praksi 

močno vplivajo lastna stališča. Način dela je zastarel (za vse enako), ker vzgojiteljice v 

vzorcu ne upoštevajo dovolj različnih potreb otrok.  

 

Ključne besede: dnevna rutina, participacija, samostojnost, subjektivne teorije. 

 

 

  



 
 

Abstract 

The thesis represents characteristics of the daily routine and its enormous meaning for 

children, for which it, in the first years of entering kindergarten, represents safety. Elements 

of the daily routine are represented through author I. Medved (2004), who presents key 

guidelines for ensuring optimal environment for children, where simultaneously comparing 

activities of preschool teacher once and today. The daily routine or routine activities, as some 

authors name it, is in the thesis represented as part of hidden curriculum, which is as the name 

tells for itself often forgotten or »swept under the rug«. The main aim of this work and 

empiric part was observation of different parts of the daily routine, where autonomy of 

children was exposed – how much are they capable of doing by themselves and in what 

part/how much were they encouraged to do so by adults. Chapters about child’s participation 

are devoted to this subject, which is their right defined by European Convention of children’s 

rights (1989), focused also by some principles in Curriculum for Preschools (1999), which 

enforces them and about subjective theories of preschool teachers, because personal beliefs of 

professionals are one of the obstacles in realization of children’s right of participation. To test 

my predictions in practice, I have observed different parts of the daily routine in classes of 

different ages, after every observation I have interviewed teachers and recapitulated their 

answers. After evaluating observations and answers obtained with interviews, I have come to 

the conclusion that children in all three different age groups were substantially encouraged to 

autonomic behavior, but personal viewpoints of teachers still affects their behavior. Their way 

of working is obsolete (equal for all children), because the teachers in my sample disregard 

the different needs of children. 

 

Key words: daily routine, participation, independence, subjective theories. 
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1 UVOD 

 

Ob odločitvi za poklic vzgojitelja predšolskih otrok je pomembno zavestno sprejeti tudi 

odločitev, da bomo z varovanci v svoji skupini delali na zanje najbolj optimalen način. To 

pomeni, da jim moramo nenehno dajati občutek varnosti. Slednji je pomemben predvsem v 

prvih letih življenja, ko otroci prvič stopijo iz varnega zavetja doma v neko drugo, tuje 

socialno okolje, v tem primeru vrtec. Opisano sem opazila že med obvezno pedagoško prakso 

v srednji šoli in kasneje v okviru študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v največji meri pa 

sem bila deležna tega med opravljanjem študentskega dela v vrtcu v obeh starostnih obdobjih. 

Pri tem sem opazila, da vsem predšolskim otrokom varno počutje zagotavlja dnevna rutina oz. 

rutinske dejavnosti, kot to poimenujejo nekateri (npr. Marjanovič Umek, idr., 2002). Bistvo 

dnevne rutine je dosleden razpored dogodkov, na katerega se lahko otroci zanesejo in ga 

razumejo, odraslim pa pomaga organizirati čas z otroki (Hohmann in Weikart, 2005). Poleg 

občutka varnosti pa se tako razvija tudi njihova samostojnost. S tem ko vzgojitelj otroku 

dopusti, da po svojih zmožnostih sam postori določeno opravilo, mu daje občutek zaupanja in 

hkrati spodbuja razvoj otrokove pozitivne samopodobe.  

Otroci v okviru dnevne rutine uresničujejo svoje interese in na različne načine rešujejo 

probleme. Pri tem je zelo pomembna vloga odraslega, katerega glavna naloga je ustvariti 

spodbudno okolje. Ni nujno, da vedno posega v odnose med otroki, naj jim raje pusti čas in 

prostor, da sami poskušajo najti rešitve. Pri vsem tem je ključno ohranjanje in razvijanje 

identitete vsakega posameznika – otroka je potrebno obravnavati kot posameznika in tudi kot 

del skupine. Otroci, vključeni v vzgojno-izobraževalni zavod, kot je vrtec, preživijo v njem 

večino dneva do svojega 6. leta, torej do vstopa v šolo, zato jim je zelo pomembno dati 

možnost za soustvarjanje življenja v tem prostoru. Ravno iz tega razloga in na podlagi 

izkušenj dela v vrtcu sem se odločila za preučevanje te teme. Med opravljanjem študentskega 

dela v različnih oddelkih sem ugotovila, kako pomembno je otrokom dati možnost, da 

določena opravila postorijo sami, saj se tako začnejo zavedati svojih zmožnosti. M. Batistič 

Zorec (2010, str. 71, v Jelen, 2013) navaja Brunerjevo mnenje, da je učenje najuspešnejše, 

kadar je otrok v procesu aktiven, sodeluje in ne zgolj usvaja znanje. Podobno potrjuje tudi 

Bronfenbrenner (1979, v Hohmann in Weikart, 2005), ki pravi, da »se učenje in razvoj 

pospešita, kadar oseba sodeluje v čedalje bolj kompleksnih vzorcih vzajemne dejavnosti z 

nekom, s katerim je razvila močno in trajno čustveno navezanost ...«. Eden od razlogov za 

izbor teme diplomskega dela pa je bil tudi ta, da sem v različnih oddelkih iste starosti opazila 
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različne nivoje samostojnosti (v tem primeru pri starosti od 1 do 2 let). Nekateri so se npr. 

znali sami oz. ob zelo malo pomoči umiti in obrisati sami, ali pa so sami obuli/sezuli copate. 

Vsekakor ne gre zanemariti pravila, da je samostojnost povezana s starostjo in da so razlike 

med enako starimi otroki, vendar pa igrajo pri tem veliko vlogo odrasli, ki lahko s svojimi 

lastnimi prepričanji (npr. »Pri tej starosti se jim še ni potrebno toliko samim truditi, bom raje 

pomagal/-a.«) ovirajo pravico otrok do participacije.  

Izredno pomembna je tudi komunikacija med vrtcem in starši, saj mora biti na prvem mestu 

tega partnerskega odnosa otrokova dobrobit. Ne smemo namreč pozabiti, da je vrtec le ena od 

institucij, v katero prihaja otrok, in je pomembna tudi vloga staršev, tj. da v sodelovanju z 

vzgojitelji vsaj približno vztrajajo pri določenih zahtevah (npr. pri spodbujanju k 

samostojnosti). Delo mora biti torej naravnano tako, da se bosta vzgoja v družini in vrtcu 

povezovali ter dopolnjevali (Jelen, 2013). 

Namen mojega raziskovanja je bil preučiti posamezne elemente dnevne rutine, pri čemer sem 

opazovala ravnanje vzgojiteljic in odziv otrok. Zanimalo me je, v kolikšni meri spodbujajo 

razvoj samostojnosti pri otrocih. Opazovano sem si zapisala in kasneje z obema strokovnima 

delavkama posamezne opazovane skupine izvedla intervju. S pomočjo njihovih odgovorov 

sem ugotavljala, v kolikšni meri njihova prepričanja sovpadajo z opaženim ravnanjem, ki so 

ga lahko tudi utemeljile.   
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2 DNEVNA RUTINA 

 

V prvih letih življenja, ko se otrok srečuje z novim okoljem, tj. vrtcem, mu je potrebno 

zagotoviti varnost, kar v veliki meri dosežemo z dnevno rutino. Slednja mu namreč poleg 

vsebin in ciljev kurikula, tj. smernic za vzgojiteljevo načrtovanje dela,  zagotavlja optimalno 

bivanje v vrtcu. 

Pojem »dnevna rutina« predstavlja dele dneva oz. rutino, ki je vpletena v vsakodnevne 

dejavnosti v skupini in vrtcu ter predstavlja velik del otrokovega življenja v vrtcu. Nekateri 

(npr. Marjanovič Umek, idr., 2002) za to uporabljajo tudi termin rutinske dejavnosti. Bistvena 

je doslednost, saj se lahko otroci le tako zanesejo na »sistem dela« in ga razumejo, odraslim 

pa pomaga organizirati čas z otroki (Hohmann in Weikart, 2005).  

Kot navajata M. Batistič Zorec in A. Jug Došler (2016), je pri nas večina otrok vključenih v 

celodnevne programe, kar pomeni, da v vrtcu v povprečju preživijo devet ur dnevno. Rutina 

jim pomaga predvideti dogajanje in jim omogoča nadzor nad tem, kaj bodo počeli v 

posameznem delu dneva (Hohmann in Weikart, 2005). Skozi običajno dnevno rutino, ki se 

osredotoča na priložnosti za aktivno učenje, otroci in odrasli vzpostavljajo občutek skupnosti, 

kar prispeva k udobju in varnemu počutju v skupini. Tudi svetovalke Zavoda za šolstvo so v 

času uvajanja Kurikuluma za vrtce (1999–2002) spodbujale k razumevanju dnevne rutine kot 

pomembnega dela socialno-emocionalne, moralne in intelektualne vzgoje otrok. 

 

2.1 ELEMENTI DNEVNE RUTINE 

 

O tem, kaj sodi k dnevni rutini v vrtcu, ni povsem enotnega mnenja, saj različni avtorji 

različno opredeljujejo njene elemente. I. Medved (2004) navaja, da k dnevni rutini sodijo 

prihod otrok v vrtec, odhod otrok domov, skrb zase, hranjenje (obroki), počitek in spanje ter 

urejanje in pospravljanje prostora, v novozelandskem kurikulu (v Bahovec Dolar in Bregar 

Golobič, 2004) pa so navedenemu dodani še prehode iz ene dejavnosti v drugo. High/Scope 

program (Hohmann in Weikart, 2005) pa pod dnevno rutino pojmuje vse, kar se bolj ali manj 

stalno dogaja v vrtcu, torej tudi vodene dejavnosti in prosto igro. 

Za potrebe diplomske naloge sem se držala ožje opredelitve dnevne rutine oz. elementov 

dnevne rutine, kot jih navaja I. Medved (2004). Avtorica je glede na svoje izkušnje pri 

posameznem delu dnevne rutine izpostavila, kaj se ji zdi ključno za zagotavljanje optimalnega 
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okolja otroku. Pri tem je podala tudi primerjavo »prakse« dnevne rutine nekoč in danes – v 

čem se je, oz. v čem se ni spremenila. 

 

PRIHOD OTROK V VRTEC 

V zvezi s tem delom dnevne rutine ni sprememb glede na preteklost. Pomembno je otrokom 

dati občutek, da so v vrtcu dobrodošli. Vzgojitelj pozdravi starše in z njimi na hitro kaj 

spregovori, obenem pa mora za vsakega posameznika ugotoviti, kaj mu po prihodu v vrtec 

ustreza – pogovor, objem, skupna igra, umik v intimnost, počitek itn. – ter mu to tudi 

zagotoviti (prav tam). 

 

ODHOD OTROK DOMOV 

V tem delu dnevne rutine se je zgodila velika sprememba, saj je bila nekoč navada, da je 

vzgojitelj popoldan ostal sam z vsemi otroki v vrtcu. Ker se je združilo več oddelkov, so bile 

skupine številčne, zato je lahko svojo pozornost namenil le otrokom, medtem ko je bilo 

sodelovanje s starši manj kvalitetno. Danes pa so skupine manjše, oz. se otroci v »dežurne« 

sobe združujejo nekoliko kasneje. Izredno pomembno je, da se vsakemu otroku nameni 

prijazen pozdrav, prav tako tudi staršem. S slednjimi komunikacija danes poteka bolj 

kvalitetno, z vzgojiteljem pa si lahko vsakodnevno izmenjajo pomembne podatke o otroku 

(prav tam). 

 

SKRB ZASE 

Avtorica (prav tam) pri tem delu dnevne rutine ne opazi velike razlike med rutino nekoč in 

danes. Zdi se ji pomembno, da vzgojitelj otroke navaja na samostojnost in neodvisnost, 

obenem pa jim nudi pomoč pri opravilih, kjer jo potrebujejo. Prav tako se mora truditi, da se 

pri skupni skrbi zase (npr. več otrok naenkrat v umivalnici) otroci v čim večji meri izognejo 

čakanju v vrstah.  

 

HRANJENJE (OBROKI) 

Ta del dnevne rutine se je po besedah avtorice (prav tam) korenito spremenil. Nekoč je bila 

praksa, da so se morali vzgojitelji ravnati po »skupnih navodilih«, ki so jih dobili od vodilnih, 

prevladovalo je mnenje, da mora otrok vse pojesti. Organizacija je bila taka, da si otroci hrane 

niso mogli postreči sami. Tudi časa za obroke je bilo manj, zato posameznik ni imel časa, da 

bi se v miru najedel. Razliko sem v času dela v vrtcu opazila tudi sama, saj so otroci danes 
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bolj samostojni pri izbiri hrane in njeni količini, na voljo pa imajo dovolj časa, da jim ni 

potrebno hiteti s hranjenjem. V tem delu dnevne rutine je najpomembneje zagotoviti prijetno 

in družabno ozračje, spodbujati samostojnost, se pogovarjati o hrani (tako otrok spoznava 

jedi), upoštevati individualne prehranjevalne navade (določeno hrano marajo, oz. je ne, 

prehranjevalne navade družine), otroke navajati na pravilno uporabo pribora ter jim zagotoviti 

dovolj časa – tako za hranjenje kot kasnejše pospravljanje.  

 

POČITEK IN SPANJE 

Tudi v tem delu dnevne rutine avtorica (prav tam) opaža velike spremembe med navadami 

nekoč in danes. Včasih niso upoštevali otrokove pravice do izbire in drugačnosti, saj so 

morali vsi otroci do določene starosti počivati. Vsak je imel ležalnik, označen s svojim 

imenom, prostor je bil povsem zatemnjen, med počitkom pa je morala biti tišina. Zgodilo se je 

tudi, da je moral starejši otrok oditi počivat k mlajšim in bil na tak način osramočen. Danes je 

v večini vrtcev drugače: prostor je rahlo zatemnjen, večinoma spijo oz. počivajo le mlajši 

otroci, starejšim pa se je dovoljeno igrati umirjene igre (npr. družabne igre, risanje …). Prav 

tako je pomembno upoštevati individualne navade otrok (vsak rabi svoj čas, da se umiri, 

različne spalne navade …). Otrok ne silimo k spanju, temveč jim pomagamo, da se lažje 

umirijo (imajo svojo najljubšo igračo, usedemo se zraven na ležalnik, predvajamo umirjeno 

glasbo …). Po koncu počitka jim je pomembno dopustiti, da se prebudijo počasi.  

 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE PROSTORA 

Tudi pri tem delu dnevne rutine so spremembe velike, saj kot pravi I. Medved (prav tam), so 

bile včasih skupine velike, prostor pa prenatrpan. To je vodilo k nenehnemu hitenju, tudi pri 

pospravljanju igralnice, pri čemer je največkrat pospravljal vzgojitelj, saj je moralo biti vse 

»na svojem mestu«. Otroci tudi niso imeli veliko besede pri urejanju igralnice in podajanju 

svojih želja. V takem tempu se niso počutili dobro niti otroci niti vzgojitelji. Danes je 

drugače, avtorici se zdi pomembno, da otroci s svojimi željami in idejami sodelujejo pri 

urejanju igralnice in ne samo pri pospravljanju. Predvsem pa pospravljanje ne sme postati 

obvezni ritual, temveč pogoj za nemoteno življenje v vrtcu in vzdrževanje čistoče – ne sme se 

torej pospravljati prepogosto, ampak toliko, da otrok dobi nek občutek za red. Pomembno pa 

je tudi to, da pri pospravljanju prostora vsak otrok pomaga po svojih zmožnostih in postori 

čim več sam. 
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2.2 DNEVNA RUTINA KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULA 

Čeprav se je pojem kurikulum pojavil že v besednjaku Bele knjige leta 1995, ga mnogi 

pedagoški teoretiki in praktiki še vedno zavračajo kot nepotrebno tujko, ki je zgolj slab 

nadomestek za tradicionalno uveljavljen pojem vzgojno-izobraževalni program (Kroflič, 

2001).  

Leta 1979 smo dobili prvi nacionalni (slovenski) program vzgoje v vrtcih, t. i. Vzgojni 

program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, potem pa je po letu 1990 prišlo do korenite 

spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema, vključno z novo zakonodajo in kurikulom za 

področje predšolske vzgoje (Batistič Zorec in Jug Došler, 2016). V preteklosti je Vzgojni 

program zelo natančno definiral cilje, vsebine in metode vzgojnega dela v vrtcih ozko po 

starostnih obdobjih, največ pozornosti pa je namenjal vnaprej načrtovanemu in s strani 

vzgojitelja vodenemu vzgojnemu delu, medtem ko dnevni rutini, ki ima v dejanskem kurikulu 

največji pomen, ni namenjal nobene pozornosti. Nato pa je prenova vrtcev konec prejšnjega 

stoletja prinesla povsem drugačno pojmovanje dnevne rutine. Cilj Kurikuluma za vrtce (1999) 

je za razliko od Vzgojnega programa »rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu«, kar 

pomeni, da so vanj zajete tako načrtovane kot nenačrtovane dejavnosti, vključno z dnevno 

rutino. Posebno podpoglavje je namenjeno spanju, hranjenju in drugim vsakodnevnim 

dejavnostim, pri katerih se priporočata fleksibilnost in možnost izbire (prav tam). 

Pojmovni obseg izraza »predšolski kurikulum« zajema naslednja področja: zagotovljene 

dejavnosti za otroke v vsej skupini, v majhnih skupinah ali na individualni ravni; časovni in 

prostorski razpored dejavnosti; možnosti, ki jih imajo odrasli ali otroci za iniciranje 

dejavnosti; kvantiteta in različnost ponujenih spodbud; vrste sredstev, materialov, 

pripomočkov; bistvene vsebine dejavnosti; formalnost oz. neformalnost izvajanja dejavnosti; 

didaktične, spontane igre in strukturirane naloge (Katz in Mohanty, 1985, v Bahovec Dolar in 

Kodelja, 1996).  

Pomembni vidik vsakdanjega življenja v vrtcih, ki ga pregledne študije s tega področja 

praviloma zanemarijo, je t. i. prikriti kurikulum v vrtcih, ali kot ga imenujejo nekateri – 

implicitni ali nenapisani kurikulum (Apple, 1979, v Bahovec Dolar, 1996). Prikriti kurikulum 

je prisoten skozi cel dan otrokovega življenja v vrtcu, torej tudi pri hranjenju, straniščnih 

navadah, spanju … ter se navadno za vse otroke dogaja v istem času. Te navade so del 

institucionalnega režima, predvsem pa tudi del organizacije dela v oddelku. Kot pravita M. 

Blaise in J. Nuttal (2011, v Batistič Zorec in Jug Došler, 2016), prikriti kurikulum zajema 

tisto, kar se otroci naučijo brez učiteljevega oz. vzgojiteljevega namena, včasih tudi brez, da 
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bi to opazili, torej ni načrtovano ali nameravano. E. Bahovec Dolar in Kodelja (1996) 

opozarjata, da se prikriti kurikulum najbolj kaže ravno pri rutinskih dejavnostih, ki so s strani 

strokovnih delavcev navadno rutinske in zato nepremišljene. Socializacija v vrtcu vključuje 

učenje norm in definicij družbenih interakcij. V prvih nekaj tednih šolskega leta otroci in 

vzgojitelj ustvarijo skupek norm ter ponavljajočih se interakcij v skupini in ko je ta skupek 

pravil sprejet, potekajo dejavnosti v igralnici bolj tekoče. Ta socializacija pa ni enosmeren 

proces, ampak se vsi udeleženci »medsebojno socializirajo«, čeprav ne v enaki meri – 

prevladuje skupek pomenov vzgojitelja, saj ima le-ta bolj organizirana zdravorazumska 

pravila in tudi več moči za nadzor.  

Eno temeljnih raziskav o prikritem kurikulu je opravil Michael W. Apple (v Bahovec Dolar in 

Kodelja, 1996), avtor številnih razprav in publikacij, znanih po vsem svetu. Med raziskavami 

o tem, kako institucionalna predšolska vzgoja implicitno uči navad, ki so potrebne za 

nadaljnje šolanje in vključevanje v poindustrijsko družbo, je posebej zanimiva študija, ki jo je 

objavil skupaj z Nancy King (objavljena v knjigi Ideology and Curriculum, 1978), kjer se 

avtorja med drugim navezujeta na tradicijo prikritega kurikuluma. Zapišeta, da institucije 

učijo prikriti kurikulum, katerega cilj je vzdrževanje ideološke hegemonije najmočnejših 

razredov v družbi. Pri tem predajajo principe in pravila, ki veljajo kot popolne za okoliščine, v 

katerih se (bodo) znašli učenci ter bodo z njimi služili ekonomskim interesom. 

Kakor pravi K. Bregar Golobič (2004), se moramo prej kot »kaj učijo vrtci in šole, ko učijo 

prikriti kurikulum« vprašati, na kaj otroke v vrtcu in šoli vsakodnevno navajamo ter v katere 

navade mišljenja in vedenja jih vpeljujemo. Avtorica kot primer med drugim postavi 

vprašanja: »Ali jih navajamo na odprto in fleksibilno mišljenje? /…/ Ali jih navajamo na 

uveljavljanje pravice do izbire? Ali so otroci vajeni sodelovanja pri postavljanju in 

spreminjanju pravil v skupini?« Izhajajoč iz ugotovitev Jacksona in Appla, najpomembnejših 

raziskovalcev prikritega kurikula, je odgovor na navedena vprašanja negativen. Njuna ključna 

ugotovitev je namreč, da se otroke navaja na ubogljivost, poslušnost, pasivnost, pokorščino, 

prilagodljivost, vztrajnost in sodelovanje (prav tam). Avtorja Apple in N. King (v Bregar 

Golobič, 2004) pa govorita tudi o izkušnji »biti delavec«. Kot navajata, je delo vse, kar je 

obvezno in kar delajo vsi otroci istočasno na enak način na osnovi podanih navodil (npr. 

poslušanje pravljic, risanje določenega elementa, pospravljanje, čakanje v koloni …). 

Kroflič (2001) pravi, da če vzgojno-izobraževalni program opredelimo kot obliko 

komunikacije, s katero se prenašajo določena znanja, spretnosti, navade in vrednote ter s tem 

vplivanje na oblikovanje posameznikove osebnosti, je načrtovanje vzgoje na eni strani nuja. 
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Vzgoja je na nek način vendarle ciljno usmerjena dejavnost, saj od posameznika, ki mu 

posredujemo znanja, vedno nekaj pričakujemo, bodisi osvojen nov podatek ali navado bodisi 

način odzivanja na našo pedagoško spodbudo ali celo trajnejšo spremembo osebnosti. Na 

drugi strani pa lahko ta »ciljna naravnanost« ovira pedagoški proces. O svojih namenih lahko 

namreč razmišljamo zavestno ter jih poskušamo izraziti v obliki načrtovanih dejavnosti, 

vseeno pa so pri tem nezavedno prisotne lastne želje in nameni. Ne le, da se lastnim 

pričakovanjem ne moremo izogniti, ampak kakor kažejo tudi številne raziskave na področju 

predšolske vzgoje, otroci prikrita pričakovanja vzgojitelja zaznavajo in se nanje pogosto prej 

odzovejo kot na odkrite, načrtovane zahteve.  

Premoč prikritega kurikula nad dejavniki uradnega in načrtovanega kurikula nas opozarja na 

ovire pri kakovostnem načrtovanju vzgoje. Namreč, če je vzgoja v zgodnjem otroštvu odvisna 

od pozitivnega čustvenega stika, se transfer med otrokom in vzgojiteljem prej doseže preko 

spontanih, nenačrtovanih dejavnosti. Kot meni Kroflič (prav tam), je nevidno vodenje otroka 

k določenim ciljem, četudi »dobronamernim«, v vzgojno-izobraževalni instituciji še vedno 

nedopustna oblika manipulacije. 

2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI DNEVNE RUTINE 

 

Pri izvajanju dnevne rutine je pomembna doslednost, ki predvsem majhnim otrokom 

zagotavlja še večjo varnost. Predvidijo lahko zaporedje dogodkov in imajo nadzor nad 

potekom dneva, hitro pa si tudi zapomnijo, kako si sledijo dejavnosti v dnevu in včasih 

opomnijo vzgojiteljico, da je »zdaj na vrsti malica«. Obenem pa, ko se učijo zaporedja 

dogodkov, dobijo tudi nek osnovni občutek za čas (Bahovec Dolar in Bregar Golobič, 2004).  

Otroci morajo red in navade v vrtcu doživljati tako, da se ob njih dobro počutijo. Po 

novozelandskem kurikulu (v Bahovec Dolar in Bregar Golobič, 2004, str. 49) je pomembno, 

da je struktura dneva stalna, vendar fleksibilna. Dnevni urnik in dnevna rutina morata biti 

načrtovana tako, da sledita razvojnim ter individualnim potrebam otrok. Nikakor pa naj 

doslednost ne ovira fleksibilnosti in spontanosti. Že odhod na sprehod se lahko spremeni 

zaradi vremena (»vzeti moramo dežnike«), prav tako se lahko vzgojitelj odloči, da bo 

podaljšal čas določene dejavnosti, ko opazi, da so se otroci z njo res dobro zaposlili. Urnik 

mora biti tudi razvojno prilagojen; otrokom mora biti glede na njihove sposobnosti 

namenjenega dovolj časa za posamezne dejavnosti (hranjenje, oblačenje, pospravljanje …). 

Bistvena za učinkovito vodenje skupine pa je pozornost, ki jo namenimo prehodnemu času. 

Slednji ne sme biti kaotičen, ampak sproščen, kar lahko dosežemo tako, da določene postopke 
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individualiziramo (naj ne prehaja cela skupina od ene dejavnosti k drugi), otroke opozorimo 

vnaprej (npr. 10 min pred pospravljanjem otroke opozorimo na to), jim damo dovolj časa (naj 

otroci pri pospravljanju nimajo občutka, da jih preganjamo) in jim dodelimo naloge 

(pomagajo pri pripravi na malico ali kosilo …). Pri vsem tem pa moramo biti jasni in dosledni 

(pričakovanja morajo biti starosti primerna). Pomembno je, da je rutina enaka vsak dan, da 

bodo otroci že sami vedeli, kaj morajo storiti. 

Po Hohmannu in Weikartu (2005) so temelji dnevne rutine: 

− podpiranje otrokove iniciativnosti: otrokom daje čas za izražanje ciljev in namenov 

ter njihovo uresničevanje, odraslim pa omogoča, da se popolnoma posvetijo 

spodbujanju otrok k samostojnemu izvajanju stvari, 

− vzpostavljanje socialnega okvirja: otrokom daje psihološko varno in namensko 

okolje ter jim olajša prehod od doma na vrtec tako, da jim daje občutek skupnosti, 

pripadnosti, 

− ustvarjanje prilagodljive strukture: predstavlja alternativno togi strukturi in 

naključnosti, prav tako pa odrasle vsak dan nauči kaj novega o posameznem otroku, 

− podpiranje kurikularnih vrednot: otrokom omogoča konstruiranje znanja, pri čemer 

v vsak segment vključuje prvine aktivnega učenja. 

Posebnost slovenskih vrtcev glede na druge države je, da je velika večina otrok vključena v 

celodnevne programe (po 9 ur na dan), torej se v vrtcu prehranjujejo, spijo ter opravljajo 

higienske in toaletne potrebe. To so funkcije, ki tradicionalno spadajo v družinsko 

socializacijo. Nekateri (npr. Šetinc, 1990; Ebert, 2002, v Batistič Zorec in Jug Došler, 2016) 

opozarjajo, da je lahko prisvajanje te funkcije s strani institucionaliziranega sistema 

predšolske vzgoje problematično. J. Cotič (2004, v Batistič Zorec in Jug Došler, 2016) pravi, 

da imajo starejši otroci ali odrasli najbolj neprijeten spomin ravno na rutino hranjenja, 

umivanja, opravljanja toalete in spanja. Največji odpor do določenega dela rutine otrokom 

povzroča pomanjkanje intimnosti ali prisila, da neko stvar opravljaš ob točno določenem času. 

Na drugi strani pa je lahko osvajanje nujnih navad (npr. toaletni trening) lažje in hitreje 

osvojeno v vrtčevski skupini. Pri tem ima velik vpliv zgled vrstnikov – npr. pri rutini 

hranjenja lahko otroci vzljubijo določeno hrano, ki je prej morda niso želeli poskusiti npr. 

samo zaradi njenega izgleda. Negativen vidik prikritega kurikula so po mnenju različnih 

raziskovalcev tudi bistvene socializacijske sestavine, ki so že bile omenjene – posledice 

prikritega kurikula, npr. ubogljivost, pasivnost ipd. (Bregar Golobič, 2004, str. 26). 
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E. Dolar Bahovec in Kodelja (1996, str. 11, v Batistič Zorec in Jug Došler, 2016) pa 

opozarjata še na en negativen vidik dnevne rutine. Ker prikriti kurikulum obsega predvsem 

organizacijo vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu, kamor sodi »vse v zvezi, s 

čimer otroci navadno nimajo izbire, tj. dnevni red in urejenost vrtca, potek hranjenja in 

spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj«, je pomembno zavedanje, da so lahko 

te vsakdanje navade potrebne in koristne, lahko pa ovirajo spremembe ter kršijo pravice otrok.  

Za dobro počutje otroka v vrtcu so znotraj te institucije pomembni odnosi med:  

− otroki, 

− vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ter otrokom, 

− vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ter starši, 

− vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, 

− strokovnimi delavci in vodstvenimi delavci (Dolenc, 2005). 

Otrok v odnosu z vrstniki in odraslimi razvija socialno sprejemljive oblike vedenja v skupini, 

se uči sobivanja z ostalimi, sprejemanja novih izkušenj, pozitivnega sprejemanja drugačnih 

oseb, dobi večjo notranjo motivacijo za igro in druženje ipd. (prav tam). 

Velika prednost, ki jo otrok pridobi z dnevno rutino, pa je tudi samostojnost. V zvezi s 

predšolskim obdobjem se največkrat omenja njen pomen za vstop v šolo, vendar pa 

samostojnost omogoča otroku enakopravno vključevanje ne le v šolo, temveč tudi v njegovo 

življenjsko okolje in življenje nasploh (Ule, 2013). Otrok že v prvih dneh svojega življenja 

ustvarja odnose z drugimi, nato pa spozna, da ni eno s svojim okoljem, ampak je zgolj 

posameznik med drugimi posamezniki. V tem obdobju odkriva okolje in obenem premaguje 

strah pred tujim in tujci. Zaveda se svoje ranljivosti, nemoči in odvisnosti od matere ter drugih 

ljudi, kar ga začasno preplaši. Ravno v tem obdobju pa je izrednega pomena vloga odraslih, ki 

morajo otroku vlivati pogum in ga pri njegovem napredovanju bistveno bolj spodbujati 

(Lavtižar, 2013).  

3 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU 

Participacija po navedbah N. Turnšek (2007, v Batistič Zorec, 2010) pomeni udeležbo otrok v 

oblikovanju njihovega življenja v vrtcu in odločanje o stvareh, ki jih zadevajo.  

Na diskurz o participaciji otrok na področju predšolske vzgoje so vplivali spremenjeni pogledi 

na otroka, vzgojo in raziskovanje otroštva. Po mnenju M. Batistič Zorec (2003) je eno 

ključnih spoznanj iz zgodovine človeštva to, da spremembe niso linearne – v smislu težnje po 
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nenehnem napredovanju k »boljšemu« – ampak nenehno razmišljanje in iskanje odgovorov. 

To pomeni, da moramo biti pripravljeni na vseživljenjsko učenje in vedno težiti k najboljši 

vzgoji otrok v vrtcu.  

Pomen šolanja za otroke je predstavil že Komensky, katerega prepričanje je bilo, da otroci 

potrebujejo šolo in izobraževanje že zato, ker so ljudje, ideja šole pa je bila človeku omogočiti 

in mu pomagati uresničiti njegovo temeljno pravico do vzgoje in izobraževanja. Zagovarjal je, 

da sta vzgoja in učenje potrebna vsem: nadarjenim, slaboumnim, oblastnikom in 

podložnikom, bogatim in revnim (Rutar, 2013). O avtonomiji in posamezniku je razmišljal 

kot o subjektu in ne zgolj posamezniku, ki naj bi sledil pouku. 

Pomen participacije je najbolj izražen v sodobnem konceptu predšolske vzgoje, imenovanem 

Reggio Emilia. Njegov cilj je otroke vzgojiti v kritične mislece in varuhe demokracije 

(Malaguzzi, 1998, v Devjak idr., 2009). Kurikulum za vrtce (1999) mu je podoben v tem, da 

temelji na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah ter pravni državi. 

Temelji koncepta so: vpetost vrtca v kulturo okolja (otroci so udeleženi v različnih aktivnostih 

v prostoru in zunaj tega), različnost otrok (upošteva se individualne razlike posameznika), 

razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu ter spodbujanje in omogočanje različnih 

oblik izražanja (upoštevanje interesov otrok ter spodbujanje njihovih »močnih področij«), 

prednost učenja pred poučevanjem (otrok se ne sme poučevati v tem, česar se lahko naučijo 

sami) (Batistič Zorec, 2003, v Devjak idr., 2009).  

Eden izmed ključnih pristopov k učenju in poučevanju v omenjenem konceptu je projektno 

delo, ki otrokom zagotavlja prevzemanje dejavne vloge v procesu pridobivanja novih znanj, 

hkrati pa jim nudi možnost za oblikovanje vrtčevskega vsakdana. Pomembno se je zavedati, 

da nekateri otroci v vrtcu preživijo več časa kot v domačem okolju, zato je prav, da si skozi 

»100 jezikov« ustvarijo kar se da polne izkušnje. Pri tem pristopu je izjemnega pomena 

dokumentiranje procesa učenja v projektu. Na tak način je proces viden vsem udeležencem 

projekta, prav tako pa omogoča evalvacijo – otroci opazujejo svoje delovanje (vidijo lasten 

napredek in napredek drugih), o njem razmislijo, se naučijo nekaj novega o sebi in gradijo 

nove ideje (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

3.1. POMEN PARTICIPACIJE ZA OTROKE 

 

Zaradi različne obravnave otroštva skozi zgodovino težko govorimo o pomenu otrokove vloge 

v družbi in otroku kot kompetentnem bitju. Kompetentnost je koncept, ki ni univerzalne 
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narave, saj se njegovo današnje razumevanje bistveno razlikuje od pojmovanja v zgodovini. 

Danes so pričakovanja glede njegove aktivne participacije v družbi (zagotavljanje lastnega 

preživetja) večja. Zgodovina kaže, da so posebno skrb in osredinjenje na otrokove razvojne 

potrebe omogočila šele razvojnopsihološka proučevanja otrokovega razvoja na začetku 20. 

stoletja (Rutar, 2013).  

S. Rutar (prav tam) je kot izhodišče za participacijo izpostavila pomen samoizražanja. V 

zadnjem obdobju je sociologija otroštva osredinjena predvsem na razumevanje otroka kot 

nekoga z aktivno vlogo v družbi. Nanj se ne gleda več kot na nekompetentnega posameznika, 

ki je odvisen od socialnih odnosov s kompetentnimi odraslimi, zato je v procesu socializacije 

tudi ključna diskusija o kriterijih, vrednotah, pomenih in vlogi učenja. Tovrstno razumevanje 

podpira t. i. samosocializacijo otroka, ki v okviru svoje aktivne vloge v družbi sodeluje oz. 

participira v komunikacijskih sistemih (družina, šola, vrstniki). S samoizražanjem lahko 

odrasli otroku pomagamo, da se zave svoje samosocializacije.  

Eden izmed pozitivnih vidikov dnevne rutine je tudi otrokova samostojnost, ki jo razvije ob 

»ravno pravšnji« pomoči odraslega. Samostojnost pa je povezana tudi s svobodo; otroci v 

predšolskem obdobju radi prevzemajo odgovornost, zato jih je potrebno spodbujati, da se 

igrajo, pomagajo doma in poskrbijo zase na vseh področjih. Težnja po doseganju cilja otroka 

motivira in ga pripravi na naloge v odraslem obdobju (Ule, 2013).  

V drugem letu življenja potrebuje otrok spodbude in možnosti predvsem na področju gibanja. 

Čeprav večina ljudi pri tem pomisli na tek, hojo, plazenje, lazenje in sedenje, pa Trdina (v 

Lavtižar, 2013) meni, da samostojnost vzgojimo pri skrbi zase – oblačenju in obuvanju, pri 

čemer se otrok prav tako giba. Gibanje namreč pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo in 

socializacijo ter odnose v skupini (Ule, 2013). Vse navedeno lahko (če mu dopustimo) ob 

spodbudi poskuša narediti sam. Seveda razvoja ne moremo prehitevati, zato včasih določene 

spodbude nimajo »učinka«; spretnosti, kot so hoja, sedenje in prijemanje predmetov, se 

namreč razvijajo kar same. Za vsako pa velja, da mora otrok najprej dozoreti, da se je 

določene spretnosti sposoben naučiti in šele takrat mu lahko odrasli pomagamo s spodbudami 

(Lavtižar, 2013). Potrebno ga je le opazovati, mu prisluhniti in si vzeti dovolj časa za njegovo 

samoučenje, predvsem pa se ne smemo zanašati na lastna prepričanja oz. znanja o razvoju 

otroka, saj »mejniki v razvoju« ne veljajo za vse otroke. Upoštevati moramo, da se vsak 

posameznik razvija s svojo »hitrostjo«.  
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Organizacija Save the Children opozarja tudi na to, da je potrebno zagotoviti smiselno in 

etično participacijo otrok. Po njihovem mnenju je za smiselno participacijo značilno, da je: 

− etična (poštena, zanesljiva, zagotavlja dostojanstvo), 

− varna (zagotovljene so pravice do zaščite), 

− nediskriminatorna (vsi morajo imeti enake možnosti), 

− otroku prijazna (omogoča participacijo po najboljših močeh posameznika) (Rutar, 

2013). 

K temu G. Lansdown (v Rutar, 2013) dodaja, da je za uresničevanje smiselne in etične 

participacije poleg naštetega pogoj tudi prisotnost odraslih, katerih naloga je razumevanje ter 

predanost načelom participacije.  

   

3.2. PARTICIPACIJA V KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH 

 

V sodobni družbi sta otrok in otroštvo pridobila mesto v interdisciplinarni obravnavi v okviru 

sociologije otroštva (Prout in James, 1997, v Rutar, 2013). Slednja poskuša z umestitvijo 

vloge otroka kot aktivnega sooblikovalca pomenov in svoje identitete integrirati sociološka, 

filozofska, psihološka, antropološka in pedagoška spoznanja. Formalni vidik otrokove 

participacije in njene obravnave v sodobnem času predstavlja Konvencija o otrokovih 

pravicah (1989). Združuje pravice, ki uravnavajo otrokovo življenje do 18. leta starosti na 

vseh področjih življenja in v vseh družbenih kontekstih. Po Krofliču (2001: 13, v Rutar, 2013) 

so to neizpodbitni standardi, ki jih moramo upoštevati pri pedagoškem delu ter iskanju 

praktičnih rešitev v vzgoji in izobraževanju. 

Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 

20. novembra 1989.  

S. Rutar (2013, str. 74) je izpostavila, da sta iz vidika zagotavljanja participacije pomembna 

predvsem 12. in 13. člen omenjene konvencije.  

 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989) pravi:  

»Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega 

izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z 

otrokovo starostjo in zrelostjo. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli 

sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega 

organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.« 
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13. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989) pravi: 

»Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje 

vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na 

katerikoli drug način po otrokovi izbiri. Glede uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve, 

vendar le take, ki jih predpisuje zakon in ki so potrebne – ali zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih 

ali zaradi zavarovanja državne varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale.« 

G. Lansdown (2001, v Rutar, 2013, str. 76) je pri interpretaciji Konvencije o otrokovih 

pravicah izpostavil pomen konvencije na ravni otrokove participacije s poudarki, ki 

zagovarjajo avtonomijo otroka: 

− vsi otroci so zmožni izražati svoje poglede (starost ni pomemben faktor participacije 

otroka, zato se ima vsak pravico izraziti glede stvari, ki ga zadevajo; otroci, ki imajo 

težave z verbalnim artikuliranjem, morajo imeti možnost izražanja na drugačne načine 

(umetnost ipd.), 

− pravica do svobodnega izražanja svojega pogleda (pri tem je pomembna vloga 

odraslih, ki morajo otroku dati možnost za izražanje mnenja in vzpostavljati 

priložnosti za to), 

− pravica biti slišan v vseh stvareh, ki zadevajo otroka (to zadeva otroka v različnih 

življenjskih položajih – družina, šola, lokalna skupnost, nacionalna politična raven), 

− pravica resnega odnosa do otrokovega mnenja (ne samo, da mora otrok imeti pravico 

biti slišan, ampak moramo imeti odrasli tudi resen odnos do tega, kar izraža; to 

pomeni, da njegovemu mnenju pripišemo težo, ga spoštujemo in upoštevamo), 

− v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo (pri tem moramo odrasli pripisati težo 

otrokovemu mnenju glede na njegovo razumevanje položaja, kar pa ne pomeni, da ima 

mnenje mlajšega otroka že takoj manjšo vrednost).  

 

3.3.PARTICIPACIJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

V našem nacionalnem kurikulumu participacija ni neposredno omenjena, je pa predvidena v 

načelih, ki jo podpirajo:  

− načelo demokratičnosti in pluralizma: otrokom z različnimi metodami in načini dela 

ter pestrim izborom vsebin in dejavnosti omogočamo raziskovanje in 

eksperimentiranje v različnih situacijah,  
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− načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma: otrokom moramo omogočati enake pogoje za optimalni razvoj 

vsakega otroka, pri tem pa upoštevati in spoštovati individualne razlike (spol, socialno 

in kulturno poreklo, svetovni nazor …), 

− načelo omogočanja izbire in drugačnosti: sledimo otrokovim interesom ter jim 

omogočamo izbiranje med dejavnostmi ter možnostjo sodelovanja oz. nesodelovanja, 

− načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja: skrbimo za ohranjanje spodbudnega okolja, ki bo spodbujal otroka k 

raziskovanju, pri čemer ga navajamo na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri 

iskanju rešitev, nasploh pa moramo ustvarjati položaje, v katerih bodo otroci 

spodbujeni k verbalizaciji (rabi jezika v različnih funkcijah) (Kurikulum za vrtce, 

1999).  

V času koncepta socialistične predšolske vzgoje – Vzgojni program iz leta 1979 – je bila igra 

predstavljena kot osnovna dejavnost predšolskega otroka, vendar pa so bile v ospredju 

dejavnosti, načrtovane in vodene s strani vzgojitelja. Šlo je torej za usmerjene dejavnosti, pri 

katerih otrok ni dobil možnosti izbire. Za razliko od Vzgojnega programa mora Kurikulum za 

vrtce iz leta 1999 upoštevati sodobna spoznanja o učenju predšolskega otroka in se izogibati 

formalnemu učenju. Dejavnosti morajo temeljiti na opazovanju in beleženju interesov ter 

močnih točkah in razvojnem napredku vsakega otroka. Poudarjena sta torej učenje kot 

interakcijski proces in aktivno učenje, naloga vzgojitelja pri tem pa je, da pripravi spodbudno 

okolje, v katerem lahko otrok raziskuje (Batistič Zorec, 2008). 

 

3.4. OVIRE PRI URESNIČEVANJU PRAVICE OTROK DO PARTICIPACIJE 

 

Participacija otrok je pogojena z družbenimi pričakovanji. Ravno iz tega razloga lahko 

naletimo na nemalo ovir pri omogočanju aktivne družbene vloge otroka. V teoriji in praksi se 

pojavljata fenomena prezaščitenosti otrok zaradi strahu pred ogroženostjo (Rogič in Ožek, 

2007, v Rutar, 2013) ter razumevanje otroka kot »bitja v nastajanju«, kar bi lahko povezali s 

težnjo staršev v sodobni družbi – t. i. helikopterski starši. 

Kot oviro pri uresničevanju pravice otrok do participacije S. Rutar (2013) navaja tudi 

manifestacijo moči, ki se izraža s prikrito manipulacijo. Ta je toliko večja na področju vzgoje 

in izobraževanja predšolskih otrok; v otroku sta namreč stalno prisotni dve nasprotujoči si 
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želji – želja po odvisnosti in želja po samostojnosti. Kaj lahko storimo s tem dejstvom, pa se 

kaže v stopnji ohranjanja ali preseganja paternalističnega odnosa odraslega z otrokom. 

Paternalizem je moč, ki se v veliki meri uresničuje nezavedno in bi ga težko povezovali z 

izbiro, prav tako pa je lahko svobodna izbira otrok problematična iz vidika navideznosti 

proste izbire, na kar je opozarjala tudi poststrukturalistična misel. Ključno vprašanje je, ali je 

otrok avtonomno izbiral, kot bi si sam želel, ali gre za družbeno zaželena ter posredno vsiljena 

pričakovanja oblasti (prav tam). O navidezni participaciji je prvi spregovoril Hart (1992, v 

Rutar, 2013), ki je opozoril na problem podcenjevanja otrokove kompetentnosti. Kot dober 

primer je navedel otroške predstave (ples, petje, gledališče), kjer projekte še vedno načrtujejo 

odrasli, otroci pa zgolj odigrajo vnaprej določene vloge. 

Pri Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) se nekateri avtorji (Pavlović, 1993, v Rutar, 2013) 

sprašujejo, ali je bilo sploh potrebno definirati otrokove pravice – priznavanje posameznika 

kot nosilca suverenosti in deklariranje enakosti očitno ne zadoščata. Prav tako pa so avtorice 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, T. Kavčič, A. Podlesek in K. Bajc (2005, v Rutar, 2013) 

opozorile na problem interpretacije otrokovih odgovorov. Otrok lahko namreč odgovori na 

vsa vprašanja, vendar jih morda ne razume in ne pozna določenih pojmov, ali pa na njegove 

odgovore vpliva njegovo počutje. Prav tako obstaja dvom o konsistentnosti njegovih 

odgovorov.  

 

4 SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJEV IN PARTICIPACIJA OTROK 

 

Po mnenju M. Batistič Zorec (2008) so subjektivne teorije vzgojiteljev izjemno pomembna 

problematika. Vsak dan in vsak trenutek sprejemajo pomembne odločitve, pri čemer pa jim za 

tehtanje argumentov pogosto zmanjka časa. Tako so njihove odločitve pogosto avtomatične in 

rutinske ter pod vplivom lastnih predpostavk o otrokovi naravi in razvoju. Na subjektivne 

teorije vplivajo številni dejavniki, med drugim tudi lastne izkušnje (vzgoja), zgledi drugih v 

obdobju odraščanja, izobraževanje, kasnejše izkušnje in znanje kolegov ter staršev v vrtcu.  

Eno izmed vprašanj v raziskovanju institucionalne predšolske vzgoje je tudi, kakšna naj bo 

vloga odraslega v učenju oz. poučevanju. Odnos strokovnega delavca do tega vprašanja je 

tesno povezan z značilnostmi kulturnega okolja oz. vpetostjo vzgojiteljev v prevladujoč 

sistem vrednot in prepričanj (Turnšek, 2006), ki se oblikujejo v procesu formalnega 

izobraževanja za pedagoški poklic. Tudi M. Batistič Zorec in A. Jug Došler (2016) sta 
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ugotovili, da teoretska spoznanja po končanem usposabljanju pogosto ne obstanejo. 

Izpostavljenost »institucionalni socializaciji« namreč privede do posnemanja tradicionalnih, 

že zastarelih učnih praks. N. Turnšek (2006) omenja še pomembno vlogo t. i. motivacijskega 

dejavnika, ki ga sestavlja sklop »vnaprejšnjih prepričanj in predstav« o pedagoškem poklicu, 

ki jih je kasneje (na univerzi) težko spreminjati (Whitbeck, 2000, v Turnšek, 2006). Pogosta 

dilema, s katero se ukvarjajo strokovnjaki na področju razvoja predšolske vzgoje, je, kako 

preiti od kulturno-transmisijskega modela in didaktičnega pristopa k učenju oz. poučevanju k 

razvojno-procesnemu modelu in zagotavljanju participacije.  

Dober primer, kako se kažejo subjektivne teorije vzgojiteljev pri zagotavljanju možnosti 

izbire otrok, je predstavljen tudi v članku avtoric M. Batistič Zorec in A. Jug Došler (2016). 

Člani oddelka za predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so v 

sodelovanju s sodelavci drugih fakultet in univerz (FF UL, FU UL, PeF UM in PeF UP) 

izvedli projekt Reggio Emilia (RE), v katerem so strokovnim, vodstvenim in vodilnim 

delavcem iz 96 slovenskih vrtcev predstavili ta pristop. Projekt je potekal od leta 2009 do 

2013. Preko številnih izobraževanj so spodbujali strokovne delavce k spreminjanju prakse v 

oddelku in vrtcu v skladu z načeli pristopa RE. V okviru projekta je bila izvedena tudi 

raziskava, v kateri je raziskovalce zanimalo, katere rutinske dejavnosti potekajo vsak dan ob 

istem času za vse otroke v oddelku, kako strokovni delavci ravnajo pri hranjenju, kako 

organizirajo počitek in spanje otrok … Želeli so torej raziskati področje rutinskih dejavnosti. 

Rezultati omenjene raziskave o načrtovanju in izvajanju dnevne rutine v slovenskih vrtcih so 

pokazali, da se je po izobraževanju RE povečala fleksibilnost dnevnega reda. Natančneje – 

največja fleksibilnost se kaže pri neistočasnem opravljanju toaletnih potreb, kosilo in zajtrk pa 

sta dnevni rutini, ki najbolj pogosto potekata istočasno za vse otroke v oddelku. Pri kosilu se 

še vedno pojavlja praksa, da morajo otroci čakati pri mizi. Kot menijo raziskovalci, velja topel 

obrok za skupinski ritual, zato upravičeno poteka ob vnaprej določenem času za vse, vendar 

bi lahko bila druga dva obroka (dopoldanska in popoldanska malica) bolj nestalna. Na 

nekaterih področjih – npr. pri spanju – pa ni prišlo do velikih sprememb. Časovna stalnost 

počitka in spanja je razumljiva, povsem nesprejemljivo pa je, da se še vedno pojavlja praksa 

»obveznega počitka«, tj. da morajo tudi nespeči otroci ležati na ležalniku ves čas počitka. 

Razlog za to, da na nekaterih področjih ni bilo sprememb, je lahko povezan z dejstvom, da so 

subjektivne teorije zelo stabilne, saj se spreminjajo težko in počasi. 

Ovire za spremembe v dnevni rutini, ki bi lahko bila bolj premišljena ter bi se prilagajala 

potrebam in posebnostim posameznega otroka, se lahko razloži tudi v kontekstu prikritega 
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kurikula. Kakor ugotavljata M. Batistič Zorec in A. Jug Došler (2016), se je v diskusiji s 

študenti pokazalo, da kljub teorijam, ki jih sami zagovarjajo, nekateri v vrtcu ravnajo drugače, 

saj začnejo posnemati kolege, namesto da bi se odločali samostojno. Razlog za to je lahko 

tudi neizkušenost ali pa strah pred izražanjem lastnega mnenja.  

Problem nastane, ker lahko uvajanje sprememb ter množica poljudne in strokovne literature o 

vzgoji otrok (participacija otroka, upoštevanje otrokovih potreb, interesov in posebnosti ter 

upoštevanje drugačnosti ipd.) vzgojitelje privedejo do občutka nemoči in zmede. V takšnih 

primerih lahko začne strokovni delavec spremembe in novosti odklanjati, ker razmišlja: »Če 

smo dvajset let delali tako in je bilo vse dobro, zakaj bi zdaj delali drugače?« Kot navaja 

T. Tabor (2005), so bile starejše generacije vzgojiteljev naučene, da je vsako dejanje pravo, če 

ga le znaš argumentirati. Kot primer med drugim navaja tudi spanje: za otroka je dobro, da 

počiva … Pri tem pa se poraja vprašanje, ali res vsi potrebujejo počitek, ko je ta »na vrsti« po 

dnevnem redu. 

M. Batistič Zorec (2008) navaja, da je mogoče v starejši strokovni literaturi zaslediti mnogo 

zapisov o tem, kakšne naj bi bile zaželene lastnosti in sposobnosti vzgojiteljev. Pri tem se 

pojavi problem idealizacije učiteljskega in vzgojiteljskega poklica, kar lahko pri posamezniku 

povzroči občutek krivde ter strah pred izgubo avtoritete. Zato sta pomembni samoevalvacija 

in sposobnost videti osebne napake ter jih biti pripravljen popraviti. Vendar nekateri, 

nasprotno opisanemu, najdejo krivca povsod drugod, npr. pri starših. Na samoevalvacijo je 

zato potrebno posameznike, ki se odločajo za pedagoški poklic, opozarjati že zgodaj. Avtorica 

se sprašuje, koliko in kako je mogoče v relativno kratkem obdobju formalnega izobraževanja 

narediti na področju spreminjanja subjektivnih teorij, zlasti stališč in prepričanj, ki jih imajo 

študentje že ob vpisu na fakulteto. Zeichner in Tabachnick (1981, v Batistič Zorec, 2008) 

namreč ugotavljata, da vpliv strokovnjakov na področju predšolske vzgoje na študente ni prav 

velik.  

M. Batistič Zorec (2004) je glede vloge vzgojiteljev in vloge otroka zapisala, kako pomembno 

je zavedanje, da na usmerjenost in ravnanja vzgojiteljev pomembno vpliva predpisani 

pedagoški koncept, kar pomeni, da se strokovni delavci včasih kljub subjektivnim teorijam 

»raje ravnajo po predpisanem«. Avtorica prikazuje primerjavo oz. spremembe vloge 

vzgojiteljev v različnih pedagoških konceptih skozi zgodovino vrtcev. Raziskovalne 

ugotovitve iz konca 80. leh (De Batistič, 1990, v Batistič Zorec, 2004) kažejo, da vrtci in 

vzgojitelji niso imeli nobene avtonomije. Prisotna je bila obilica rutinskih postopkov, ki so jih 

varuhinje prevzemale od vzgojiteljic, brez da bi se spraševale, kaj pomenijo in čemu služijo. 
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Vloge so bile deljene na »vzgojne«, ki jih je opravljala vzgojiteljica, ter »varstvene« (varstvo 

in nega), ki so bile dodeljene varuhinji. Veljalo je mišljenje, da je vzgoja zavesten in 

načrtovan proces, vzgojiteljica pa je tista, ki otrokom posreduje znanje in vrednote, medtem 

pa je otroke možno zgolj »paziti« (jih hraniti in dati spat), ne da bi to vzgojno vplivalo nanje. 

Danes vemo, da velja ravno nasprotno, saj otroci največ vedenjskih vzorcev in stališč 

prevzamejo ravno preko rutinskih procesov.  

»Ne le, da je morala vzgojiteljica skrbno načrtovati svoje aktivnosti, predvideti je morala tudi, 

kaj bodo naredili ali odgovorili otroci« (Batistič Zorec, 2004, str. 65), kar dobro ponazarja 

spodnja slika. 

 

Slika 1: Idealen otrok za vzgojo (Bahovec Dolar in Bregar Golobič, 2004) 

 

Kurikulum za vrtce poudarja avtonomnost vrtcev, vzgojiteljev in njihovih pomočnikov. 

M. Batistič Zorec (2004) je raziskovala direktivno in nedirektivno vlogo vzgojitelja. Pri 

direktivnem vzgojitelju (ta vloga je bila značilna v obdobju socializma) so otroci pasivni, 

zgolj sprejemajo navodila, medtem pa so pri nedirektivnem vzgojitelju aktivno vključeni v 

vse elemente kurikula – tako pri načrtovanju in izvedbi kot tudi evalvaciji.  

Po prenovi kurikula se ni spremenila samo vloga vzgojitelja, ampak je drugačna tudi vloga 

staršev. V nasprotju s paternalističnim odnosom vrtca do staršev v socialističnem obdobju, 

Kurikulum za vrtce (Batistič Zorec, 2004) poudarja njihove pravice. Tako imajo med drugim 

pravico do izmenjave podatkov in poglobljenega pogovora o otroku, pravico do sodelovanja 

pri načrtovanju vzgojnega dela in pravico do aktivne udeležbe pri vzgojnem delu. 
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V družbeni instituciji – v tem primeru vrtcu – pa se težko izognemo konfliktom. Do 

neujemanja pride takrat, ko skušajo odrasli (strokovni delavci, starši in drugi udeleženci) 

uskladiti svoja različna znanja in osebne poglede na to, kaj je najbolje za vzgojo ter razvoj 

predšolskega otroka. Ravno zato je pomembno upoštevati in izvajati že omenjeno timsko delo 

ter samoevalvacijo. Vzgojitelji morajo biti pripravljeni kritično pogledati nase in na svoja 

ravnanja ter se preko konstruktivne kritike vseživljenjsko učiti.   
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5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

Cilj raziskovanja je bil preučiti posamezne elemente dnevne rutine na podlagi opazovanja 

ravnanja vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice (v nadaljevanju: vzgojiteljic) ter odziva 

otrok v oddelku vrtca. Za preučevanje te teme sem se odločila na podlagi izkušenj z delom v 

vrtcu, kjer opravljam študentsko delo, saj sem opazila, kako pomembne so rutinske 

dejavnosti, še posebej v prvi starostni skupini, kjer se otroci šele privajajo na življenje v 

novem okolju. 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kako poteka dnevna rutina in kako se nanjo odzivajo otroci?  

2. Ali vzgojiteljice pri dnevni rutini spodbujajo samostojnost otrok in kako?  

3. Ali vzgojiteljici v oddelku načrtujeta in evalvirata dnevno rutino?  

4. Ali otroci participirajo pri načrtovanju in izvedbi dnevne rutine?  

7 METODA RAZISKOVANJA 

 

7.1 VZOREC 

 

Vzorec raziskave je bil neslučajnosten in priložnosten. V raziskavo je bilo vključenih 6 

vzgojiteljic in 57 otrok iz treh oddelkov Vrtca Zelena jama, in sicer v starosti 1–2 let, 3–4 let 

in 5–6 let.  

7.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem pridobila z opazovanjem ravnanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v 

oddelkih in odziva otrok. Opazovanje je potekalo januarja in februarja 2019, in sicer po en 

teden v vsakem oddelku ob različnih delih dneva, opažanja pa sem sproti zapisovala. Pred 

opazovanjem sem si pripravila oporne točke (pri elementih dnevne rutine sem izhajala iz 

besedila I. Medved, 2004), z namenom, da bi bila pozorna na to, kar sem si zastavila v 

raziskovalnih vprašanjih, hkrati pa me te niso omejevale pri opažanju tistega, kar je pritegnilo 

mojo pozornost, a ni bilo vnaprej predvideno. Po vsakem opazovanju sem izvedla še intervju 

z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice opazovanega oddelka. Želela sem slišati mnenji oz. 

stališči obeh, saj na njuno ravnanje vplivajo ravno njune osebne teorije o vzgoji otrok. 
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7.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Pri zapisu opažanj in njihovi 

analizi sem si pomagala s strokovno literaturo in razlagami vzgojiteljic, ki sem jih pridobila z 

intervjuji. Podatke opažanj in intervjujev z vzgojiteljicami sem obdelala kvalitativno.  

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

8.1 OPAZOVANJE DNEVNE RUTINE V ODDELKU OTROK 1–2 LET 

 

PRIHOD OTROK 

Sprejem otrok poteka med 7. in 8.30 uro. Vzgojiteljica je z vsakim staršem na hitro izmenjala 

podatke o počutju otroka na ta dan, nato pa je otroka pozdravila in ga vzela v naročje, ali ga 

objela, če je to želel. Do prihoda ostalih so se otroci večinoma igrali skupaj ali z vzgojiteljico, 

ena deklica pa se je igrala sama v kotičku s punčko iz cunj. 

Jutranjega kroga ne izvajajo, imajo pa krajše načrtovane ali spontane skupinske dejavnosti. 

Vzgojiteljici sta se usedli na blazino in k sebi povabili otroke, nato pa sta jih vprašali, katere 

pesmi bi želeli zapeti. Nekaj otrok je predlagalo Kuža Pazi in Ringa raja, saj (kot sta mi 

povedali vzgojiteljici) ravno ti dve najbolje poznajo in jih že tudi znajo dobro zapeti. Poleg 

prepevanja se igrajo rajalne igre, likovno ustvarjajo, ali pa izvajajo razne senzorične in 

gibalne dejavnosti. 

 

SKRB ZASE IN TOALETNE POTREBE 

Vzgojiteljici otroke zelo spodbujata k samostojnosti. Ena od njiju je z njimi v umivalnici in 

skrbi za to, da pred umivalniki ni prevelike gneče. Roke sta si vsakič umivala po dva otroka 

naenkrat, vsak pri svojem umivalniku. Vzgojiteljica je dejanja spodbujala z besedami, kot so 

»odpri pipo«, »umij roke« ali »umij še drugo roko«, »umij še usta«, »vzemi brisačko in se 

obriši«, »vrzi brisačko/slinček v koš«, vendar samo po potrebi. Večini otrok so namreč ta 

dejanja že samoumevna in takoj vedo, kaj morajo storiti. Tako so skoraj vsi po umivanju rok 

takoj vzeli brisačko ter si obrisali roke in usta, nato pa prosili vzgojiteljico, da jim odveže 

slinček, če tega ni naredila sama. Prav tako so znali vsi pravilno razvrstiti brisačko in slinček 

v za to namenjen koš (s slikovno oznako). Pri tem so bili zelo natančni, saj so tisti, ki jim 

slinčka ni uspelo povsem vreči v koš, torej so vezalke ostale zunaj, le-tega še enkrat počasi 

dali v koš.  



23 
 

Otrokom sicer nosove obrišeta vzgojiteljici, vendar jih spodbujata, da ju sami opozorijo na 

smrkav nos. Škatla z robci je nastavljena na polici, do katere lahko otrok brez problema seže 

in tako robec prinese sam.  

Večina otrok se še ne zna sama obleči in obuti, jih pa vzgojiteljici spodbujata k čim večji 

samostojnosti. Opazila sem, da dobro poznajo svoja oblačila in obutev, saj so v garderobi 

takoj odšli do svojih stvari in si jih bodisi poskusili nadeti bodisi so pri tem prosili za pomoč. 

Preden so odšli na igrišče je ena od vzgojiteljic otroke vprašala, če so dobro pospravili za 

seboj. Otroci so rekli, da so, čeprav nekateri niso pospravili svojih stvari. Neka deklica je to 

takoj opazila in rekla »pati«, kar je otroke spodbudilo, da so vzeli svoje copate in jih dali na 

svoj znak. Kasneje, ko so prišli nazaj v garderobo, sta jim vzgojiteljici sezuli čevlje in slekli 

jakne, oni pa so jih poskusili obesiti na svoj obešalnik. Vzeli so še svoje copate in jih s 

pomočjo vzgojiteljic obuli. 

 

HRANJENJE 

Vsi obroki potekajo za vse otroke ob istem času. Jedo hkrati, pri mizi. Otroci so si pri vsakem 

obroku sami zavihali rokave ali pa sta jim po potrebi pomagali vzgojiteljici ter jim zavezali 

slinčke. Dežurstva nimajo, zato jim tudi prtičke, pribor in krožnike razdelita kar onidve. 

Otroci jedo sami, za hranjenje uporabljajo žlico, po potrebi pa jim pomagata vzgojiteljici (npr. 

narežeta meso). 

Opazila sem, da otroka, ki sta prišla po 9. uri, nista zajtrkovala, saj so, kot sta mi kasneje 

pojasnili vzgojiteljici, v tem primeru že jedli doma. Opazila sem, da je navada takšna, da 

otrokom pri vsakem obedu ponudita vso hrano, ki je na voljo in jih spodbujata, da jo vsaj 

poskusijo. Pri tem sta pozorni na to, da se jedi med sabo ne mešajo. Na krožnike se vsem 

razdeli približno enaka količina hrane, če želijo, pa lahko dobijo tudi dodatek. V primeru, da 

česa ne želijo jesti, pa jih k jedi ne silita. Pri kosilu se je zgodilo tudi, da je bil deček že tako 

zaspan, da ni želel več jesti, zato ga nista več spodbujali k nadaljnjemu hranjenju, ampak ga je 

ena od njiju takoj uredila in pripravila na počitek.  

Kosilo začnejo jesti, ko se prva jed (juha) ohladi. Da otroci niso čakali, je vzgojiteljica juho na 

krožnike nalila že prej in tako se je ta v času priprave malo ohladila. Vseeno pa sta jih 

opozorili, da naj juho popihajo. Ko so pojedli prvo jed, so nadaljevali z naslednjo. 

Pravilo»vsem vse« velja za zajtrk in kosilo, medtem ko so si pri dopoldanski in popoldanski 

malici otroci sami izbrali, kaj od ponujenega bodo jedli (več vrst sadja ali zelenjave), nekateri 
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pa so samo pili vodo ali čaj. Prav tako so začeli jesti takoj, ko so si vzeli hrano in niso čakali 

drugih.  

Vzgojiteljici se z otroki med jedjo pogovarjata o tem, katero hrano imajo na krožniku. 

Nekateri otroci že sami poimenujejo hrano, ki jo poznajo, izberejo sadež, ki jim je ljubši ali 

izločijo sestavino, ki jim ni všeč, npr. korenje. Pijejo že vsi samostojno iz lončkov ali 

skodelic. V opazovanem oddelku ni nobenih prehranjevalnih posebnosti (npr. navade 

družine), razen stroge zdravstvene diete enega otroka, za katerega je vsak obrok vedno 

posebej pripravljen. 

Opazila sem, da večina otrok sama pospravi pribor, skodelico ipd. To sta vzgojiteljici začeli 

spodbujati postopoma – pri zajtrku so otroci sami pospravili krožnike, in sicer so jih zložili na 

sredino mize, skodelice pa odnesli na voziček. Pri kosilu so odnesli svoj prtiček v koš, lonček 

pa odložili na pladenj na mizi. Vsi obroki potekajo za vse otroke ob istem času. Jedo hkrati, 

pri mizi. Otroci so si pri vsakem obroku sami zavihali rokave, ali pa sta jim po potrebi pri tem 

pomagali vzgojiteljici, ki sta jim nato zavezali slinčke. Dežurstva nimajo, zato jim tudi 

prtičke, pribor in krožnike razdelita kar onidve. Otroci jedo sami, za hranjenje uporabljajo 

žlico, po potrebi pa jim pomagata vzgojiteljici (npr. narežeta meso). 

Otroka, ki sta prišla po 9. uri, nista zajtrkovala, saj sta že jedla doma. Opazila sem, da je 

navada takšna, da otrokom pri vsakem obedu ponudita vso hrano in jih spodbujata, da jo vsaj 

poskusijo. Pri tem sta pozorni na to, da se jedi med seboj ne mešajo. Na krožnike se vsem 

razdeli približno enaka količina hrane, če želijo, pa lahko dobijo tudi dodatek. V primeru, da 

česa ne želijo jesti, pa jih k jedi ne silita. Pri kosilu se je zgodilo tudi, da deček zaradi 

zaspanosti ni želel več jesti, zato ga nista več spodbujali k nadaljnjemu hranjenju, ampak ga je 

ena od njiju takoj uredila in pripravila na počitek.  

Kosilo začnejo jesti, ko se prva jed (juha) ohladi. Da otroci niso čakali, je vzgojiteljica juho na 

krožnike nalila že prej in se je v času priprave malo ohladila. Vseeno pa sta jih opozorili, naj 

juho popihajo. Ko so pojedli prvo jed, so nadaljevali z naslednjo. Pravilo »vsem vse« velja za 

zajtrk in kosilo, medtem ko so si pri dopoldanski in popoldanski malici otroci sami izbrali, kaj 

od ponujenega bodo jedli (več vrst sadja ali zelenjave), nekateri pa samo pijejo vodo ali čaj. 

Prav tako so začeli jesti takoj, ko so si vzeli hrano, in niso čakali drugih.  

Vzgojiteljici se z otroki med jedjo pogovarjata o tem, katero hrano imajo na krožniku. 

Nekateri otroci že sami poimenujejo hrano, ki jo poznajo, izberejo sadež, ki jim je ljubši, ali 

izločijo sestavino, ki jim ni všeč, npr. korenje. Vsi pijejo samostojno iz lončkov ali skodelic. 
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V opazovanem oddelku ni nobenih prehranjevalnih posebnosti (npr. navade družine), razen 

stroge zdravstvene diete enega otroka, za katerega je vsak obrok vedno posebej pripravljen. 

Večina otrok sama pospravi pribor, skodelico ipd., kar sta vzgojiteljici začeli spodbujati 

postopoma – pri zajtrku so otroci sami pospravili krožnike, in sicer so jih zložili na sredino 

mize, skodelice pa so odnesli na voziček. Pri kosilu so odnesli svoj prtiček v koš, lonček pa 

odložili na pladenj na mizi. 

   

POČITEK IN SPANJE 

Vsi otroci gredo počivat po kosilu (okrog 12. ure), ne glede na njihov prihod v vrtec, pa tudi 

zbudijo se vsi ob približno enaki uri (14. uri). Vzgojiteljici sta prostor prezračili po kosilu, 

medtem ko so se otroci urejali v kopalnici. Sami so poiskali svoje ležalnike, ki jih je ena od 

vzgojiteljic pripravila v času, ko so prišli iz igrišča in so se z drugo vzgojiteljico urejali v 

garderobi. S pomočjo ali brez nje so sezuli copate in jih pospravili pod ležalnik, potem pa sta 

vzgojiteljici vsakega pokrili in mu zaželeli dober spanec. Na ležalnikih imajo pripravljeno 

odejo, nekateri tudi ninico, ki jo prinesejo od doma, ali dudo, ker z njo lažje zaspijo. Prostor je 

rahlo zasenčen, za umirjanje pa se na CD-predvajalniku predvajajo uspavanke. V času počitka 

je ena od strokovnih delavk vedno prisotna v sobi. Otroke, ki rabijo dlje časa, da zaspijo, sta 

uspavali z božanjem. Pri tem mi je vzgojiteljica povedala, da kasneje tiste, ki ne morejo spati 

ali se zbudijo prej, poskušata umiriti in uspavati nazaj. Če se kdo zbudi več kot pol ure prej, 

ga ena poskuša umiriti in ponovno uspavati. Vzgojiteljici jim dopustita, da se prebujajo 

počasi. V primeru, da starš pride po otroka, preden se ta zbudi, ga vzgojiteljica na njegovo 

željo zbudi, ali pa starš počaka, da se otrok prebudi sam. Po počitku sem opazila, da jih 

spodbujata k temu, da čim bolj samostojno poskrbijo zase, in sicer je vsak najprej odložil 

ninico oz. igračo in dudo (če je kaj od tega imel) na omaro, sam našel svoje copate ter jih 

nesel v umivalnico, kjer gredo na kahlico, oz. jim vzgojiteljica zamenja plenico. Nato je 

vsakemu nadela slinček in ga povabila k mizi, saj je sledila popoldanska malica. Vsak se je 

nato sam odločil, kaj od ponujenega bi želel jesti. V primeru, da gre otrok zgodaj domov, ali 

pa malice ne želi jesti, mu jo dajo domov. Po malici so se čim bolj samostojno uredili; ko so 

se najedli, so to povedali vzgojiteljici, ta pa jih je spodbudila, da vstanejo od mize in se grejo 

umit v kopalnico. Kasneje so se igrali z vrtčevskimi (avtomobili, plišastimi igračami, stensko 

didaktično igro) ali svojimi igračami, ena deklica je risala, dva dečka pa sta gledala knjige, 

nato pa sta se igrala še s plastičnimi zamaški v »bazenu«. Vzgojiteljica je v tem času počistila 
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igralnico, previla otroke in se kasneje z njimi igrala (otroci so ji prinašali igrače, deklica ji je 

povedala, kaj je narisala …).  

 

ODHOD OTROK DOMOV 

Vzgojiteljica je vsakemu otroku in njegovemu staršu ob odhodu namenila pozdrav. Pred 

odhodom je poskrbela, da je vsak otrok odnesel vse svoje stvari (igračo, stekleničko, 

malico …). Kot mi je med opazovanjem pojasnila, pred odhodom na kratko pove, kako se je 

otrok imel ta dan v vrtcu, o napredku v razvoju otroka in drugih vprašanjih staršev pa se 

pogovorijo enkrat mesečno na individualni pogovorni uri, če starši izrazijo to željo. 

 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE PROSTORA 

Soba je urejena glede na potrebe in interese otrok; ima knjižni kotiček, senzorno tablo, 

kotiček dom in konstrukcijski kotiček, otroci pa imajo tudi prostor za umik. Slednji sicer ni 

urejen posebej za to, je le mesto pod lesenim »gradom«, na katerem so spravljene blazine, 

dojenčki in plišaste igrače. Tam se navadno zadržuje manj otrok. Opazila sem, da se je ena 

deklica dlje časa tam igrala sama, vendar sta mi vzgojiteljici pojasnili, da je bila ravno ta dan 

bolj zadržana in se je večino časa igrala sama, ali pa je želela njuno pozornost. Tudi pri ostalih 

otrocih sta opazili, da kadar želijo malo miru, se največkrat umaknejo ravno v ta prostor. 

Pospravljanju igralnice (pred zajtrkom ter po njem in pred odhodom na sprehod) vzgojiteljici 

namenita približno 10 minut. Otroke sta povabili k sodelovanju in jih usmerjali, spodbujali ter 

jim pomagali pri razvrščanju igrač in sredstev. Opazila sem, da otroci radi prenašajo in 

prinašajo igrače, ob spodbudi vzgojiteljic se dobro počutijo, osvajajo rutino ter se tako 

navajajo na redoljubnost. Sami že dobro vedo, kam spada določena igrača. Vsak sodeluje pri 

urejanju in pospravljanju prostora glede na sposobnosti in željo po sodelovanju.  

 

8.2 OPAZOVANJE DNEVNE RUTINE V ODDELKU OTROK 3–4 LET 

 

PRIHOD OTROK 

Sprejem otrok v oddelku poteka med 7. in 8.30 uro. Vzgojiteljica je ob vsakem prihodu 

pozdravila otroka in njegovega starša. Vsakemu je tudi namenila pozornost, saj ga je vzela k 

sebi in ga kaj vprašala. Pred zajtrkom se otroci igrajo po želji. Štirje dečki so se igrali z 

avtomobili in garažno hišo, eden pa se je na »gradu« igral zdravnika z materialom za prvo 
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pomoč. K sebi je klical otroke (»paciente«) in čez nekaj trenutkov se mu je pridružila deklica. 

Pri mizi sta bili dve deklici – ena je risala, njena sestrica dvojčica pa jo je pri tem opazovala. 

Pri drugi mizi so se tri deklice in dva dečka igrali družabno igro.  

Vzgojiteljica mi je med opazovanjem jutranje igre povedala, da se otroci, kadar si želijo miru, 

umaknejo v prostor nad kuhinjo, kjer so plišaste igrače. Pogosto gredo tudi risat, ali pa se 

igrajo z določenimi igračami v garderobi pred igralnico.  

 

SKRB ZASE IN TOALETNE POTREBE 

Otroci so si pred vsakim obrokom in po uporabi toalete roke umivali sami. Kot mi je pojasnila 

vzgojiteljica, otroka, kadar opravi veliko potrebo, obriše ona, saj se jih veliko še ne zna dobro 

obrisati. Otroci so navajeni, da ko morajo na stranišče, to povedo eni od vzgojiteljic. Tako 

imata vzgojiteljici pregled nad otroki, oz. vedno vesta, kje je posamezni otrok. Nos si znajo 

sicer obrisati sami, če prosijo za pomoč, pa jim pomagata vzgojiteljici.  

Skoraj vsi se znajo povsem sami obleči in obuti. Vzgojiteljici sta komu priskočili na pomoč le 

pri vezanju vezalk ali zapiranju zadrge, so si pa nekateri pomagali tudi med seboj. 

Vzgojiteljici jih spodbujata k čim večji samostojnosti, na začetku jih navadno opozorita le na 

to, da se naj najprej obujejo in šele nato oblečejo (da jim ni vroče, ko čakajo, da vsi končajo). 

Ko se uredijo, pa so navajeni, da se usedejo na klop pred svoj znak in počakajo še ostale.  

 

HRANJENJE  

Vsi obroki potekajo za vse otroke ob istem času. V skupini ni posebnih prehranjevalnih navad 

ali zahtev družine, razen zdravstvene diete ene deklice, ki pa ima hrano posebej pripravljeno. 

Pred vsakim obrokom so si otroci umili roke in zavihali rokave ter počakali pri mizi, da je 

vzgojiteljica z dežurnima otrokoma pripeljala voziček. Za opravljanje dežurstva se uporablja 

predpasnik. Vsak dežurni otrok ima nato določeno nalogo: deljenje prtičkov, pribora, skodelic 

in krožnikov s hrano, pri čemer ju vzgojiteljici spodbujata, da sta pozorna na to, da priredita 

vsakemu otroku svoj pribor, krožnik, po en prtiček ipd. 

Hrano na krožnike razdeli vzgojiteljica; v primeru, da je za zajtrk mlečna jed, jo razdeli vsem 

(v manjši količini), enako velja za čaj, mleko ipd., kadar pa so namazi ali sendviči, vsakega 

otroka vpraša, kaj od ponujenega bi želel jesti. Krožnike nato dežurna otroka razdelita 

otrokom glede na to, kaj si je posameznik zaželel.  



28 
 

Malica poteka za vse ob istem času, okoli 10. ure. Vzgojiteljici sta otroke spodbudili, da 

pospravijo igralnico, nato pa so si šli umit roke in se usedli za mizo. Kot mi je kasneje 

pojasnila vzgojiteljica, pa včasih (odvisno od časa, ki ga imajo na voljo, tj. če se glavna 

dejavnost zavleče in je posledično igra krajša zaradi odhoda na prosto) samo razdeli sadje ali 

zelenjavo na dva krožnika in pove, da je malica pripravljena. Tako pridejo jest le tisti, ki to 

želijo. Če niso lačni, samo pijejo (na voljo imajo čaj ali vodo). Lončki so pripravljeni na 

pladnju na mizi, pri čemer so otroci navajeni, da sami poskusijo najti svoj lonček. Med mojim 

opazovanjem, ko so malicali vsi skupaj, pa jim je lončke razdelila vzgojiteljica.  

Kosilo se prične okoli 12. ure. Pri deljenju hrane pomagata dežurna otroka, pri čemer juho 

razdeli vzgojiteljica, ostale jedi pa onadva. Kaj želi posameznik jesti in koliko, vzgojiteljica 

vpraša samo za jed, ki sledi juhi, in za sladico (kadar je na voljo), juho in prilogo (npr. solato) 

pa razdeli vsem otrokom.  

Vzgojiteljici sta se z otroki pogovarjali o hrani, ki so jo jedli. Kot sta mi pojasnili, otrokom 

vsakič povesta, kaj je na jedilniku, oz. jedi že sami prepoznajo. Spodbujata jih tudi, da hrano 

vsaj poskusijo. Opazila sem, da v primeru, če otroku jed ni okusna, krožnik odloži na sredino 

mize in ga zamenja z naslednjim, vendar pa morajo, če želijo dobiti dodatek, najprej pojesti 

hrano iz obeh krožnikov.  

Pri deljenju hrane je rutina taka, da se vse jedi razdeli že takoj na začetku, torej ima vsak 

otrok pred seboj vsaj tri krožnike, zato je na mizi »gneča«, prav tako pa se je zgodilo, da dva 

otroka nista želela pojesti juhe, ker jima je bila hrana, ki je sledila, ljubša.  

Otroci za seboj večinoma pospravljajo sami. Le pribor, prtičke, lončke in krožnike, na katerih 

so še bili ostanki hrane, sta pospravili kar vzgojiteljici.  

Popoldanska malica sledi počitku, po 14. uri. Ko se je otrok prebudil in kasneje uredil v 

umivalnici, se je sam odločil, ali bi želel jesti in piti. Nekaj jih je samo popilo kozarec vode ali 

čaja, vendar pa so vseeno malo počakali pri mizi, da se je prebudila večina otrok, saj je soba 

premajhna, da bi se že lahko šli igrat. 

 

POČITEK IN SPANJE 

Ležalnike je ena od vzgojiteljic pripravila po dopoldanski malici, medtem ko so se otroci 

oblačili in obuvali v garderobi, soba pa se je medtem tudi zračila. 
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Po kosilu (okoli 12:45) so se otroci v umivalnici uredili za počitek. Sobo je vzgojiteljica 

zatemnila z roletami. Vsak si je lahko izbral po eno plišasto igračo, odejo ipd., ali pa so vzeli 

svojo (plišasto) igračo, ki so jo ta dan prinesli od doma. Nato je vsak našel svoj ležalnik in se 

pokril, ali pa je pri tem prosil za pomoč. Medtem ko je ena vzgojiteljica počistila mize in 

pometla tla, je druga brala pravljico o Mojci Pokrajculji. Kot sta mi povedali, včasih pravljice 

predvajata kar na YouTubu preko tablice. Ko se pravljica konča (ali pa se jo vmes prekine, 

kadar je predolga), pa predvajata še glasbo za umirjanje, ki jo pustita do konca počitka. 

Navadno vsi zaspijo, če kateri od otrok ne more spati, pa ga ena od vzgojiteljic uspava z 

božanjem ali zgolj sedenjem na ležalniku, da ima občutek bližine odraslega. Spijo oz. 

počivajo približno dve uri. Kadar se kdo zbudi več kot pol ure pred koncem počitka, ga 

spodbudita, da sam zaspi nazaj, saj pred 14. uro ne vstajajo. Vsi lahko vstanejo po 14. uri, tudi 

tisti, ki so prej le počivali. Med mojim opazovanjem jih je od dvanajstih otrok zaspalo deset, 

dva pa sta le počivala. 

Vzgojiteljica je otrokom pustila, da so se prebujali počasi, ob tem pa je dvignila rolete in v 

primerni glasnosti predvajala živahno glasbo. Če starši po otroka pridejo predčasno, ga zbudi 

vzgojiteljica. Sledila je popoldanska malica; v primeru, da je otrok ne želi jesti takoj po 

počitku, mu jo da vzgojiteljica za domov. Sledile so umirjene igre po kotičkih. 

 

ODHOD OTROK DOMOV  

Vzgojiteljica je pozdravila vsakega starša in jima z otrokom zaželela lep dan. Če je otrok še 

malical, je v miru pojedel, ali pa si hrano vzel domov. Kadar pa se je že igral, je najprej 

pospravil igrače na svoje mesto, ali jih predal drugemu otroku. Navajeni so tudi, da iz zaboja 

na polici pri vhodu sobe vzamejo igračo, ki so jo zjutraj prinesli v vrtec. Vzgojiteljica je 

medtem s starši izmenjala par besed o počutju otroka čez dan. Za več podatkov o otrokovem 

počutju v vrtcu nasploh in njegovem razvoju pa se lahko oglasijo na mesečnih individualnih 

pogovornih urah.  

 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE PROSTORA 

Prostor je urejen glede na interese otrok (vzgojiteljici sta jih v začetku šolskega leta uredili 

glede na njihove želje); ima kotiček dom, knjižni in konstrukcijski kotiček ter omaro z 

družabnimi igrami, nekatere stvari pa se čez leto menjajo – npr. imajo kotiček s koruzo in 

kostanjem ter pincetami, kjer urijo fino motoriko, zaželeli pa so si tudi »frizerski salon« in 
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»bolnico« (pri vsakem imajo ves material za uporabo salona ter nudenje prve pomoči). Prav 

tako je soba okrašena s plakatom z odtisi rok vseh otrok iz te skupine, vse ostale likovne 

izdelke, ki jih naredijo pri raznih dejavnostih, pa vzgojiteljici izobesita v garderobi. Tiste 

izdelke, ki jih ne morejo razstaviti (npr. izdelke iz das mase), pa otroci sproti odnašajo domov. 

8.3 OPAZOVANJE DNEVNE RUTINE V ODDELKU OTROK 5–6 LET 

 

PRIHOD OTROK 

Vzgojiteljici sta ob prihodu pozdravili vsakega otroka in njegovega starša, z večino staršev je 

ena od njiju izmenjala osnovne podatke o otroku za ta dan (npr. počutje, zgodnejši odhod 

domov ...). Pred zajtrkom so se otroci igrali po želji. Opazila sem, da so se igrali v parih ali 

manjših skupinah. Kasneje sta mi vzgojiteljici povedali, da je vedno tako. Ponedeljek je 

»igralni dan« in takrat lahko prinesejo od doma svoje igrače, s katerimi se igrajo čez dan. 

Tako so se nekateri fantje igrali z avtomobili in dinozavri, spet drugi pa v konstrukcijskem 

kotičku. Dve punci sta prebirali knjigo, ki jo je ena od njiju prinesla od doma. 

 

SKRB ZASE IN TOALETNE POTREBE 

Otroci v tem oddelku so že zelo samostojni na vseh področjih. V umivalnici se vedno uredijo 

sami; pred vsakim obrokom si je večina sama šla umit roke, ali pa sta jih na to opomnili 

vzgojiteljici. Tudi na stranišču se znajo skoraj vsi urediti sami, vendar jim vzgojiteljici 

pomagata, če prosijo za pomoč. Nepotrebnega čakanja med prehodi dejavnosti nisem opazila. 

V času moje prisotnosti se je čakalo le pri odhodu na igrišče ali sprehod. Otroci so čakali v 

garderobi na svojem mestu in se medtem pogovarjali, nekateri pa so tudi pomagali drugim. 

 

HRANJENJE  

Glavna obroka, torej zajtrk in kosilo, potekata za vse ob istem času (ob 8:20 in 12:00), malici 

(dopoldanska in popoldanska) pa sta prilagojeni poteku dneva. V tem oddelku si otroci delijo 

hrano sami. Vzgojiteljici na več miz postavita hrano iz vozička. Na dan opazovanja so bili pri 

zajtrku vrč s čajem, posoda s skodelicami, kruh, posoda s hrenovkami ter priloga (gorčica in 

zelenjava).  

Del dnevne rutine je tudi dežurstvo. Sistem je tak, da se vsak dan izžreba dva nova dežurna 

otroka, ki gresta z vzgojiteljico v kuhinjo po voziček (da se dežurstvo ne ponavlja in bi tako 

bili nekateri otroci bolj pogosto na vrsti, vzgojiteljica znake vsak konec dneva pospravi na 
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zadnje mesto v kupčku). Otroci so si torej hrano delili sami, vzgojiteljici pa sta bili v bližini 

zaradi varnosti. Da si lahko sami nalivajo pijačo, ki je navadno (vroč) čaj, jim je vrtec namenil 

manjše vrče, s katerimi si lahko postrežejo sami. Čez dan imajo za točenje čaja pripravljeno 

veliko posodo s pipo. Tako lahko sami kadarkoli vzamejo svoj lonček in si nalijejo čaj ali 

vodo (v umivalnici). 

Vzgojiteljici sta otroke spodbudili, da pozorno prisluhnejo, katero mizo bosta poklicali k 

»postrežbi« jedi in čaja (npr. srčkova in gusarska miza gresta po čaj, samorogova in dirkalna 

pa po kruh in hrenovke (sistem poimenovanja miz je razložen v Prilogi 2)). Če bi vstali vsi 

naenkrat, bi namreč nastala gneča. Pri jemanju hrane veljajo določena pravila, npr. 

vzgojiteljica je otrokom povedala, da vsakemu pripadata po ena hrenovka in en kos kruha. 

Posameznik se je nato sam odločil, ali bo vzel celo hrenovko ali najprej samo polovico, pri 

čemer je vedel, da mu pripada še polovica hrenovke. Kadar hrana ostane (če je kdo v skupini 

odsoten), lahko dobijo dodatek. V tem oddelku noben otrok nima diete ali posebnih 

prehranjevalnih navad družine. Pri pripravi hrane in kasnejšem pospravljanju jih vzgojiteljici 

ne priganjata. 

Otroci so navajeni, da si vso hrano vzamejo takoj (predjed, glavno jed in prilogo), ko pojedo, 

pa krožnike za vsako jed sproti odnesejo na voziček. Vzgojiteljici jih spodbujata, da poskusijo 

vso hrano. Vsak si vzame tisto, kar želi, le pri solati želita, da vzamejo vsaj eno peresce. Če 

komu določena hrana ni všeč, jih k hranjenju nikoli ne silita. Glede količine hrane sta jih 

opozorili, naj vzamejo toliko, kolikor mislijo, da bodo lahko pojedli. Svetovali sta jim, naj si 

najprej vzamejo manj, saj lahko kasneje še vedno pridejo po dodatek. Ko so imeli vsi vse, sta 

jih vzgojiteljici prosili, da se umirijo in jim nato zaželeli »dober tek«, da so lahko začeli jesti. 

Videla sem, da jim zagotavljata prijetno in družabno ozračje, saj so se otroci med seboj in z 

njima med obedi pogovarjali (primerno glasno). Največkrat se pogovarjajo o hrani – pri tej 

starosti otroci že poznajo hrano ter vedo, kaj jim je všeč in česa ne marajo.  

Po koncu vsakega obroka sta dežurna otroka pobrisala mize, preostalo (skodelice, krožnike, 

pribor, prtičke …) pa je pospravil vsak sam. Hrano, ki je niso pojedli, so odvrgli v za to 

namenjeno posodo, ostale stvari pa so razvrstili na voziček, vrgli prtičke v koš ter se šli uredit 

v umivalnico. 

Voziček vedno odpelje ena od vzgojiteljic. Po zajtrku so otroci vzeli vsak svoj stol, ga 

postavili v krog in tako počakali na jutranji krog. Po kosilu se otroci, medtem ko vzgojiteljica 

odpelje voziček, pripravijo na počitek, ena deklica pa čaka na starše in medtem riše pri mizi. 
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Pred dopoldansko malico (okoli 10. ure) je vzgojiteljica otroke opozorila na malico in začeli 

so s pospravljanjem sobe. Ena od vzgojiteljic je medtem pripravila malico na mizo, otroci pa 

so si vzeli tisto sadje, ki so ga želeli. Ko so jedli, sta mi vzgojiteljici pojasnili, da jabolka, 

hruške ipd., narežeta onidve, sadje z olupkom pa si pogosto olupijo sami. Tudi pri 

popoldanski malici (okoli 14:30) je le-ta pripravljena na mizi, otrok pa si po tem, ko vstane in 

se uredi na stranišču, vzame prtiček in hrano, ki jo želi jesti. Če ni lačen, se lahko gre igrat 

(potem ko jih večina že vstane – po 14. uri), malico pa vzame domov. 

 

POČITEK IN SPANJE  

Medtem ko se otroci po dopoldanski malici urejajo v garderobi za bivanje na prostem, ena od 

vzgojiteljic pripravi ležalnike in prezrači igralnico. 

Počitek se prične okoli 12.30 ure. Po tem, ko so se otroci uredili v kopalnici, si je vsak poiskal 

svoj ležalnik, vsi se znajo tudi že sami pokriti. Ena vzgojiteljica je medtem pometla igralnico, 

ter zatemnila igralnico z roletami. Večina si je vzela plišasto igračo iz kotička, nekaj otrok 

nima ničesar. Kot mi je kasneje pojasnila vzgojiteljica, je nekaj otrok (tisti, ki ne potrebujejo 

več počitka) navajenih, da imajo ležalnike pripravljene v delu sobe, kjer je knjižni kotiček (je 

bolj umaknjen). Med počitkom so poslušali krajšo pravljico, ki se je predvajala na pametni 

tablici prek YouTube-a, potem pa je vzgojiteljica predvajala še glasbo za umirjanje. 

Otroci so počivali približno pol ure, ko sta dve deklici vprašali, če že lahko vstanejo; ob tem 

mi je vzgojiteljica pojasnila, da so navajeni, da počivajo pol ure, nato pa lahko tisti, ki niso 

zaspali (na dan moje prisotnosti so bili to 4 otroci), na ležalniku »prebirajo« knjige.Videla 

sem, da že razumejo, da morajo medtem biti tiho. Nekaj pa se jih je med seboj tudi 

pogovarjalo, vendar tišje. Počitek traja do 13.30 oz. najkasneje do 14.00, pri čemer jim 

vzgojiteljici pustita, da se prebujajo počasi. Ko se je posameznik prebudil in v miru vstal ter 

se uredil v umivalnici, je večina otrok prišla k mizi in si vzela malico. Opazila sem, da so si 

trije otroci natočili samo čaj, malico pa so si odnesli v garderobo. Počakali so, da se večina 

prebudi in se šele nato šli igrat. Ostali so prej pojedli malico in ko so kasneje pospravili za 

sabo, so se trije dečki in deklica igrali Človek, ne jezi se pri mizi, pri tem pa jih je opazoval 

deček, ki so mu pojasnili, da se trenutno ne more igrati z njimi, ker so igro že začeli. Ta dan je 

bil igralni dan, zato so se dekleta večinoma igrala po kotičkih s svojimi igračami od doma, 

fantje pa prav tako.  
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ODHOD OTROK DOMOV 

Ko so starši prišli po otroka, je ta najprej prišel do vzgojiteljice in povedal, da gre domov 

(tako so navajeni), ona pa je s staršem na kratko izmenjala podatke o otroku; večinoma je 

povedala, kako se je ta dan imel v vrtcu, nekaj staršev pa je napovedalo odsotnost otroka za 

naslednje dni. Na dan opazovanja se je nekaj staršev vpisalo tudi na individualne govorilne 

ure, ki potekajo vsako prvo sredo v mesecu. 

 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE PROSTORA 

Igralnica je urejena po želji otrok, saj je takšna, kot so se na začetku leta dogovorili skupaj, 

vzgojiteljici pa menjujeta materiale skozi leto glede na interese otrok. Soba ima različne 

kotičke: dom, frizerski, konstrukcijski in umetniški kotiček, kotiček za opismenjevanje in 

kotiček z družabnimi igrami. Posebnega prostora za umirjanje ni, se pa otroci, ki si želijo 

miru, navadno umaknejo v takrat prazen kotiček. Vzgojiteljica otroke (navadno ji pridejo 

»potožit«, da se ne počutijo dobro) zaposli drugače, npr. tako, da ji pomagajo pri tiskanju 

pobarvank v sobi z računalniki ipd.  

 

8.4 INTERVJU Z VZGOJITELJICAMA OTROK, STARIH 1–2 LET 

 

SPREJEM OTROK  

Po mnenju vzgojiteljic je potrebno pri otrocih te starosti delovati postopoma, saj se večina 

otrok z vrtčevskim okoljem srečuje prvič. Svojo bližino jim ponudita tako, da se spustita na 

njihovo višino in jih spodbujata k interakciji z različnimi predmeti, ki bi jih morda lahko 

pritegnili. Pri vseh postopata na enak način, za kar pravita, da se je izkazalo za dobro, saj so 

se otroci navadili drug na drugega in se dobro razumejo. 

Omenjeni način sprejema otrok, torej pozdrav in objem (če otrok to želi), sem opazila tudi 

sama. Videla sem, da so otroci dobrovoljni in sproščeni, saj so se razveselili tudi mojega 

prihoda. Prav tako pride zjutraj večina otrok brez večjih težav v sobo sama, vzgojiteljice in 

ostalih otrok pa se zelo razveselijo. Pri tem so nekateri pokazali tudi svojo igračo ali celo kos 

(novega) oblačila. Vzgojiteljici jim dajeta s pozitivnimi pohvalami vedeti, da so dobrodošli, 

prav tako pa se preko tega učijo tudi ostali otroci – če vzgojiteljica dobro sprejme 

posameznika, ga navadno tako sprejmejo tudi drugi. 
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DEŽURSTVO 

Vzgojiteljici menita, da so otroci za sistem dežurstva še premajhni oz. je za to starost bolj 

primerno, da se najprej navadijo na rutino kosila in osnovni bonton pri mizi (sedimo pri mizi, 

počakamo …).  

Z mnenjem vzgojiteljice se strinjam, saj tudi sama menim, da je potrebno začeti pri 

»osnovah«, ki jih že sama opredelila. Za to, da gre otrok z vzgojiteljico po voziček ter da 

delijo pripomočke (pribor, krožnike …), bodo imeli še veliko časa in priložnosti, sedaj pa je 

pomembno navajanje na drugo rutino in »bonton pri mizi«. Vzgojiteljici jih zelo spodbujata k 

samostojnosti pri skrbi zase pri obrokih, kar sem lahko opazila, ko sem približno dva meseca 

po opazovanju prišla v skupino kot pomoč. Otroci so po zajtrku že sami pospravili krožnike 

(na sredino mize) in lončke (vsak svojega so pospravili v večjo posodo).  

Hranjenje  

Vzgojiteljici menita, da je pri tej starosti pomembno otroku hrano približati, ker šele spoznava 

različne okuse ter lahko vsak presodi le zase, katere jedi so mu všeč in katere ne.  

Z odgovorom se strinjam in menim, da je pri tej starosti pomembno otroke spodbujati k 

okušanju raznolike hrane, saj se jim okusi šele razvijajo. Seveda se otroka v primeru, da mu 

določena hrana ni všeč, ne sme siliti k hranjenju, česar vzgojiteljici tudi ne počneta. 

 

POČITEK IN SPANJE 

Počitek se prične okoli 11.45 ure. Opazila sem, da otroci ne vstajajo pred 14. uro. Na 

vprašanje, kaj storita, če se otrok zbudi več kot pol ure pred tem, mi je vzgojiteljica 

odgovorila, da otroka poskuša uspavati z božanjem, nikoli pa ne vstajajo pred 14. uro, saj bi 

sicer zbudili ostale. Odločitev je utemeljila s tem, da dobro pozna dinamiko svoje skupine in 

ve, da bi buden otrok zbudil še katerega drugega.  

S podanim mnenjem se strinjam le delno. Iz izkušenj z delom v vrtcu menim, da otroci te 

starosti še nimajo pravega »občutka« za igranje v miru in tišini, vsaj dokler ostali ne zaspijo. 

Če se otrok na ležalniku dolgočasi, ker ne more spati, pa se ga mora nujno zaposliti z neko 

tiho igračo ali knjigo.  
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NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DNEVNE RUTINE  

Vzgojiteljicama se zdita načrtovanje in evalvacija dnevne rutine izredno pomembni. 

Vzgojiteljica jo načrtuje v pripravah za delo, da lahko medtem premisli o rutini in najde nove 

ideje za delo. Pri tem si pomaga z zapisi opažanj (odziva otrok in napredka pri posamezniku), 

ki jih beležita skupaj s sodelavko v oddelku. Načrtujeta pa tudi svojo vlogo med rutino. 

Evalvacijo dnevne rutine izvajata vsak dan ustno, največkrat v času počitka, prav tako pa si 

sproti beležita opažanja, ki jima kasneje pomagajo pri pisni evalvaciji (vzgojiteljica jo zapiše 

enkrat mesečno).  

PRILAGAJANJE DNEVNE RUTINE OTROKOM IN PARTICIPACIJA  

Vzgojiteljici sta dnevno rutino začeli načrtovati že po uvodnih razgovorih s starši in med 

postopnim uvajanjem. Prilagajali sta jo celi skupini ali posamezniku, pri čemer sta izhajali iz 

otrok, saj sta opazovali odzivanje vsakega posameznika na dogajanje v skupini. Rutina je bila 

večino časa ista, spremenili so se le njeni posamezni elementi (npr. uporaba kahlice). O 

poteku dnevne rutine se z otroki nista pogovarjali, saj se jima zdijo še premalo stari, sta se pa 

z njimi vedno pogovorili o skupnih dejavnostih po zajtrku, npr. prepevanju (otroci so 

predlagali pesem), in bivanju na prostem (kam bodo šli, kaj bi tam počeli). Vključevali sta jih 

tudi v pospravljanje in urejanje igralnice. 

Menim, da si je dobro zastaviti načrt poteka dnevne rutine, pri čemer sta si lahko vzgojiteljici 

pomagali s podatki staršev, ki svoje otroke najbolje poznajo. Pri tej starosti spremembe v 

rutini niso toliko zaželene, saj lahko otroke zmedejo, je pa pomembno, da sta vzgojiteljici 

rutinske dejavnosti prilagajali počutju posameznikov v skupini in njihovim potrebam 

(postopno navajanje na kahlico).  

8.5 INTERVJU Z VZGOJITELJICAMI OTROK 3–4 LET 

 

SPREJEM OTROK 

Po besedah vzgojiteljice se otroci med seboj dobro razumejo in večinoma uspešno rešujejo 

spore, pri čemer jih obe spodbujata, da jih najprej poskušajo rešiti sami. Ob prihodu otrok 

vzgojiteljici vsakega pozdravita in se z njim na kratko pogovorita (otrok navadno pove, kako 

se počuti, pokaže igračo, kos oblačila, ki mu je všeč …).  Opazila sem, da sta dva otroka v 

skupini nekoliko odrinjena, saj se večino časa igrata sama, skupaj ali vsak zase. Takšnih otrok 

ni primerno »izpostavljati« v smislu, da se ostale otroke sprašuje, zakaj se ne želijo igrati z 
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njimi. Bolje je uvajati socialne igre, kjer se otroci skozi igro zabavajo, spoznavajo drug 

drugega in sodelujejo pri različnih nalogah.  

 

DEŽURSTVO 

Po mnenju vzgojiteljic so otroci pri tej starosti že sposobni opravljati naloge dežurstva in – 

kot sem lahko tudi sama opazila – jih z veseljem opravljajo. Naloge niso zahtevne, poleg tega 

pa se jih popolnoma prilagaja vsakemu otroku posebej.  

Posluževanje sistema dežurstva se mi zdi dobro in pomembno, saj spodbuja razvoj otrok na 

različnih področjih. Ne samo, da pridobijo na samozavesti, ko so pohvaljeni za dobro 

opravljeno delo, ampak se jim s tem razvija tudi pozornost. Opazila sem namreč, da se 

začnejo takoj, ko dežurna kaj pozabita, med seboj opozarjati in si pomagati. Neka deklica je 

takoj, ko je opazila, da ima dežurni deček težave pri deljenju hrane, pomagala tako, da ga je 

usmerjala z besedami, npr. »T. še nima pribora.« Prav tako morajo biti natančni in pozorni pri 

nošenju hrane, da česa ne polijejo. Tudi sama sem opazila, da so otroci ponosni na opravljanje 

te naloge, saj so potem, ko so zjutraj pospravili igralnico, komaj čakali na žreb dežurnih za 

tisti dan. 

HRANJENJE  

Zanimalo me je, ali poteka dopoldanska malica vedno ob istem času. Vzgojiteljica mi je 

pojasnila, da je čas dopoldanske malice prilagojen poteku predhodnih dejavnosti in igre. Pri 

tem upoštevata, da morajo imeti otroci dovolj časa za igro. V primeru, da je le-te manj, sadje 

pripravita na eno mizo in jedo samo tisti otroci, ki to želijo. Včasih pa jedo kar vsi naenkrat 

pri mizi ob istem času.  

Bolje bi bilo, če bi ta obrok vsak dan potekal na enak način. Če kdo izmed otrok še ni lačen, 

in da se ne moti njihove igre, je bolje, da se malica pripravi na prosto mizo, potem pa si 

vzamejo hrano in pijačo tisti, ki to želijo. Seveda naj vseeno velja pravilo, da jedo pri mizi in 

hrane ne nosijo po prostoru. Prav tako bi si lahko poskusili pijačo (čaj ali vodo) nalivati sami, 

vendar bi jim za to morali priskrbeti večji lonec s pipo, s katerim bi to storili brez problema. 

Opazila sem tudi, da večina otrok že sama prepozna svoj lonček, zato se mi zdi nepotrebno, 

da jih delita vzgojiteljici. Četudi posameznik še ne prepozna svojega imena, pa ve, kako 

izgleda zapisano, v nasprotnem primeru pa še vedno lahko prosi za pomoč.  
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Opazila sem tudi, da vzgojiteljici pri deljenju hrane otroke enkrat vprašata, kaj od ponujenega 

bi kdo želel jesti, drugič ne. Obe menita, da je dobro, če otrok zaužije vsaj en topel obrok, tj. 

navadno juha, ki jo večinoma jedo vsi. Pri glavni jedi vedno vprašata, kaj bi kdo želel jesti, saj 

izhajata iz tega, da ni vsem všeč vsaka jed. Vseeno otroke spodbujata k temu, da jedi vsaj 

poskusijo (»vsaj eno žlico«), nikakor pa pri tem ne vztrajata. 

Menim, da se je potrebno držati enega »sistema«: ali ponuditi vsem vse ali pa vse vprašati. 

Strinjam se, da je otroke dobro spodbujati k okušanju različne hrane, vendar pa lahko 

naredimo škodo, če otroka vsakič znova spodbujamo, da »vsaj poskusi« neko jed, ki jo je 

morda že jedel, pa mu ni všeč. V starosti, ko začnejo otroci govoriti in znajo jasno povedati 

(lahko samo z »da« ali »ne«), kaj bi želeli jesti in česa ne, jim je potrebno dati možnost izbire 

jedi. Poleg tega so otroci zelo dobri opazovalci – nekdo sprva določene jedi ne bo želel, ko pa 

bo videl jesti ostale otroke, bo morda želel poskusiti tudi sam. Včasih lahko namreč z 

nenehnim spodbujanjem dosežemo protiučinek. 

Pri deljenju hrane velja določen sistem: vse jedi razdelijo naenkrat, zato ima vsak pred seboj 

po tri krožnike. Ko sem vzgojiteljico prosila za pojasnilo, je povedala, da se tako izognejo 

gneči, saj je prostor že tako ali tako majhen, s postavljenimi ležalniki v času kosila pa je 

prostora še manj. Z vidika gneče povsem razumem, da se jim tak sistem zdi ustrezen. Vseeno 

pa vidim problem v tem, da odrasli in otroci »jémo z očmi«. Nekateri ne pojedo najprej juhe 

(čeprav jo kasneje vendarle pojedo) samo zato, ker jim je ljubša jed, ki ji sledi. 

Glede samostojnosti pri pospravljanju krožnikov, pribora, prtičkov ipd. me je zanimalo, ali 

vedno vse pospravijo sami. Vzgojiteljica mi je povedala, da vse pospravijo sami, razen polnih 

krožnikov; ostanke hrane zaradi gneče raje pospravita sami (zlijeta jih nazaj v posodo). Otroci 

bi lahko tudi ostanke pospravili sami. Med opazovanjem se mi je namreč zdelo, da so že na 

mnogih področjih zelo samostojni. V tem primeru bi lahko imeli na voljo večjo posodo, 

kamor bi vrgli ostanke, potem pa bi krožnik pospravili na voziček. Prav tako se s tem učijo; če 

jim bo enkrat poln krožnik padel na tla, ga bodo naslednjič zagotovo držali trdneje.  

 

POČITEK IN SPANJE  

Tudi v tem oddelku otroci po besedah vzgojiteljice od počitka (prične se okoli 12.30 ure) 

vstanejo šele po 14. uri. Čeprav mi je povedala, da navadno zaspijo vsi, pa se to v času 

mojega opazovanja ni zgodilo, zato sem vprašala, kaj storijo, če kdo ne zaspi. Pojasnila mi je, 

da otroke uspava z božanjem, ali pa je v njihovi bližini, da lažje zaspijo, enako pa velja tudi v 
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primeru, če se kdo zbudi pred 14. uro. Nihče ne vstaja, tudi če se zbudi več kot pol ure prej. 

To pomeni, da otroci spijo oz. počivajo skoraj uro in pol. Sama namreč meni, da rabi vsak 

otrok počitek in če bi tisti, ki prej niso zaspali, vstali in se umirjeno igrali pri mizi, bi 

zagotovo zbudili ostale. 

Z mnenjem, da vsak otrok rabi počitek, se vsekakor strinjam, saj je čez dan toliko dražljajev, 

da se mora vsak malo umiriti. Vendar pa počitek ni isto kot spanje. Ležanje po mojem mnenju 

lahko traja pol ure – tisti, ki je zaspan, bo v tem času najverjetneje zaspal. Ne predstavljam pa 

si, kako otrok v tišini zdrži še 90 minut na ležalniku. Morda bi nespeči res bili preglasni, če bi 

se igrali (odvisno od dinamike skupine oz. budnih posameznikov), zato se mi zdi najboljša 

rešitev, da bi v stavbi, če je to seveda mogoče, uredili prostor za otroke, ki počitka ne 

potrebujejo. Vendar pa na tej točki zadeva obstane, saj bi bilo potrebno za to najti dodaten 

prostor in vzgojitelja. Slednje je tako rekoč »nemogoče«, saj je v popoldanskem času v vseh 

skupinah le po en vzgojitelj, ki mora biti v času počitka prisoten v sobi, zato ne bi mogel biti 

nihče zraven otrok v prostoru za »nespeče otroke«. Seveda pa je omenjeno povsem odvisno 

od organizacije delovnega časa. 

 

NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DNEVNE RUTINE  

Tako dnevno rutino kot tudi priprave za dejavnosti načrtujeta obe strokovni delavki. Sproti si 

beležita ideje za dejavnosti, pri čemer pravita, da izhajata iz interesov in pobud otrok.  

Pri načrtovanju dejavnosti je najbolj pomembno izhajati iz otrok, vendar to ne pomeni, da 

upoštevamo pobude otrok za dejavnosti le ob »posebnih priložnostih«. Otroci bi morali podati 

svoje ideje ob vsakem načrtovanju novega sklopa dejavnosti. Tako vzgojitelji uresničujejo 

cilje kurikula preko otrokom ljubih tem in aktivnosti.  

 

PRILAGAJANJE DNEVNE RUTINE OTROKOM IN PARTICIPACIJA  

Kot pravita vzgojiteljici, je potekala dnevna rutina za vse otroke enako. Spremembe so se 

pojavile postopoma glede na potrebe otrok; dnevni red se je spremenil le pri posameznih 

elementih dnevne rutine, predvsem pri gibanju na prostem v poletnem času (prej gredo na 

igrišče in hitreje nazaj v igralnico zaradi vročine). Nespremenjen red pa je ostal pri obrokih, ki 

so potekali za vse ob istem času, ter pri počitku, saj so vsi otroci šli počivat istočasno, prav 

tako so vsi vstajali šele po 14. uri. V tem šolskem letu sta vzgojiteljici vpeljali tudi sistem 

dežurstva, tako da so otroci začeli sami deliti hrano. O tem, kako bo dežurstvo potekalo in 
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kakšne so naloge dežurnih, sta se z njimi tudi pogovorili. Pri tem so otroci predlagali, da bi si 

pri žrebanju pomagali s fotografijami. Vzgojiteljici sta povedali, da otroci pomagajo tudi pri 

urejanju sobe (spreminjanju nekaterih kotičkov glede na trenutni interes). 

Pri ravnanju vzgojiteljic v tem oddelku problem ni v tem, da dnevne rutine nista pretirano 

spreminjali (razen rutine počitka), ampak v tem, da otroci pri tem niso imeli veliko besede. 

Čeprav so pomagali pri urejanju igralnice in podali svoje ideje pri izoblikovanju sistema 

dežurstva, pa so manj sodelovali pri podajanju idej za usmerjene dejavnosti. Prav tako sem pri 

počitku opazila, da dva otroka nista vedno zaspala in bi ju bilo potrebno zaposliti drugače 

(npr. jima ponuditi material za risanje ali družabne igre). 

 

8.6 INTERVJU Z VZGOJITELJICAMA OTROK, STARIH 5–6 LET 

 

Po opazovanju sem imela občutek, da se otroci v tej skupini dobro počutijo in se med seboj 

tudi razumejo. Vzgojiteljica mi je na vprašanje, kako dosegata takšne odnose, odgovorila, da 

sta to med drugim dosegli z različnimi dejavnostmi, v katerih morajo otroci sodelovati in 

skupaj najti rešitve na probleme, ter prosto igro, predvsem pa z zgledom. O tem, kako 

pomembni so dobri medsebojni odnosi, se pogovarjajo tudi v jutranjem krogu, vendar pa se, 

kot pravi, v skupini še vedno najdejo posamezniki, ki so v socialnem razvoju malenkost 

šibkejši, kar se navadno kaže v tem, da niso povabljeni v igro drugih otrok. To sta vzgojiteljici 

opazili že na začetku in v namen izboljšanja odnosov med otroki v skupini uvedli »pravilo« 

poimenovanja miz (sistem poimenovanja miz je razložen v Prilogi 2). Ta sistem je bil otrokom 

zelo všeč, predvsem zato, ker so sami sodelovali pri snovanju ideje, pozitiven učinek pa je 

bilo mogoče opaziti tudi v medsebojnih odnosih skupine – postali so bolj povezani, saj so se 

prej oblikovane »skupine« razbile in so se spletla nova prijateljstva.  

Sama menim, da je 5–6 let starost, ko si otroci v prijateljskih odnosih izberejo osebe, s 

katerimi imajo skupne interese, drugih pa nato ne spustijo več v svoj »krog«. Pri teh letih so 

še premajhni, da bi razmišljali, zakaj je kdo njihov prijatelj, ampak so skupni interesi navadno 

igrače. Kot se je po besedah vzgojiteljice pokazalo tudi v tem oddelku, lahko ostanejo 

nekateri posamezniki odrinjeni iz družbe vrstnikov, kar se navadno pozna na njihovem 

počutju. Ravno zato se mi zdi ideja poimenovanja miz zelo dobra, še posebej, ker so jo otroci 

tako dobro sprejeli in se niso počutili »dolžne« sedeti z različnimi otroki, temveč jim je 

celotna zadeva postala zanimiva in vsakodnevna rutina. 
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HRANJENJE  

Opazila sem, da so otroci v tej skupini res že zelo samostojni, zato se mi zdi možnost, da si 

hrano »postrežejo« sami, skoraj nujna. Enakega mnenja sta tudi vzgojiteljici, čeprav sta pri 

tem še vedno prisotni, predvsem zaradi varnosti (vroča juha …) in pomoči otroku, če jo 

potrebuje. Zanimalo me je, zakaj si ne gredo iskat hrane vsi naenkrat oz. poljubno. Kot mi je 

povedala vzgojiteljica, se na prvem mestu izognejo gneči, poleg tega pa tako upoštevajo 

»pravilo« poimenovanja miz. Tega so se navadili tudi sami, zato vedno počakajo in pozorno 

poslušajo.  

Otroci so pri »postrežbi« hrane samostojni v največji možni meri, pri čemer se mi prisotnost 

vzgojiteljic in njuno občasno usmerjanje otrok ne zdita problem. Prav tako je primerno, da si 

hrane ne gredo iskat vsi naenkrat, saj bi v tem primeru res nastala gneča. Menim, da pri tem ni 

nepotrebnega oz. pretiranega čakanja, saj se otrokom med čakanjem, kdaj bo na vrsti njihova 

miza, razvija tudi slušna pozornost.  

 

POČITEK IN SPANJE  

Pri zbujanju otrok po počitku je navada, da v primeru, ko starš pride po otroka prej (do 30 

minut pred »uro vstajanja«), počaka v garderobi, da se ta prebudi sam, ali pa ga prebudi 

vzgojiteljica. Med mojim opazovanjem je tako zbudila deklico, po katero je mama prišla 

nekoliko prej. Nekatere otroke je zbudila približno 30 minut prej, čeprav staršev ni bilo v 

garderobi. Ko sem jo prosila za utemeljitev, mi je povedala, da je tak dogovor s starši teh 

določenih otrok. Nekateri namreč želijo, da se otrok zbudi prej, sicer doma zvečer ne zaspi ob 

določeni uri. O tem starši navadno izrazijo željo na začetku leta ali pa sproti (ob prihodu v 

vrtec ali na individualnih pogovornih urah).  

Pri prebujanju otrok se mi zdi pomembno dopuščati, da se vsak zbudi sam (vsaj do neke 

»dogovorjene ure« – v tej skupini je to do 14. ure), saj vsak posameznik rabi svoj čas po 

počitku. Če starši izrazijo željo, da se otrok zbudi prej, je to potrebno upoštevati in se mi s tem 

ne zdi nič narobe.  

 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE PROSTORA 

Z opozorilom otrok med prosto igro, da je čas za pospravljanje, lahko zmotimo njihovo igro 

in ustvarjalnost v njej. Na vprašanje vzgojiteljici, kaj misli o tem, je odgovorila, da je pri tej 
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starosti v vrtcih pogosto premalo igre, saj je vedno več stvari »pošolanih«. Zato se obe 

strokovni delavki trudita, da imajo otroci v njuni skupini vedno dovolj časa za igro.  

Zdi se mi zelo pomembno, da se vzgojiteljici kljub vsem projektom in dejavnostim, ki se jih 

izvaja v drugem starostnem obdobju, trudita ohranjati prosto igro otrok. Igri namenita vsaj 

eno uro na dan (po izvedenem jutranjem krogu). 

 

NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DNEVNE RUTINE  

Po mnenju vzgojiteljic je načrtovanje dnevne rutine pomembno, predvsem pa je potrebno njen 

potek prilagajati napredku otrok v razvoju. Pri načrtovanju si pomagata s sproti zabeleženimi 

opažanji, ki jih vsak dan ustno evalvirata v času počitka ali kar med samo dnevno rutino. 

Tako si izmenjata mnenji o poteku dneva – katere dejavnosti so bile dobro izpeljane in katere 

ne ter kaj bi lahko pri tem nadgradili oz. spremenili glede na odziv otrok.  

 

PRILAGAJANJE DNEVNE RUTINE OTROKOM IN PARTICIPACIJA  

Dnevna rutina je bila večinoma časa ista, spremenil pa se je red pri določenih elementih 

dnevne rutine (obrokih, počitku). Kot pravita vzgojiteljici, otroci postajajo vse bolj spretni pri 

skrbi zase, razvojno pa se zmanjšujejo tudi nekatere njihove potrebe, npr. potreba po počitku. 

Ravno zato sta otrokom omogočili, da en dan v tednu ne počivajo, medtem ko lahko ostale 

dni po 30 minutah počitka vzamejo revije in jih ne silita k spanju. Prav tako se je nekajkrat 

spremenil red pri obrokih, ko so otroci izrazili željo, da bi ob lepem vremenu jedli zunaj, pred 

igralnico. 

Vzgojiteljici v veliki meri upoštevata želje otrok, vseeno pa je velik manko participacije pri 

počitku. Sprašujem se, zakaj bi bil le petek tisti dan, ko otroci »ne rabijo« počivat. Določeni 

otroci tudi druge dni niso utrujeni, nekateri pa počitek potrebujejo vsak dan, tudi ob petkih. 

Zdi se mi prav, da otrokom, ki ne spijo, omogočata počitek ob prebiranju knjig in revij ter jih 

ne silita k ležanju brez aktivnosti.  
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9 SKLEP 

V predšolskem obdobju je pomembno spodbujati optimalen razvoj otrok na vseh področjih in 

pri tem otroka upoštevati kot posameznika. Zavedati se moramo, da se vsak razvija v svojem 

tempu, zato v razvoju ni mogoče prehitevati. Otroci preživijo večino svojega dneva v vrtcu, 

zato nam mora biti kot pedagoškim delavcem najbolj pomembno to, da ustvarjamo prijetno 

vzdušje, v katerem se oboji v vzajemnem odnosu dobro počutimo. Pri tem pa je bistvenega 

pomena komunikacija med odraslim in otrokom. Vedno znova se pokaže, da smo odrasli 

ogledalo otrokom, kar lahko povežemo s participacijo otrok. Odrasli mora otroku dati vedeti, 

da je pomemben član družbe, ki je sposoben marsičesa, četudi sam misli, da (še) ni. Ovire, ki 

stojijo pred otrokom na poti do samostojnosti predvsem v prvih letih življenja, so navadno 

strah pred novim okoljem, ko vstopa iz varnega zavetja doma v tuje družbeno okolje, tj. vrtec, 

pa tudi nezaupanje vase. Slednje je lahko med drugim tudi posledica tega, ker je premalokrat 

spodbujen, da določeno stvar poskusi narediti sam, oz. jo odrasli naredijo namesto njega, 

misleč, da tega še ne zmore. V prvih letih otrokovega življenja samostojnost najbolje 

razvijamo preko igre. Otrok lahko pomaga pri lažjih hišnih opravilih – npr. pospravi svoje 

igrače – ali pa predlaga, kam bi v prostem času šli na izlet. Samostojnost pri otroku ne 

pomeni, da mora »sam skrbeti zase« v vseh vidikih svojega življenja, ampak da to počne 

postopoma. V vrtcu je to že najmanjše opravilo, npr. ko si posameznik sam umije roke, poišče 

svoje copate med vsemi drugimi in si jih morda celo sam obuje. Težavnost opravil, pri katerih 

je otrok lahko povsem samostojen, se seveda z leti stopnjuje. V vrtcu, kjer sem opravljala 

raziskavo, so si predšolski otroci celo sami postregli zajtrk, malico in kosilo. Vendar pa ima 

pri tem največjo vlogo ravno odrasli, ki mora otroku dati čas. Žal pa se v današnjem času 

vedno bolj pojavlja hitenje med posameznimi deli dnevne rutine, za potrpežljivost in 

doslednost pa ostane bolj malo časa. Slednje sem kot študentka v vrtcu pogosto opazila, ko 

sem delala v različnih skupinah, z različnimi strokovnimi delavkami.  

Po privolitvi vodstva sem v taistem vrtcu izvedla tudi raziskavo, katere rezultati so pokazali, 

da vzgojiteljice v opazovanih skupinah otroke dokaj spodbujajo k samostojnosti, še posebej v 

oddelku 5–6-letnih otrok, kjer si sami postrežejo tudi obroke. Tudi v prvi opazovani skupini 

(starost 1–2 let) so otroci zelo samostojni, prav tako je mogoče razbrati iz odgovorov 

intervjuja, da vzgojiteljici zelo spodbujata njihovo samostojnost. Predvsem se jima zdi 

pomembno dati posamezniku čas, da določeno opravilo naredi sam šele takrat, ko je na to 

pripravljen. V skupini otrok, starih 3–4 let, pa je bilo mogoče bolj zaznati (že med 
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opazovanjem, kasneje tudi iz odgovorov intervjuja) vpliv subjektivnih teorij vzgojiteljic, ki 

pri določenih delih dnevne rutine in omogočanju samostojnosti nista dosledni (npr. enkrat si 

otroci sami vzamejo svoje kozarce, drugič jim jih razdelita oni).  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako poteka dnevna rutina in kako se 

nanjo odzivajo otroci. Ugotovila sem, da se v vseh treh oddelkih rutinske dejavnosti ne 

spreminjajo veliko, dnevni red se spreminja le postopoma in pri določenih elementih dnevne 

rutine. V prvi skupini (starost 1–2 let) so spremembe prilagojene potrebam posameznih otrok, 

predvsem pri uporabi kahlice. Prav tako, sodeč po odgovorih vzgojiteljic, ni sprememb v 

drugi opazovani skupini (starost 3–4 let). Na začetku leta sta uvedli zgolj sistem dežurstva, ki 

je ostal enak celotno šolsko leto. Razlika je vidna samo v času rutine bivanja na prostem, kjer 

gredo otroci v poletnem času prej na igrišče in se hitreje vračajo nazaj v igralnico zaradi 

vročine. Rutina počitka je enaka vse leto in za vse otroke, saj morajo vsi počivati. Podobno 

velja za tretjo opazovano skupino (starost 5–6 let), le da tam otroci ob petkih ne počivajo. 

Vseeno pa počivajo ostale dni v tednu z možnostjo prebiranja revij po 30 minutah počitka. 

Zaključujem, da nobena od vzgojiteljic vseh treh oddelkov pri počitku ne upošteva dovolj 

različnih potreb otrok.  

Na drugo raziskovalno vprašanje, ali vzgojiteljice pri dnevni rutini spodbujajo samostojnost, 

lahko odgovorim deloma pritrdilno. Opazila sem, da se vzgojiteljici v prvem opazovanem 

oddelku (1–2 let) ves čas trudita, da otroci čim več (kolikor zmorejo) postorijo sami. Pri 

vsakem delu dnevne rutine sta si namreč vzeli čas in otroke vsakič spodbudili, da najprej 

poskusijo sami. Veliko raven samostojnosti sem opazila tudi kasneje, ko sem po nekem času 

zopet obiskala to skupino in videla, da si večina otrok že zna sama sezuti copate, nekateri so 

se celo že sami obuli in oblekli, vsi pa so se znali tudi sami umiti in obrisati. Opazila sem, da 

so pravilno razvrščali umazane slinčke in papir v za to namenjene koše. Najvišjo raven 

samostojnosti sem pričakovano opazila v oddelku najstarejših otrok (5–6 let), kjer so otroci 

vsa (njim primerna) opravila postorili sami. Samostojni so bili pri skrbi zase (umivanju, 

toaleti, oblačenju) in obrokih, kjer sta jim vzgojiteljici omogočili, da so si hrano postregli 

povsem sami. Nižja raven samostojnosti pa je bila opažena v oddelku otrok, starih od 3. do 4. 

leta, kjer je bila najbolj rigidna in za vse otroke enaka dnevna rutina. Najbrž gre za vpliv 

lastnih prepričanj vzgojiteljic, ki jih ne reflektirata in prilagajata različnim potrebam otrok v 

oddelku. Čeprav sem opazila, da so bili otroci dokaj samostojni (pri skrbi zase so nekateri še 

vedno poprosili za pomoč pri toaleti in oblačenju), pa jim je bila samostojnost zaradi hitenja 

med prehodi iz enega dela rutine v drugega pogosto onemogočena. Kot sem zapisala, so si 
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npr. pri malici ali kosilu lončke včasih vzeli sami, spet drugič sta jim jih razdelili vzgojiteljici, 

ker je bilo tako hitreje.  

Če pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ali vzgojiteljici v oddelku načrtujeta in evalvirata 

dnevno rutino, povzamem odgovore vseh šestih intervjuvanih strokovnih delavk, lahko 

zaključim, da vzgojiteljice v vseh oddelkih skupaj načrtujejo dejavnosti po kurikulu, rutinske 

dejavnosti pa ostajajo pretežno za vse enake in nereflektirane. Pri procesu načrtovanja 

sodelujeta obe delavki v oddelku, pri čemer si izmenjujeta mnenji. Navada vseh vzgojiteljic, 

vključenih v raziskavo je, da si sproti zapisujejo opažanja v skupini (odzive otrok), saj z 

njihovo pomočjo lažje izvajajo tudi evalvacijo. Slednja večinoma poteka ustno (sprotna 

izmenjava opažanj), pisno evalvacijo pa vzgojiteljice izvedejo vsaj enkrat mesečno, saj jim 

pomaga predvsem pri predstavitvi napredka v razvoju posameznega otroka staršem na 

pogovornih urah.  

S četrtim raziskovalnim vprašanjem sem želela izvedeti, ali otroci participirajo pri 

načrtovanju in izvedbi dnevne rutine. Večinski odgovor se je glasil, da največkrat pomagajo 

pri pospravljanju in urejanju igralnice ali kotičkov, le redko pa sem zasledila, da podajajo 

ideje za vsakodnevne dejavnosti. Če že, jih podajo le nekajkrat, medtem ko bi jih lahko ob 

vsakem načrtovanju novega sklopa. Tega, da bi otroci participirali pri oblikovanju rutinske 

dejavnosti, nisem zasledila. 

S pomočjo opazovanja in izvedenih intervjujev sem ugotovila, da vzgojiteljice samostojnost 

spodbujajo v veliki meri, kar pa še ne pomeni, da spodbujajo tudi participacijo otrok. Zdi se 

mi, da so v intervjujih želele podati »olepšano sliko« dogajanja v oddelkih, po kateri otroci 

veliko sodelujejo in soustvarjajo življenje v vrtcu. Vendar, ali je temu res tako? Pomoč pri 

urejanju igralnice namreč ni participacija, če večino časa otroci delajo tako, kot to narekujejo 

vzgojiteljice. 

Z izvedbo empiričnega dela sem ugotovila, da dnevna rutina otrokom res zagotavlja občutek 

varnosti in tako potrdila svoje prepričanje. Namreč, pri najmlajših otrocih sem opazila, da so 

hitro vedeli, kako si sledijo posamezni elementi dnevne rutine, npr. po zajtrku si je potrebno 

umiti roke, zato so šli od mize v umivalnico. Še vedno so bili k temu spodbujeni, pa vendarle 

sem opazila, da so bili tega že vajeni. Pri najstarejših otrocih je doslednost dnevne rutine še 

vedno pomembna, vseeno pa jih občasne spremembe ne zmedejo toliko, če so nanje 

pravočasno obveščeni. 
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Zavedam se, da tudi sama kdaj »podležem« hitenju pri prehajanju med rutinskimi dejavnostmi 

(predvsem, kadar sem prisotna v oddelku prvega starostnega obdobja), zato se vsakič 

poskušam zavestno opomniti, da moram dati otrokom čas. To nikakor ne pomeni, da jih 

preganjam, opazim le, da jim pri umivanju rok ali sezuvanju/obuvanju pomagam, kadar smo 

»na tesnem s časom«. Ob tem se sprašujem, če se vzgojiteljice zavedajo, da s tem pravzaprav 

škodujejo otroku, saj ga prikrajšajo za konkretno izkušnjo oz. možnost vaje nekega opravila, 

ki ga bo sčasoma vendarle moral znati opraviti sam. Na težavo, s katero se spopadam sama, 

opozarja tudi strokovna literatura (predvsem N. Turnšek, 2006), kar je dobro. Pomembno je, 

da se takšnih pomanjkljivosti zavedamo; ne samo jaz, ampak vsi strokovni delavci, saj se na 

tak način med drugim učimo tudi lastne potrpežljivosti.  
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11 PRILOGE 

11.1 PRILOGA 1: OPORNE TOČKE ZA OPAZOVANJE 

 

PRIHOD OTROK: 

• osebni stik z otrokom (prijazen pozdrav, objem, naročje ...), 

• otrok ima občutek, da je opažen in dobrodošel, 

• za vsakega otroka je potrebno ugotoviti, kaj mu po prihodu v vrtec najbolj ustreza in 

mu to omogočiti (npr. individualna dejavnost, igra v dvoje/v skupini, pogovor z 

odraslim, umik v intimnost, počitek itn.), 

• jutranji skupinski pogovori (če otroci to želijo), 

• drugo: ________________________________. 

 

SKRB ZASE IN TOALETNE POTREBE: 

• navajanje otrok na samostojnost in neodvisnost s spodbujanjem in nudenjem pomoči 

pri opravilih, kjer jo potrebujejo (otrok si sam zaviha rokave, sam opravi potrebo, pri 

tem ne potrebuje pomoči, si sam umije roke in usta, sam odvrže papir in slinček v za to 

ustrezen koš, se sam obleče in obuje), 

• izogibanje čakanju, če ni nujno in čakanju v vrsti, 

• drugo: ________________________________. 

 

HRANJENJE / OBROKI: 

• ustvarjanje prijetnega, družabnega ozračja:  

- primerno glasen pogovor med obedom, 

- otroci se pogovarjajo o hrani (kaj jedo, iz česa je jed pripravljena) ipd.; 

• fleksibilnost obrokov – zajtrka in popoldanske malic oz. jedo vsi naenkrat, 

• otroci so pri obrokih čim bolj samostojni in neodvisni: 

- dežurstvo, 

- sami pripravijo prtičke/pribor/sami vzamejo hrano, 

- začnejo jesti, ko posameznik ali otroci pri isti mizi dobijo hrano ali morajo počakati, 

da hrano dobijo vsi otroci v oddelku, 

- omogočimo dovolj časa za pripravo mize ter pospravljanje po obedu; 
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• zavedanje, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade: 

- hrano marajo oz. je ne, 

- spoštujemo prehranjevalne navade družine, 

- izberejo, kaj bodo pojedli oz. česa ne,  

- se sami odločijo glede količine posamezne hrane, 

- pojesti morajo vse oz. lahko pustijo, 

- omogočimo dovolj časa, da pojedo v miru, brez hitenja, 

- lahko dobi »repete« (ali morajo v takem primeru pojesti vse?), 

- smejo vstati, ko pojedo (ni treba čakati, da pojedo vsi); 

• drugo: ________________________________. 

POČITEK IN SPANJE: 

 

• čas za spanje/počitek se razlikuje glede na to, kdaj otrok pride in koliko časa preživi v 

vrtcu, 

• otroci imajo različne spalne navade, zaspijo na različne načine, 

• vsak otrok ima svoje ležišče, označeno s svojim imenom, 

• otroci smejo od doma prinesti svojo igračo/predmet, s katerim lažje zaspijo, 

• otrok ne silimo k spanju, temveč jim pomagamo, da se lažje umirijo/zaspijo (glasba, 

sedenje ob ležalniku/uspavanje z božanjem …), 

• za otroke, ki ne morejo spati (ne hodijo več spat), omogočimo prostor, kjer se tiho 

igrajo, 

• svetloba v prostoru je dnevna ali rahlo zasenčena, 

• prostor za počitek je prezračen, 

• potrebna je prisotnost vsaj ene odrasle osebe, 

• otrokom dopustimo, da se prebujajo počasi, 

• vsak lahko vstane, ko se zbudi, 

• v primeru, da starš pride po otroka, ko ta še spi – ali ga pustijo spati /ga zbudi 

vzgojiteljica /ga zbudi starš, 

• po počitku čim bolj samostojno poskrbijo zase: 

- si obujejo copate,  

- se usedejo za mizo in po malici počistijo za sabo ali se gredo igrat; 
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• drugo: ________________________________. 

 

ODHOD OTROK DOMOV: 

• prijazen pozdrav za vsakega otroka, 

• prijazen pozdrav za vsakega starša in odgovor v primeru, da kaj vprašajo (npr. 

informacije o otroku - Ali je kaj jedel? Ali je spal? Kaj ste danes delali?),  

• vedenje staršev – ali v morebitnem pogovoru z vzgojiteljico upoštevajo, da se ne more 

posvetiti samo njim in za dolgo časa, saj istočasno skrbi za otroke, 

• otrok s sabo odnese svoje stvari (igračo, flaško, dudo, copate, risbico …), 

• drugo: ________________________________. 

 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE PROSTORA: 

• otroci s svojimi idejami, željami, predlogi sodelujejo pri urejanju in pospravljanju 

prostora, 

• pospravljanja je ravno prav, da se otroci dobro počutijo / vzgojiteljice pretiravajo s 

pospravljanjem po vsaki spremembi dejavnosti (tudi, če ni potrebno) / se pospravlja 

premalo (prostor deluje kaotično, ni prostora za gibanje in igro),  

• omogočimo prostor, kamor lahko postavijo/razstavijo svoje izdelke, 

• otroci imajo prostor za umik (kjer so lahko sami ali v dvoje), 

• otroke se spodbuja k skupnemu pospravljanju prostora (ritual, kot je pospravljanje, se 

doživlja zgolj kot potrebni, kontekstualni del vsakdanjega življenja v vrtcu, ki 

zagotavlja preglednost in prijetno počutje): 

- vsak otrok po svojih zmožnostih pri pospravljanju in urejanju prostora postori čim 

več sam, 

- starejše otroke spodbujamo, da pomagajo mlajšim.  
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11.2 PRILOGA 2: INTERVJUJI Z VZGOJITELJICAMI 

 

11.2.1 ODDELEK 1–2 LET 

 

1. Na kakšen način poteka vaš sprejem otrok?  

 

Otroci so v vrtcu že od septembra, natančneje od oktobra (12 otrok) in so se že zelo 

dobro navadili na naju ter druge otroke, zato večina nima več problemov s prihodom v 

vrtec. Že od samega začetka vsakega otroka sprejmeva tako, da se spustiva na njegovo 

višino ter mu ponudiva svojo bližino, objem, se ga razveseliva in mu zaželiva dobro 

jutro. Na začetku je bilo nekaj otrok še zelo plašnih ali pa so jokali, zato sva to počeli 

res zelo postopoma. Je pa skupina zelo dobrovoljna in so se kar hitro navadili drug 

drugega. S februarjem se je pridružil še trinajsti otrok, deklica, ki pa je še vedno 

plašna in ves čas potrebuje bližino vsaj ene od naju. Tudi pri njej sva se sprejema lotili 

najprej zelo individualno, nato pa s skupnim prepevanjem pesmic, rajalnimi igrami, 

pri čemer sva uporabili tudi plišaste igrače; pri tem sva izhajali iz deklice, ki s sabo 

nosi dve živali/ninici, prav tako pa so tudi ostalim otrokom v skupini te igrače zelo 

ljube.  

 

2. Opazila sem, da se v vaši skupini (še) ne poslužujete sistema dežurstva. Lahko 

prosim utemeljite? 

 

Meniva, da so otroci v tej starostni skupini še premajhni za »pravi« sistem dežurstva, 

pri čemer slediva interesu otrok. Zdi se nama, da je bolj primerno, da se pri tej starosti 

najprej navadijo na samo rutino kosila, tudi nek osnovni bonton (sedimo pri mizi, 

počakamo, ne packamo s prsti po hrani – da se ne opečemo), spoznavajo in okušajo 

hrano ter skrb zase po obedu (vržejo prtiček v koš, se umijejo ...). 

 

3. Pri deljenju hrane vsi otroci dobijo na krožnik čisto vse jedi in se jih ne sprašuje, 

kaj bi želeli jesti in česa ne. Kakšen je razlog za takšno odločitev? 

 

Obe sva mnenja, da je pri tej starosti pomembno, da se otroku približa vso vrsto hrane, 

saj na tak način spoznava okuse, seveda pa posledično tudi spozna kateri okusi so mu 

všeč in kateri ne. Ravno zaradi tega se poslužujeva takšnega sistema, da dajeva na 

krožnike vse jedi, vendar v manjših količinah, pri tem pa paziva, da se hrana med 

seboj ne meša. Na tak način lahko otrok okusi posamezne jedi, kar v primeru, da bi se 

vse pomešalo, ne bi mogel.  
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4. Opazila sem, da počitek traja do 14. ure, potem pa se otroci počasi že sami 

prebudijo. Kako postopate v primeru, da se zbudijo pol ure prej, ali celo več? 

 

Če se otroci vmes zbudijo, jih poskušava nazaj uspavat z božanjem. V primeru, da se 

to zgodi več kot pol ure prej, nikoli ne vstajajo. Meniva, da imajo tudi ostali pravico, 

da se v miru naspijo, prav tako pa dobro poznava svojo skupino in bi se, če bi kdo 

vstal in se igral pri mizi (kar ne bi bilo ravno v miru), drugi zagotovo prebudili. 

 

5. Ali so rutinske dejavnosti v vašem oddelku potekale vsak dan približno enako 

skozi šolsko leto? Če ne, v katerem delu dnevne rutine je prišlo do sprememb in 

zakaj? 

 

S pomočnico sva že po uvodnih pogovorih s starši in med postopnim uvajanjem začeli 

z načrtovanjem dnevne rutine. Rutinske dejavnosti sva prilagajali celi skupini ali pa 

posameznemu otroku ter jo sproti oblikovali tako, da so bile potrebe otrok usklajene z 

ritmom življenja v vrtcu. 

Spremembe sva na primer uvajali pri počitku – posameznim otrokom, ki so 

potrebovali počitek tudi v jutranjem ali dopoldanskem času, sva to omogočili v 

kotičku za umik. Kasneje sva čas počitka po kosilu prestavili za petnajst minut, ker so 

bili otroci med igro na igrišču še vedno aktivni. Pri jedi sva na začetku otroke hranili, 

nato jim po potrebi le pomagali, ko sva opazili, da so že dovolj spretni, pa sva jih 

spodbudili k čim večji samostojnosti. Tudi pri umivanju in oblačenju so otroci na 

začetku rabili veliko pomoči, vendar pa so kmalu (predvsem umivanje) usvojili sami, 

čeprav sva jih pri tem še vedno veliko spodbujali. Prav tako sva bili pri prehodih med 

dejavnostmi pozorni na to, da so bili ti sproščeni, o tem pa sva otroke tudi vedno 

vnaprej opozorili. 

6. Ali je bila dnevna rutina enaka za vse otroke? Če ne, pri katerih delih rutine so 

bile razlike in zakaj?  

 

Večino časa je bila dnevna rutina za vse otroke enaka. Občasno se je rutina 

spreminjala oziroma prilagodila  posameznemu otroku, ker so bile njegove potrebe 

drugačne, lahko zaradi otrokovih sposobnosti ali počutja. Za posamezne otroke pa so 

se občasno spreminjali tudi posamezni elementi dnevne rutine, npr. pri uporabi 

kahljice. 
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7. Se vam zdi potrebno dnevno rutino načrtovati v vaših pripravah za delo? 

Utemeljite, zakaj da oz. ne! Če dnevno rutino načrtujete, ali pri tem sodelujete s 

sodelavko v oddelku?  

 

Dnevno rutino načrtujem tudi v pripravah za delo z otroki, ker ob tem lahko dobro 

premislim o rutini ter iščem ideje in rešitve za potek aktivnosti otrok med rutino. S 

sodelavko v oddelku sodelujeva tudi pri načrtovanju dnevne rutine – skupaj beleživa 

opažanja, napredek posameznih otrok in zamisli kako izvajati oz. spremeniti potek 

posameznih elementov dnevne rutine. Skupaj načrtujeva tudi najino vlogo med rutino. 

 

8. Ali evalvirate dnevno rutino? Če da, prosim odgovorite še na vprašanja v 

nadaljevanju. Je to ustna ali tudi pisna evalvacija? Kako pogosto oz. ob kakšnih 

priložnostih delate evalvacijo dnevne rutine? Ali pri tem sodelujete s sodelavko v 

oddelku? Zakaj se vam zdi evalvacija dnevne rutine potrebna oz. uporabna? 

 

Dnevno rutino evalvirava vsak dan ustno, občasno si zapiševa pomembne opombe in 

se veliko pogovarjava o poteku, napredku otrok, spremembah ali rešitvah, ki bi 

popestrile dejavnost za posamezne otroke ali celo skupino. Pisno evalvacijo izvedem 

enkrat mesečno, običajno ob evalvaciji priprave za delo, pri čemer si pomagam s 

sprotnimi zapisi opažanj, ki sva jih naredili s sodelavko. 

Zapisana evalvacija se mi zdi potrebna in uporabna kot pomoč pri predstavitvi 

napredka v razvoju posameznega otroka staršem na pogovornih uricah, predvsem pa 

evalvacija pripomore kot smernica za načrtovanje in delo z otroki. 

9. Ste se o poteku dnevne rutine v preteklem šolskem letu kdaj pogovarjali z otroki 

v oddelku? (Tu ne mislim, da ste jih zgolj seznanili s »pravili«, ampak da ste jih 

vprašali o njenem poteku, se z njimi pogovarjali o morebitnih spremembah ipd.). 

Če da, prosim navedite, o čem ste govorili in kakšne so bile posledice (v smislu 

sprememb v dnevni rutini).  

Ker so otroci majhni, stari 1–2 let, se z njimi nisva pogovarjali konkretno o poteku 

dnevne rutine. Sva se pa z otroki večkrat pogovarjali o bivanju na prostem, kam bodo 

šli, zaradi česar so vedeli, kaj bodo delali in naslednjič so bila njihova pričakovanja 

jasna. Prav tako otroke vedno prosiva za pomoč pri pospravljanju in urejanju igralnice, 

pri čemer zavzeto sodelujejo in so vsak dan spretnejši. Otroci so v skupino sprejeli 

tudi lutko, ki jim je pomagala pri razvrščanju – povedala in pokazala jim je, kam naj 
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odvržejo papirnato brisačo za brisanje rok in v kateri koš odložijo umazan slinček. Po 

nekaj dneh je pri večini otrok to postala osvojena rutina. Lutka je bila v pomoč tudi pri 

hranjenju in počitku. 

11.2.2 ODDELEK 3–4 LET 

 

1. Kako v skupini zagotavljate, da se otroci počutijo dobrodošle? 

 

Otroci so stari skoraj 4 leta in so se v tem skupnem času med seboj že zelo 

spoprijateljili. Zato tudi radi prihajajo v vrtec, ker se lahko igrajo s prijatelji, pa tudi 

midve dobiva neko pozitivno povratno informacijo najinega dela s tem, ko naju 

pridejo zjutraj, ob prihodu v vrtec pozdravit, objet, nama kaj povedat.  

 

2. Opazila sem, da se v vaši skupini poslužujete sistema dežurstva. Kako se le-to 

obnese? 

 

Pri tej starosti sva obe vzgojiteljici mnenja, da mora biti sistem dežurstva prisoten, saj 

so otroci zmožni že zelo dobro poskrbeti zase in v tem primeru tudi za druge. Imajo 

povsem enostavne naloge, kot so pripeljati voziček iz kuhinje (z vzgojiteljevo 

pomočjo), deljenje prtičkov, pribora, krožnikov s hrano ipd. Marsikomu se dežurstva 

tudi pri tej starosti raje ne bi posluževal, ker »kaj pa, če komu pade krožnik na tla?«. S 

tem se učijo in obe sva opazili, da to delo z veseljem opravljajo in so ponosni na to, da 

so lahko dežurni. 

 

3. Ali poteka dopoldanska malica vedno ob istem času? 

 

Čas dopoldanske malice prilagajava glede na potek predhodnih dejavnosti ter čas igre, 

ki jo imajo otroci na razpolago. Če je glavna dejavnost po zajtrku trajala nekoliko dlje 

in je posledično časa za prosto igro manj, sledi dopoldanska malica približno 30 minut 

pred odhodom na prosto. In sicer otroke opozoriva, da je čas za pospravljanje, potem 

pa se gredo tudi uredit v umivalnico (si umijejo roke, gredo na stranišče). Medtem 

pripraviva malico – nareževa sadje in razdeliva lončke s čajem oz. vodo, ali pa si jih 

otroci vzamejo sami. To navadno velja za dneve z lepim vremenom; če je zunaj slabo 

vreme in zato ne gremo na sprehod ali igrišče, je tudi za prosto igro dlje časa. V tem 

primeru pa igre otrok ne želiva motiti in pripraviva malico na prazno mizo, otroke pa 

zgolj opozoriva na to, da je malica pripravljena in si pridejo sami iskat, kdor želi.  
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4. Opazila sem, da pri deljenju hrane otroke enkrat vprašate, kaj od ponujenega bi 

kdo želel jest, drugič ne. Kakšen je razlog za takšno odločitev? 

 

Menim, da je dobro, da otrok poje vsaj en topel obrok, kar je največkrat juha, zato le-

to dobijo vsi. Pri glavni jedi vedno vprašava, saj jim je všeč različna hrana in ne jedo 

vsega. Prilogo pa zopet razdeliva vsem (vidik približevanja hrane). K hranjenju seveda 

nikoli ne siliva, vendar pa morajo pojesti vse, če želijo dodatek. 

 

5. Zanima me, kako to, da sta se odločili za sledeč sistem deljenja jedi oz. krožnikov 

(predjed, glavna jed, priloga ali sladica) – vse jedi naenkrat?  

 

S takim sistemom se predvsem izognemo gneči, saj je v sobi že tako malo prostora, s 

pripravljenimi ležalniki, ki čakajo otroke po kosilo, pa ga je še manj. Tudi pri 

pospravljanju krožnikov in pribora to stori le nekaj otrok naenkrat, sicer je gneča 

prevelika. 

 

6. Kako pa je s pospravljanjem krožnikov, pribora, prtičkov? Vedno vse pospravijo 

sami, ali jim pomagate? 

 

Kadar je krožnik prazen, pospravijo sami, kar že zelo dobro znajo, polne krožnike pa 

navadno pospraviva midve (gneča – polivanje), in sicer ostanke hrane zlijeva nazaj v 

posodo.  

 

7. Opazila sem, da vsi otroci vstanejo šele po 14. uri, tudi tisti, ki prej morda niso 

zaspali?  

 

Večinoma zaspijo res vsi otroci. V primeru, da se kdo prej zbudi, se ga z božanjem 

uspava nazaj, isto velja za otroke, ki rabijo dolgo časa, da se umirijo. Nihče pa ne 

vstaja pred 14. uro, saj sva obe mnenja, da rabi vsak otrok počitek in če bi tisti, ki prej 

niso zaspali, vstali in se igrali umirjene igre pri mizi, bi zagotovo zbudili ostale otroke. 

Zdi se mi namreč, da še nimajo postavljenih »mej« glede tega, kako tiho je potrebno 

biti, da koga ne zbudijo in jih bi kar hitro zavedlo h glasnemu pogovarjanju.  

 

8. Ali so rutinske dejavnosti v vašem oddelku potekale vsak dan približno enako 

skozi šolsko leto? Če ne, v katerem delu dnevne rutine je prišlo do sprememb in 

zakaj? 

 

Rutinske dejavnosti so potekale podobno skozi vso šolsko leto. Menjavale so se glede 

na potrebe otrok. Predvsem pri gibanju na prostem, ko smo poleti hodili na igrišče prej 
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zaradi vročine in se tudi hitreje vračali v sobo. Prav tako so pri hranjenju otroci počasi 

začeli nositi hrano k mizi (prej sva juho in glavno jed razdelili vzgojiteljici). 

 

9. Ali je bila dnevna rutina enaka za vse otroke? Če ne, pri katerih delih rutine so 

bile razlike in zakaj?  

 

Dnevna rutina je bila vseskozi enaka za vse otroke. Vsi obroki so potekali za vse ob 

enakem času, prav tako je trajal počitek za vse enako dolgo. 

 

10. Se vam zdi potrebno dnevno rutino načrtovati v vaših pripravah za delo? 

Utemeljite, zakaj da oz. ne! Če dnevno rutino načrtujete, ali pri tem sodelujete s 

sodelavko v oddelku?  

 

Dnevno rutino vedno načrtujeva obe skupaj, tako kot tudi priprave za delo. Sproti si 

beleživa ideje za dejavnosti, pri čemer izhajava iz interesov ter pobud otrok. V 

poletnem času so na primer na pobudo enega izmed otrok prinesli vodne balone in si 

naredili »vodno zabavo«.  

 

11. Ali evalvirate dnevno rutino? Če da, prosim odgovorite še na vprašanja v 

nadaljevanju. Je to ustna ali tudi pisna evalvacija? Kako pogosto oz. ob kakšnih 

priložnostih delate evalvacijo dnevne rutine? Ali pri tem sodelujete s sodelavko v 

oddelku? Zakaj se vam zdi evalvacija dnevne rutine potrebna oz. uporabna? 

 

Ustna evalvacija dnevne rutine poteka vsak dan sproti, običajno v času počitka, pri 

čemer s sodelavko izmenjava mnenja glede poteka dneva in izpeljave določenih 

dejavnosti. Ker se mi zdi pomembno, da je moje delo enakopravno s sodelavko, si 

sproti zapisujeva opažanja ter o njih izmenjava mnenja. Tudi pisno evalvacijo se 

trudiva izvajati redno, vsaj na dva tedna. Zapisana opažanja o odzivih otrok na dnevno 

rutino ter dejavnosti, ki jih s sodelavko izvajava v oddelku, imajo veliko vrednost in so 

v pomoč na individualnih pogovornih urah. 

 

12. Ste se o poteku dnevne rutine v preteklem šolskem letu kdaj pogovarjali z otroki 

v oddelku? (Tu ne mislim, da ste jih zgolj seznanili s »pravili«, ampak da ste jih 

vprašali o njenem poteku, se z njimi pogovarjali o morebitnih spremembah ipd.). 

Če da, prosim navedite, o čem ste govorili in kakšne so bile posledice (v smislu 

sprememb v dnevni rutini).  

 

Z otroki sva se pogovarjali predvsem o tem, kako bo potekalo hranjenje, o delu 
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dežurnega in ostalih otrok pri deljenju hrane. Predlagali so, da si pri žrebanju 

dežurnega otroka lahko pomagajo s fotografijo posameznega otroka in jo izobesijo na 

za to določeno mesto. Prav tako so otroci intenzivno sodelovali pri urejanju igralnice 

ter kotičkov in se tako počutili tudi bolj samozavestne, saj so pripomogli k urejanju 

njihove sobe. 

 

11.2.3 ODDELEK 5–6 LET 
 

1. Po opazovanem imam občutek, da se otroci v skupini res počutijo dobrodošle, so 

med seboj povezani. Na kak način dosegata takšne odnose?  

 

Otroci se med seboj res dobro razumejo, znajo držati skupaj, kadar je to potrebno. 

Skozi različne dejavnosti, igro, predvsem pa z zgledom, dajeva otrokom vedeti, kako 

pomembni so spoštljivi medsebojni odnosi. Vendar pa se še vseeno pojavljajo 

posamezniki, ki so včasih (predvsem pri igri) malo odrinjeni iz skupine. Ravno iz tega 

razloga pa sva s kolegico na začetku leta dali pobudo za »pravilo«, da imajo mize 

imena. Otroci so idejo takoj sprejeli in po skupnem dogovoru podali ideje za imena; 

sedaj se naše mize imenujejo »srčkova«, »dirkalna«, »gusarska«, »samorogova«, 

»princeskasta« in »dinozavrova«. Od takrat naprej se na začetku vsakega tedna izžreba 

“sedežni red”. Na omari so prilepljeni simboli vsake od teh miz, otrok pa nato svoj 

znak prilepi pod tisti simbol, za katerega je bil izbran. Vzgojiteljici sta po nekem času 

opazili zelo velik doprinos tega sistema, in sicer so se “skupine” razbile, saj so se 

začeli otroci družiti tudi s tistimi posamezniki, za katere so prej mislili, da jih ne želijo 

imeti v svoji družbi. Med pogovorom pri obrokih so namreč našli skupne interese in 

ugotovili, da so tudi tisti prej odrinjeni otroci, prav prijetni in zabavni.  

  

2. Opazila sem, da si otroci sami »postrežejo« hrano, vendar pa nikoli ne gredo vsi, 

ampak po nekaj otrok naenkrat. Mi lahko natančneje pojasnite ta sistem? 

 

Otroci v tej skupini so zelo samostojni, zato sva se s sodelavko odločili, da jim 

omogočiva tudi možnost, da si sami delijo hrano. Pri tem sva seveda še vedno prisotni 

– zaradi varnosti (vroč čaj, juha …) in (po potrebi) usmerjanja otroka. Način, da gre po 

hrano samo nekaj otrok naenkrat, pa sva s kolegico uvedli že iz razloga, ker je soba 

premajhna in takoj nastane gneča. Prav tako so se otroci navadili, da si gre hrano 

naenkrat iskat določena miza, zato vsakič počakajo in pozorno poslušajo.  
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3. Velikokrat lahko s tem, ko otroke opozorimo, naj začnejo pospravljati igralnico, 

zmotimo njihovo igro. Kaj vi menite o tem? 

 

Vedno več se dogaja, da je ta starost otrok v vrtcih že preveč pošolana – veliko 

dejavnosti, premalo igre. Ravno zato se trudiva, da imajo otroci v naši skupini vedno 

veliko časa za igro (izjema: daljši sprehodi, obisk lutkovnega gledališča ipd.) in se 

nama zdi, da igre s tem ne zmotiva preveč. Čas za igro imajo namreč tudi zjutraj pred 

zajtrkom.  

 

4. Opazila sem, da ste nekatere otroke prebudili kar vi, in sicer približno 20 minut 

prej. Lahko to prosim utemeljite? 

 

Nekateri starši želijo, da se otroka zbudi prej, sicer doma zvečer ne zaspijo ob pravem 

času. O tem se starš z vzgojiteljem dogovori na začetku leta ali pa sproti (ob prihodu 

otroka v  vrtec). 

 

5. Ali so rutinske dejavnosti v vašem oddelku potekale vsak dan približno enako 

skozi šolsko leto? Če ne, v katerem delu dnevne rutine je prišlo do sprememb in 

zakaj? 

 

Tekom leta se je spreminjal potek zajtrka in kosila; poleti smo si prestavili mize na vrt 

pred igralnico in jedli zunaj, pri čemer je bilo otrokom najbolj všeč, da so si lahko 

mize postavili pod drevesa. Ker zunaj ni bilo dodatnega pohištva, se je spremenil 

potek deljenja hrane – morali smo improvizirati lonce in krožnike, pribor smo 

postavili na okenske police. Spremenil se je tudi počitek; otroci ob petkih niso več 

počivali, ampak so šli na igrišče (prosta igra na igralih) ali pa se igrali v igralnici. 

Včasih so reševali tudi kakšen delovni list (npr. vaje za finomotoriko). Postopoma so 

nekateri počivali le še za kratek čas, kasneje (po 30 minutah počitka) pa so si lahko 

ogledovali knjige na ležalniku. Za te spremembe sva se s sodelavko odločili zato, ker 

so otroci starejši in bodo odšli v šolo, prav tako pa so tudi potrebe po počitku pri 

posameznikih postale različne. 

  

6. Ali je bila dnevna rutina enaka za vse otroke? Če ne, pri katerih delih rutine so 

bile razlike in zakaj?  

 

Dnevna rutina je bila za vse enaka, le počitek se je postopoma spreminjal; kot že 

zapisano, nekateri otroci niso več potrebovali počitka in so se raje igrali ali ustvarjali. 
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7. Se vam zdi potrebno dnevno rutino načrtovati v vaših pripravah za delo? 

Utemeljite, zakaj da oz. ne! Če dnevno rutino načrtujete, ali pri tem sodelujete s 

sodelavko v oddelku?  

 

Menim, da je načrtovanje in analiza dnevne rutine izrednega pomena, saj je potrebno 

potek le-te prilagajati otrokovemu napredku v razvoju. Otrok postaja vse bolj 

samostojen in spretnejši pri hranjenju, oblačenju, obuvanju, umivanju, prav tako se 

razvojno zmanjšujejo določene potrebe (npr. potreba po počitku). Dnevno rutino 

vedno načrtujeva skupaj s sodelavko, pri čemer vselej upoštevava želje otrok (npr. 

jedli bi zunaj).  

  

8. Ali evalvirate dnevno rutino? Če da, prosim odgovorite še na vprašanja v 

nadaljevanju. Je to ustna ali tudi pisna evalvacija? Kako pogosto oz. ob kakšnih 

priložnostih delate evalvacijo dnevne rutine? Ali pri tem sodelujete s sodelavko v 

oddelku? Zakaj se vam zdi evalvacija dnevne rutine potrebna oz. uporabna? 

 

Dnevno rutino evalvirava skupaj s sodelavko. Običajno gre za ustno evalvacijo kar 

sproti pri dnevni rutini, ko katera od naju kaj opazi ali dobi kakšno idejo.  

 

9. Ste se o poteku dnevne rutine v preteklem šolskem letu kdaj pogovarjali z otroki 

v oddelku? (Tu ne mislim, da ste jih zgolj seznanili s »pravili«, ampak da ste jih 

vprašali o njenem poteku, se z njimi pogovarjali o morebitnih spremembah ipd.). 

Če da, prosim navedite, o čem ste govorili in kakšne so bile posledice (v smislu 

sprememb v dnevni rutini).  

O dnevni rutini sva se z otroki pogovarjali večkrat tekom šolskega leta (običajno v 

času izvajanja jutranjega kroga), in sicer so povedali, kaj si želijo spremeniti, obenem 

pa sva tudi midve povedali, kaj si želita spremeniti. Težav glede prilagajanja pri 

spreminjanju dnevne rutine v skupini ni bilo. Obe sva mnenja, da je potrebno otrokom 

pustiti izraziti svoje mnenje o določeni stvari, ki se tiče njih. Če katere želje ni mogoče 

izvesti, pa je potrebno utemeljiti, zakaj ni izvedljiva.  

Ob skupnem dogovoru samostojnega deljenja hrane so otroci z navdušenjem sprejeli 

idejo. Skupaj so se spomnili tudi, da bi lahko v poletnem času jedli zunaj.  

Prav tako sva opazili, da so se otroci veselili prehoda na »počivanje in gledanje knjig«, 

saj nekateri posamezniki niso več potrebovali počitka. Zanje je bil poseben dan tudi 

petek, ko počitka ni bilo. 


