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POVZETEK  

Diplomsko delo z naslovom Primerjava vloge vzgojiteljice pri izvajanju določenih elementov 

dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega 

dela.  

V teoretičnem dela je sprva opredeljen kurikulum in prikriti kurikulum, saj prikriti kurikulum 

vsebuje elemente, ki imajo na otroke vzgojni vpliv ter vplivajo na organizacijo vsakdanjega 

ţivljenja ter na komunikacijo med vzgojiteljico in otroki (Zalar, 2005). V vrtcu se prikriti 

kurikulum največkrat pojavlja kot del vsakdana (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008), 

zato sem v teoretični del vključila opredelitev dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu. 

V opredelitev dnevne rutine sem vključila sestavne elemente, kjer sem pozornost namenila 

prihodu otrok v vrtec, hranjenju in počitku, te pa sem predstavila skozi dva različna koncepta 

predšolske vzgoje. Teoretični del diplomskega dela sem zaokroţila z opredelitvijo vloge 

vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja in s 

pomočjo intervjujev raziskala in primerjala, ali je komunikacija vzgojiteljice z otroki med 

zgoraj omenjenimi elementi dnevne rutine drugačna v javnem in waldorfskem vrtcu. Ker je 

vloga vzgojiteljice v vrtcu bistvenega pomena, saj le-ta oblikuje in vpliva na otrokovo okolje 

(ne samo z oblikovanjem prostora, dnevnega ritma, temveč tudi skozi kvalitete svojega 

lastnega bistva in s svojim odnosom do otrok), me je v empiričnem delu zanimala tudi vloga 

vzgojiteljice na področju izvajanja omenjenih elementov dnevne rutine (prihoda otrok v vrtec, 

hranjenja in počitka) v javnem in waldorfskem vrtcu. 

Diplomsko delo se zaključi z rezultati in interpretacijo odgovorov pridobljenih s pomočjo 

intervjujev, s primerjavo komunikacije med vzgojiteljico in otroki v javnem in waldorfskem 

vrtcu, kjer sem pozornost še posebej namenila prihodu otrok v vrtec, hranjenju in počitku ter z 

rezultati, ki so pokazali na razlike pri vlogi vzgojiteljice in njeni komunikaciji z otroki v 

javnem in waldorfskem vrtcu.  

 

Ključne besede: vloga vzgojiteljice, prikriti kurikulum, waldorfska pedagogika, dnevna 

rutina, prihod otrok, hranjenje, počitek, komunikacija, organizacija časa, organizacija prostora 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The thesis titled A comparison of the roles of teachers in performing certain elements of the 

daily routine in a public and a Waldorf kindergarten is composed of a theoretical part and an 

empirical part.  

The theoretical part firstly defines the curriculum and the hidden curriculum as the hidden 

curriculum contains elements which have an educational impact on children and affect the 

organisation of everyday life and communication between the teacher and the children (Zalar, 

2005). In a kindergarten the hidden curriculum most often shows as a part of the daily routine 

so I defined the daily routine in a public and a Waldorf kindergarten (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008). I also included the elements of the daily routine. I focused on 

children's arrival to kindergarten, mealtimes and rest and presented them through two 

different concepts of preschool education. I rounded up the theoretical part by defining the 

role of the kindergarten teacher in a public and a Waldorf kindergarten. 

In the empirical part of the thesis I used the qualitative method of research. I used interviews 

to research and compare if the communication of the kindergarten teacher with the children 

during the aforementioned elements of the daily routine differs between a public and a 

Waldorf kindergarten. As the teacher plays a key role in a kindergarten by shaping and 

influencing the child's environment (not only through designing the space and daily rhythm 

but also through personal qualities and the relationship with the children), I was also 

interested in the role of the teacher in performing the aforementioned elements of the daily 

routine in a public and a Waldorf kindergarten (Nicol, 2010). 

The thesis concludes with the results and the interpretation of the answers obtained with 

interviews. I compared the communication between the teacher and children in a public and 

Waldorf kindergarten, focusing on the arrival to the kindergarten, mealtimes and rest. 

Throughout my thesis I recognized differences between the role of the kindergarten teacher 

and the communication with children in a public or a Waldorf kindergarten.  

Keywords: role of kindergarten teacher, hidden curriculum, Waldorf pedagogy, daily routine, 

arrival to kindergarten, mealtimes, rest, kindergarten teacher-child communication, 

organization of time and environment.  
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1. UVOD 

 

Pri vzgoji je znan rek: »Ne glej, kako ţivim in kaj počnem, ampak poslušaj, kaj ti govorim!« 

Vsi pa se zavedamo, da se otrok ne uči iz naših besed, ampak ga oblikujejo njegove izkušnje v 

medsebojnih interakcijah (torej tisto, kar počnemo drug z drugim). Odnos tako postane 

večsmeren kanal, po katerem lahko investiramo v otroka (Ţerjav, 1994). 

Ker se kot bodoča vzgojiteljica
1
 zavedam, kako pomembna je vloga vzgojiteljice v 

vsakodnevnem ţivljenju vrtca in kakšno pozornost mora vzgojiteljica nameniti lastni 

komunikaciji z otroki, saj ima ta na otroke velik vpliv, ţelim v diplomskem delu predstaviti,  

kako se vloga vzgojiteljice spreminja skozi dva različna koncepta predšolske vzgoje. 

Primerjava se bo nanašala na koncept predšolske vzgoje v javnih slovenskih vrtcih in na 

koncept waldorfske pedagogike v waldorfskih vrtcih.  

V teoretičnem delu diplomskega dela ţelim izpostaviti pomembno vlogo vzgojiteljice, ki jo 

ima v vrtcu ob interakciji z otroki. Vloga vzgojiteljice je vidna preko elementov prikritega 

kurikula, saj ta zajema vse, kar je v vrtcu samoumevno in nenačrtovano. Nanaša se predvsem 

na dejavnosti dnevne rutine. Vzgojiteljica preko komunikacije in interakcije z otroki 

pomembno vpliva na proces dnevne rutine in ga oblikuje. To je razvidno v načinu, kako 

vzgojiteljice uravnavajo časovno in prostorsko organizacijo dnevne rutine. Vzgojiteljica v 

procesu predšolske vzgoje s pomočjo komunikacije na otroke prenaša svoje znanje, spretnosti, 

navade, vrednote ter celo vpliva na osebnost posameznika. Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu 

pa za otroke predstavlja model, ki ga posnemajo. Zaveda se, da otrok hoče posnemati vse, kar 

se dogaja v njegovem fizičnem okolju, torej vse, kar vzgojiteljica dela in tudi, kako to dela.  

V empiričnem delu diplomskega dela bom raziskala in primerjala vlogo vzgojiteljice na 

področju izvajanja določenih elementov dnevne rutine, pri čemer se bom osredinila na prihod 

otrok v vrtec, hranjenje in počitek. V omenjenih elementih dnevne rutine bom pozornost 

namenila komunikaciji med vzgojiteljico in otroki, saj vzgojiteljica med izvajanjem dnevne 

rutine otrokom neprestano nekaj sporoča. Hkrati pa ţelim izvedeti, ali je komunikacija 

vzgojiteljice z otroki med omenjenimi elementi dnevne rutine drugačna v javnem in 

waldorfskem vrtcu.  

                                                             
1
 V celotnem diplomskem delu opredelitev vzgojiteljice zajema tudi vzgojitelje ter pomočnice/-ke vzgojiteljic/-

ev. 
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TEORETIČNI DEL 
2. KURIKULUM IN PRIKRITI KURIKULUM  

2.1 OPREDELITEV KURIKULA 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago, s katero 

vzgojitelji načrtujejo predšolsko vzgojo v slovenskih javnih vrtcih. Kurikulum izhaja iz otroka 

samega, njegove realnosti, problemov in njegovih potreb (Špoljar, 1993). Kurikulum za vrtce 

omogoča kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki pa se v skladu z izvedbenim kurikulom 

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

ţivljenja v vrtcu ter sodelovanje vrtca s širšim okoljem. Vsebuje cilje in iz njih izpeljana 

načela ter poglavje, ki utemeljuje razvoj in učenje v predšolskem obdobju, pomen dnevne 

rutine in socialnega učenja ter prostor kot element kurikula. Večji del kurikula obsegajo cilji 

in dejavnosti po posameznih področjih. Vsako področje vsebuje cilje in primere dejavnosti za 

prvo in drugo starostno obdobje ter opredeli vlogo odraslih (prav tam).  

Poleg same vsebine kurikula so v vrtcu enako pomembne tudi vsakodnevne dejavnosti, kot so 

komunikacija in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale ali graje, pravila za 

nadziranje časa in prostora, dnevni red in prostori vrtca, potek hranjenja in spanja, način 

organiziranja in izbor dejavnosti. V teh dejavnostih je prikriti kurikulum najbolj prisoten 

(Bahovec in Kodelja, 1996; Kurikulum za vrtce, 1999). 

2.2 OPREDELITEV PRIKRITEGA KURIKULA 

Pojem prikriti kurikulum je naveden kot vsakdanja ideološka praksa, utečeni samoumevni red, 

časovna in prostorska razporeditev dejavnosti (Bregar Golobič, 2004a). Prikriti kurikulum je 

najbolj integriran, vpet in neodpravljiv del samega kurikula. (Bregar Golobič, 2004a). Je  

tihoma prevzet kot nekaj samoumevnega in sploh ni vprašljiv ampak naraven (Apple, 1992).  

Da bi se pribliţali prikritemu kurikulu si lahko pomagamo z vprašanjem, na kaj otroke v vrtcu 

navajamo. Raziskovalec Jackson (1990, v Bregar Golobič, 2004a) ugotavlja, da jih navajamo 

na ubogljivost, marljivost, poslušnost, pasivnost, vdanost v usodo, toleriranje neudobja, 

nekritično sprejemanje, prilagajanje, podrejanje in odtujenost. Navaja, da se otroci učijo 

pasivnosti in vdanosti v mreţo pravil in rutine, v katero so ujeti. Učijo se prenašati svoje 

stiske, sprejemati načrte in zamisli vzgojiteljic celo takrat, ko jih ne razumejo. Otroci se 

prilagodijo slediti navodilom in se ne sprašujejo o vzrokih za odločitev vzgojiteljic. To so 
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lastnosti otrok, ki jih potrebuje institucija (Apple, 1992, v Bregar Golobič, 2004a). Vrtec 

preko učenja omenjenih lastnosti otroke prilagaja na ţivljenje v vrtcu in drugih institucijah, 

kar pa je v funkciji ideologije (prav tam). V prikritem kurikulu je ideologija globoko 

nezavedna, zato je razpoznavna šele, ko se nekaj sicer problematičnega in vprašljivega vzame 

za najbolj očitno neproblematično dejstvo. To je učinek ideologije. Samoumevnost se najbolj 

pojavlja v ideologiji, bolj konkretno v prikritem kurikulu. Zato moramo odrasli, ki delamo z 

otroki, večjo pozornost nameniti prav vsakdanji ideološki praksi v prikritem kurikulu. To 

pomeni v svojih dejanjih razkriti utečene miselne predstave, navade in dejanja (Bregar 

Golobič, 2004a).  

Odkritje prikritih namenov institucije in njihovih pomenov pomeni konec razumevanja lastne 

pedagoške pozicije vzgojiteljice kot nevtralne. S tem, ko smo odkrili vpliv prikritega kurikula, 

se moramo z njim soočiti. Moţnih učinkov prikritega kurikula se moramo zavedati ter jih 

vključiti v načrtovanje in vrednotenje svojega dela v vrtcu. Na ta način prepoznamo novo 

vlogo vzgojiteljice, razkrijemo pogled na ţivljenje v vrtcu ter omogočimo uresničevanje 

osnovni človekovih (otrokovih) pravic (Bregar Golobič, 2004a). Apple ob učenju o prikritem 

kurikulu govori kot  obliki samopomoči vzgojitelju samemu, o »napornem prebijanju skozi 

lastno ogledalo« (1992). Učenje je na ravni prikritega kurikula zelo učinkovito (Bregar 

Golobič, 2004a). Otroci omenjene nize vsakdanjih praks in vedenjskih vzorcev prevzamejo 

zelo hitro, pri čemer prve izkušnje z institucionalno vzgojo odločilno vplivajo tudi na vsa 

nadaljnja leta šolanja (Marjanovič Umek, 2010). Ker pa se otroci na prikrita pričakovanja 

odraslih odzivajo močneje kot na odkrita, je poznavanje in vključevanje dejavnikov prikritega 

kurikula v proces načrtovanja, izvedbe in vrednotenja vzgoje še posebej pomembno v 

predšolskem obdobju (Bahovec in Kodelja, 1996). Ugotovimo lahko torej, da je načrtovanje 

vzgoje nujno, hkrati pa sama vzgoja predstavlja oviro pedagoškemu procesu. Nujno, ker je 

vzgoja v pedagoški situaciji ciljno usmerjena in imamo od otroka vedno neka pričakovanja 

(osvojeno znanje, navade, določeno obliko odzivanja na situacijo ter celo spremembo 

osebnostne lastnosti). Hkrati pa je prikriti kurikulum tesno povezan z uradnim kurikulom, 

zato je od organizacije dejavnikov prikritega kurikula odvisno, v kolikšni meri lahko 

kakovostno in v celoti izpeljemo strukturirano kurikularno dejavnost (Marjanovič Umek, 

2010).  

Prikriti kurikulum vsebuje elemente, ki vzgojno vplivajo na otroke ter vplivajo na 

organizacijo vsakdanjega ţivljenja in komunikacijo v vrtcu. Med elemente prikritega kurikula 

lahko štejemo vse, kar ni v zapisanih ciljih in vsebini uradnega kurikula (Zalar, 2005). Med 
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dejavnike prikritega kurikula sodijo dejavnosti, ki niso napisane in načrtovane, a pomembno 

vplivajo na otroke (Kurikulum za vrtce, 1999). Vzgojiteljice teh dogajanj ne načrtujejo in o 

njih ne razmišljajo (Kroflič, 2005). V vrtcu se največkrat pojavljajo kot del vsakdana (del 

dnevne rutine, različnih praks, postopkov in ritualov) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Na njih vpliva »naučeno znanje«, ki ga vzgojiteljica uporablja pri načrtovanju 

dejavnosti. Poleg tega pa so vrednote in stališča vzgojiteljic ter lastno »tiho znanje«, ki ga ima 

vzgojiteljica v povezavi s svojo predstavo o »pridnem otroku«, prav tako pomembne (Kroflič, 

2005). Omenjeni elementi so pogosto preko posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih 

vzgojnih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Za dnevno ponavljajočo se rutino je značilno, 

da jo vzgojiteljice in otroci tiho prevzemajo kot nekaj samoumevnega, saj prav v zvezi s 

samoumevnostmi dnevnega reda, potekom hranjenja in spanja, otroci običajno nimajo izbire. 

Tiho prevzemanje pa pomeni, da posameznik dnevne rutine ne doţivlja kot nekaj, kar je 

potrebno upoštevati in se ji podrediti, ampak kot nekaj spontanega, naravnega in zato 

neproblematičnega (Bregar Golobič, 2004a). 

3. DNEVNA RUTINA V JAVNEM  IN WALDORFSKEM VRTCU 

3.1 OPREDELITEV DNEVNE RUTINE 

Dnevna rutina, ki je del vsakodnevnih dejavnosti v skupini in vrtcu, je sestavni del elementov 

vzgojnega vplivanja na otroke. Dnevna rutina nič manj ne uči otrok kot vsebina kurikula oz. 

uči celo najbolj učinkovito. Zagotavlja strukturiranost dnevnega dogajanja, posamezni deli 

dnevne rutine pa se pojavljajo v predvidljivem zaporedju. Med elemente dnevne rutine 

uvrščamo prihod otrok v vrtec, hranjenje, počitek, prehode med dejavnostmi, igro na prostem 

ter odhod otrok domov (Bregar Golobič, 2004a). 

V predšolskem obdobju se otrok na vzgojne spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno  

in je odvisen od občutka sprejetosti in varnosti (Marjanovič Umek, 2010). Dnevna rutina 

pomaga otrokom odgovoriti na vprašanja: Kaj se bo zgodilo sedaj, kaj bomo počeli potem, 

kdaj bomo imeli čas za nekaj, kdaj bomo odšli ven. Ponudi jim razpored dogodkov, na 

katerega se lahko uprejo in ga razumejo. Vzgojiteljica otrokom preko dosledne organizacije 

dnevne rutine omogoča, da se otroci počutijo varne, ker imajo nadzor nad potekom dneva. 

Dosleden urnik dnevnega reda otrokom pomaga graditi zaupanje do vzgojiteljice (Medved, 

2004).  
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V odnosu med uradnim in prikritim kurikulum se kaţe izvedbeni kurikulum, v katerem lahko 

v vzgojno-izobraţevalnem procesu soodločajo tudi otroci in ne samo sledijo druţbeni 

strukturi dneva, ki jo ponujajo vzgojiteljice (Zalar, 2005). Dnevna rutina ni rutina, kjer vse 

odločitve sprejemajo odrasli  in ne vrsta naključnih vsakdanjih dejavnosti. Zaporedje dnevnih 

dogodkov se odvija v predvidljivem zaporedju (Hohmann in Weikart, 2005). Vzgojiteljica 

naredi načrt za vsak del dnevne rutine (Medved, 2004). Vseeno je rutina prilagodljiva, saj 

odrasli vedo, da ne morejo natančno napovedati, kdaj bodo otroci kaj rekli in storili in kako 

bodo odločitve otrok oblikovale njihove izkušnje (Hohmann in Weikart, 2005). To jo ločuje 

od dnevne rutine, kjer vedno vodijo odrasli. Dnevna rutina vpliva na otroke in odrasle. 

Odvisna je od vsakodnevnega načrtovanja odraslih in od njihovih sposobnosti, da se hitro in 

primerno odzivajo na spontane interese in zamisli otrok (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 

2004).  

Dnevna rutina je zaporedje dogodkov, ki definira uporabo prostora in tega, kako otroci in 

odrasli vstopajo v interakcijo v določenem času. Dnevna rutina ohranja ravnoteţje med 

omejitvami in svobodo otrok. Otroci se počutijo varne zaradi predvidljive dnevne strukture in 

primernih omejitev, v okviru katerih lahko neovirano razvijajo svoje načine delovanja 

(Hohmann in Weikart, 2005). Organizirana je na način, da lahko otroci samostojno in 

nemoteno delujejo v procesu dnevne rutine in ţivljenja v vrtcu, glede na njihove ţelje in 

sposobnosti (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Dosledna dnevna rutina otrokom 

omogoči, da uresničujejo svoje interese v svojem času. Otrokom je omogočeno, da se lahko v 

trenutkih vsakdanje dnevne rutine sami odločajo in porabijo manj časa za čakanje in navodila 

vzgojiteljice. Manj je tekanja in brezciljnega postopanja in manj motenja drugih (Hohmann in 

Weikart, 2005). Ker so na ta način otroci samostojni, vzgojiteljice ne potrebujejo otrok 

nenehno nadzorovati, da bi jih obdrţale na utečeni poti. Vzgojiteljice imajo čas otroke 

podpreti in spodbujati v trenutkih, ko otrok sam poda iniciativo v določenem dejanju ali 

dogodku (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

V waldorfskih vrtcih vzgojiteljica predstavlja model za posnemanje, tako se strukturiranost 

dneva nanaša na ravnanja in rutino vzgojiteljic (Batistič Zorec, 2004b). Dnevna rutina je v 

waldorfskem vrtcu struktura dneva. Vzgojiteljica strukturo dneva oblikuje z ritmičnim 

zaporedjem elementov dnevne rutine, ki pa jih sestavi glede na individualne potrebe otrok v 

njeni skupini. Dnevni ritem je v waldorfskem vrtcu sestavljen iz prihoda otrok v vrtec, 

hranjenja, proste igre, dnevne aktivnosti (npr. vsak četrtek peka kruha), časa za pospravljanje, 

rajanja, igre na prostem, časa za pravljico, počitka ter odhoda otrok domov (Nicol, 2010).  
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3.2 PRIHOD OTROK V VRTEC  

3.2.1 Javni vrtec 

Ker se zavedamo, da so otroci v vsakem delu dneva, tudi med prihodom v vrtec, 

samoiniciativni in aktivni, jim ob prihodu omogočimo, da samostojno in svobodno vstopijo v 

vrtec. Tu še posebej upoštevamo načelo spoštovanja individualnosti, kjer ima vsak otrok ob 

prihodu svoj običaj oz. ritual, ki mu najbolj ustreza (Hohmann in Weikart, 2005). Vloga 

vzgojiteljice ob prihodu otrok v vrtec je, da otroke in starše sprejme tako, da imajo občutek, 

da so dobrodošli. Otroke in starše ob prihodu prijazno pozdravi in se s starši na kratko 

pogovori, pošali ter nasmeji. Če ima otrok ob prihodu v vrtec stisko ali je zaspan, ga 

vzgojiteljica vzame v naročje, če si otrok tega ţeli (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Ob prihodu otrok v vrtec je zelo pomembno: 

- da ima vzgojiteljica osebni stik z otrokom (prijazen pozdrav);  

- da otroci doţivijo občutek sprejetosti in občutijo, da so dobrodošli; 

- da vsakemu otroku na njegov individualen način omogočimo prihod, ki mu najbolj 

ustreza; 

- se z otrokom ob prihodu vzgojiteljica pogovori, če to otrok ţeli (Medved, 20004). 

 

Med prihodom otrok naj vzgojiteljica organizira dnevni ritem tako, da si lahko za vsakega 

otroka ob prihodu vzame čas. Po ţelji otroka se vzgojiteljica lahko z otrokom pogovori, 

prebere pravljico, mu ponudi individualno dejavnost, moţnost umika v zasebnost ali sam 

počitek. Ob prihodu otrok za vsakega od njih ugotovi, kaj mu najbolj ustreza in mu to 

omogoči. Nekateri otroci se vključijo v skupino po nekaj minutah opazovanja otrok od daleč. 

Doslednost rutine je pomembna ob ločitvi otroka od staršev, saj pomaga s svojim 

predvidljivim zaporedjem, jasnimi pričakovanji in podpori odraslega. Otroci ne morejo 

vplivati na odhod staršev, vplivajo pa na to, kaj bodo v vrtcu počeli (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004). 

Dnevna rutina prihoda v vrtec je otroku v podporo v primeru, da vzgojiteljica načrtuje 

vsakodnevni ritual osebnega pozdrava z vsakim otrokom. Pri tem pa upošteva načelo 

moţnosti izbire in individualnosti. Primeren jutranji pozdrav da tako otroku kot tudi nam 

odraslim pomemben optimističen ton, s katerim se dan začne, in tako olajšamo prihod otroka 

v vrtec. Po jutranjem pozdravu vzgojiteljica sprejme vsakega otroka na njegov individualen 

način, ki mu najbolj ustreza. Sledi predvidljiva, vsakodnevna jutranja rutina, ki je za otroka 
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pomirjajoča. Otrok lahko obesi svoja oblačila, dobi zajtrk ali gre v knjiţni kotiček, kjer ena od 

vzgojiteljic bere zgodbice in raziskuje knjige skupaj z otroki. Tudi starši, ki si ţelijo malo 

ostati z otroki, so dobrodošli (Hohmann in Weikart, 2005).  

Pomembna vloga vzgojiteljice v skupini je, da ob prihodu otrok vzpostavlja spodbudno 

ozračje, kjer se vršijo pozitivne socialne interakcije (Hohmann in Weikart, 2005). 

3.2.2 Waldorfski vrtec 

Zgodnje jutro v waldorfskem vrtcu ima lahko velik vpliv na otroka in na njegov dan. Zato je 

vzgojiteljica ob prihodu otrok še posebej pozorna na svoje načine izraţanja (oblike gibanja, 

izkazovanjem lastnih razpoloţenj in občutkov ter prizadevanje za smiselnost vsakega njenega 

dejanja). Delo vzgojiteljice se ob prihodu otrok izraţa v negi prostora, pripravi igrač, načinu 

govora ter poslušanja. Nenehno notranje in zunanje delo vzgojiteljice (delo v okolju) na 

koncu tvori »vzdušje vrtca« (Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). V prostoru so pripravljene 

igrače, ki otroka vabijo v igralnico in ga spodbudijo k igri. Vzgojiteljica poleg igrač pripravi 

pripomočke, ki so potrebni za pripravo zajtrka ali malice. Na ta način otrok razume, da je 

prišel čas za obrok in da je pri pripravi tega dobrodošel (Nicol in Taplin, 2012). 

Dnevni ritem se za otroke v waldorfskem vrtcu prične ob njegovem prihodu v vrtec. 

Vzgojiteljica omogoči vsakemu otroku in njegovim staršem, da se drug od drugega poslovijo 

v svojem ritmu oz. času, na svoj unikaten način (Nicol, 2010). Ob prihodu je otrokom 

omogočeno, da vstopijo v prostor ob svojem času, ga počasi dojamejo, nato pa si zase 

poiščejo delo. S prihodom otrok postopoma nastaja dinamika. Otroci se lahko igrajo ali delajo 

(pomagajo vzgojiteljici pri pripravi zajtrka) (Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). 

Otrok postane v ponavljajočem se dnevnem ritmu prihoda samozavesten. Svet postane znan in 

otrok se v vrtcu počuti varno. Vzgojiteljica ob prihodu otrok vsakega individualno pozdravi. Z 

otrokom in starši spregovori nekaj besed in jih sprejme v igralnico (Nicol, 2010). Ko 

vzgojiteljica otroka sprejme, mu omogoči, da vsak otrok vstopi v skupino na svoj unikaten 

način. Nekateri vzgojiteljico komaj pozdravijo, drugi posedijo nekaj minut v naročju, tretji 

vzgojiteljici poklonijo nasmeh ali objem. Vzgojiteljica otroka opazuje in vsakemu otroku 

omogoči sprejem, ki mu najbolj ustreza. Pogosto ima čas, da spregovori nekaj besed tudi s 

starši (Nicol in Taplin, 2012). Med tem je vzgojiteljica aktivna pri pripravi zajtrka, malice ali 

druge aktivnosti. Otrokom vzgojiteljica omogoči sodelovanje pri pripravi obroka. Pred 
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obrokom je vzgojiteljica aktivna na področju kuhanja, risanja, dela z lesom ali tkanja, dokler 

se otroci ne sprostijo dovolj, da se pridruţijo igri ali se začnejo igrati sami (Nicol, 2010). 

3.3 HRANJENJE 

3.3.1 Javni vrtec 

Ker se zavedamo, da so otroci v vsakem delu dneva, tudi med hranjenjem, samoiniciativni in 

aktivni, otrokom omogočimo, da samostojno in neodvisno prisostvujejo pri hranjenju, pri tem 

pa  spoštujemo njihove individualne navade (Hohmann in Weikart, 2005; Kurikulum, 1999).  

Ker se otrok uči s posnemanjem, je zelo pomembno, da vzgojiteljice jedo z otroki. Pri mlajših 

otrocih je še posebej pomembno, da obroke organiziramo tako, da nam ni treba vstajati od 

mize. To je moteče in povzroči, da otroci ravnajo enako. Da bi zmanjšali potrebo po vstajanju, 

si dodatno hrano in ostale pripomočke (krpe, prtičke …) pripravimo vnaprej. Ob hranjenju se 

v prvi starostni skupini otrokom posebno posvetimo, da kljub gneči in utrujenosti hranjenja ne 

opravljamo avtomatizirano. Otroka hranimo tako, da ga gledamo v oči in ne od strani 

(Rakovič, 2004). Pred pričetkom obroka in med hranjenjem vzgojiteljica poskrbi za prijetno 

in druţabno ozračje (Kurikulum, 1999). Vzgojiteljica s pomočjo otrok poskrbi za pripravo 

prostora, lastno higieno in higieno otrok (Smerdelj Šubelj, 2005). Otroci pomagajo z 

brisanjem miz, pripravo mize itd. (Medved, 2004). Med obrokom poskrbimo za pripomočke 

in dopuščamo izbiro in moţnost, da si otroci sami postreţejo, če to ţelijo (Medved, 20004). 

Otroci se med prehranjevanjem učijo uporabe prtička, pribora, samostojnega serviranja hrane, 

pitja iz kozarca (pri mlajših) itd., k čemur jih tudi spodbujamo.  

Za otroke in vzgojitelje naj bo obrok v vrtcu čas, ko uţivajo v hrani, v spodbudnem  

sproščenem in socialnem okolju (Hohmann in Weikart, 2005). Vzgojiteljica se zaveda, da 

lahko dobre izkušnje ob hranjenju otrokom pomagajo razvijati pozitiven odnos do hrane in 

prehranjevanja. S tem namenom organizira, načrtuje in izvede proces prehranjevanja tako, da 

imajo otroci do prehranjevanja pozitivni odnos. Otroke spodbujamo k hranjenju s pomočjo 

pogovora o tem, kaj jedo in kako je jed pripravljena. Prijeten pogovor pred pričetkom obroka 

ustvari mirno in prijetno vzdušje. Vzgojiteljica otrokom omogoči dovolj časa, da jedo 

sproščeno in brez hitenja. Čas naj bo na voljo tudi pri pripravi in pospravljanju obroka 

(Medved, 20004). Hranjenje naj v vrtcu poteka umirjeno, brez nepotrebnega čakanja 

(Kurikulum, 1999).  
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Hrana naj v vrtcu ne bo sredstvo discipliniranja, naj ne bo kazen ali nagrada. Mnogokrat 

vzgojiteljice ob prehranjevanju prevzame vpliv lastnih prepričanj in mišljenj o prehranjevanju 

(npr. o raznovrstnem hranjenju).  

Vzgojiteljice ţelijo, da bi otroci hrano vsaj poskusili in jo po nekaj časa vzljubili. Na ta način 

bi zauţili dovolj zdravih snovi za njihovo rast in razvoj. Če otrok nečesa ne mara in mu to 

vzgojiteljica vedno postreţe, otrok ne poje niti tistega, kar bi mu teknilo (omaka je »okuţila« 

preostalo jed). Namesto vsiljevanja hrane, ki je otroci ne marajo, bi se morale vzgojiteljice 

zavedati, da tako kot smo si ljudje različni, se razlikujejo tudi naši okusi in prehranjevalne 

navade. Če posameznik ničesar ne mara, mu lahko ponudimo košček kruha ali sadja. Na ta 

način lahko otrokom pojasnimo, zakaj ne jemo vsi enako. Da se otroci ne norčujejo iz manj 

ješčih ali iz hrane, ki jo drugi jedo, vzgojiteljica pojasni otrokom, da je nekomu nekaj všeč, 

drugemu pa ne. Ob tem se otroci naučijo, da zavrnitev hrane ne pomeni, da je hrana slaba. 

Vzgojiteljica je zgled za spoštovanje drugih prehranjevalnih navad. Otroke lahko pri 

hranjenju spodbujamo tako, da jih posedemo za mizo z njegovimi prijatelji, ki so ješči ali pa 

neješči otrok sedi z vzgojiteljico, ki nudi zgled. Spodbuda za otroke so tudi obedi na prostem 

(Rakovič, 2004). Pri hranjenju se izogibamo tekmovanju in nepotrebnemu primerjanju otrok. 

Pozorni smo na navade druţin (vegetarijanstvo ipd.) (Kurikulum, 1999). Starši imajo pravico 

odločati o prehranjevalnih navadah otroka, a ne smejo posegati v strokovnost vrtca. 

Vzgojiteljica se dogovarja s starši o posebnih prehranjevalnih navadah otrok (Rakovič, 2004). 

3.3.2 Waldorfski vrtec 

V waldorfskem vrtcu je prostor za hranjenje oblikovan na način, da je ločen od igralnega dela, 

kjer so postavljeni kotički (Nicol in Taplin, 2012). V waldorfskem vrtcu je fizični razvoj 

otroka negovan z uţivanjem organske in ekološke hrane (Waldorfska šola Ljubljana: 

Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). V ritmu dneva imajo otroci več obrokov, hkrati pa 

obroki (zajtrk, malica, kosilo in malica) potekajo vsak dan ob istem času. To otrokom daje 

občutek domačnosti, da se počutijo varni in samozavestni (Nicol, 2010).  

Hranjenje je kot element dnevne rutine pomemben del dnevnega ritma (Nicol, 2010). 

Vzgojiteljica v igralnici vzpostavi dnevni ritem, v katerem je razvidno, da po igri na prostem 

ali osebni higieni (umivanju rok) sledi kosilo (Nicol in Taplin, 2012). Otroke k mizi vabi tudi 

prijeten vonj, saj je otrok kot en velik čutni organ in nanj zelo močno vplivajo sporočila, ki jih 

dobiva preko svojih čutil (Nicol in Taplin, 2012). Vzgojiteljica pred vsakim obrokom otroke 

povabi k mizi s posebnim ritualom. Ţe sam ritual priprave na hranjenje otroke opozori, da se 
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bliţa obrok. Vzgojiteljica pripravi pribor, mizo, kroţnike, v kozarce nalije čaj … Med 

pripravo na kosilo se vzgojiteljici svobodno pridruţijo otroci, ki si ţelijo pomagati (običajno 

starejši otroci) (Nicol in Taplin, 2012). Vzgojiteljica s svojimi ravnanji otrokom kaţe 

pozitiven zgled. (Nicol, 2010). Otroci s pomočjo zgleda in posnemanja točno vedo, kaj 

morajo narediti, saj so vzgojiteljico ţe velikokrat videli pripraviti mizo. Ko je vse pripravljeno 

za obrok, vzgojiteljica otroke v primeru, da lačni otroci še niso zbrani za mizo, skliče s 

pesmijo, s pomočjo preprostih gest in svojim zgledom (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum 

za waldorfske vrtce, 1992). Vzgojiteljica ponavlja enako pesem, ta se v dnevnem ritmu pojavi 

z vsakim obrokom (zajtrk, malica, kosilo, malica). Otroci s pomočjo pesmi in dnevnega ritma, 

v katerega je pesem umeščena, vedo, kaj pričakovati, in vedo, kaj vzgojiteljica s pesmijo 

napoveduje. Vzgojiteljica si vedno pred obrok sama umije roke in ob tem poje pesem, ki 

otroke nagovarja, naj se ji pridruţijo in da je prišel čas za zajtrk, malico ali kosilo. Sama se  

usede za mizo in roke poloţi na svoja kolena z veliko gestike, da pritegne otroke. Ob pesmi 

priţge svečo. Skupaj z otroki se zahvali za hrano s pomočjo izreka, ki ga prepeva ali izreče 

(Nicol in Taplin, 2012). Ker so v waldorfskem vrtcu skupine heterogene, starejši otroci 

pomagajo vzgojiteljici streči kosilo. Serviranje hrane je prepuščeno starejšim otrokom, ki 

poskrbijo za mlajše. Med hranjenjem vzgojiteljica poje kosilo z otroki, ker se zaveda kako 

pomemben je vzor. Otroci se med obrokom preko posnemanja učijo dobrih in zdravih navad. 

Učijo se odnosa do hrane in sproščenega uţivanja obroka, brez hitenja. Pravila lepega vedenja 

se otroci prav tako učijo preko posnemanja. Vzgojiteljica med obrokom ustvari prijetno, 

pozitivno vzdušje in upošteva individualne navade prehranjevanja. Zaveda se, da so nekateri 

otroci zelo ješči, drugi manj. Otroci, ki ne jedo zelenjavnih juh,  jabolčnih olupkov itd., kmalu 

jedo vse, saj posnemajo preostale otroke, ki omenjeno z veseljem uţivajo (Waldorfska šola 

Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Ko otroci zaključijo z obrokom, po svojih 

zmogljivostih in interesu pomagajo vzgojiteljici pri pospravljanju. Ostali otroci se vključijo v 

igro, igra pa se počasi pretaka v osebno higieno oz. nego pri mlajših otrocih (Nicol in Taplin, 

2012). 

3.4 POČITEK 

3.4.1 Javni vrtec 

Načelo spoštovanja individualnosti še posebno upoštevamo pri vsakodnevni dejavnosti, kot je 

počitek, kjer ima vsak otrok svoj običaj oz. ritual, ki mu najbolj ustreza (Hohmann in Weikart, 

2005). Organizacija počitka naj bo odvisna od individualnih potreb (Šepec, 2005). Počitek in 
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spanje tako ne bi smela biti obvezna in ne časovno preveč določena, sama organizacija 

počitka pa je odvisna od individualnih potreb (Kurikulum, 1999). Pomembno je, da se počitek 

za otroke razlikuje glede na čas, ki ga otrok preţivi v vrtcu in na različne navade uspavanja. V 

vrtcu spijo tisti, ki imajo to navado doma, ostali izbirajo med različnimi tihimi igrami in 

dejavnostmi (Medved, 20004). 

Počitek je čas za spanje, mirno leţanje ali tiho samostojno igro (Hohmann in Weikart, 2005). 

Vzgojiteljica ima pomembno vlogo pri počitku. Organizira ustrezno pripravo na počitek s 

pomočjo mirnih dejavnosti pred njim (Medved, 20004). Pri počitku vzgojiteljica otrokom 

zagotovi lastno individualno leţišče in jim omogoči, da imajo poleg svojo igračo. Upošteva 

različne spalne navade in se zaveda, da otroci zaspijo na različne načine. Vsak otrok se pri 

počitku umiri drugače. Otrok se ne sili k spanju, temveč jim pomagamo, da se laţje sprostijo. 

Če jih spodbujamo, da se sprostijo, običajno zaspijo. Med počitkom se otroci umirijo, vsak v 

svojem tempu. Včasih pomaga bliţnje sedenje, boţanje. Za otroke, ki ne morejo spati, pa 

omogočimo prostor, kjer se tiho igrajo (Bregar Golobič, 2004a). Otrok naj ima moţnost, da se 

lahko prebuja počasi v svojem tempu. Med počitkom naj bo ves čas prisotna vzgojiteljica 

(Medved, 20004). 

3.4.2 Waldorfski vrtec 

V ritmični strukturi dneva in tedna se redne aktivnosti ponavljajo. Po kosilu kmalu sledi 

počitek (Nicol, 2010). Vzgojiteljica s pomočjo ritma poskrbi za neţen prehod od kosila k 

počitku. Prehod je postopen, brez hitenja. Otroci umirjeno prehajajo od igre k osebni higieni 

in negi (v mlajših skupinah), preoblačenju in pripravam na počitek (Waldorfska šola 

Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Ko vzgojiteljica v skupini zaključi z 

ritualom pospravljanja posode obroka, čiščenjem kuhinje, brisanjem miz, priprave prostora na 

počitek in osebne higiene otrok, se z otroki s pomočjo pesmi odpravi v spalnico ali del 

igralnice, ki je namenjen spanju (Nicol in Taplin, 2012). K počitku se odpravijo vsi otroci. 

Koliko časa traja počitek pa je odvisno od individualnih potreb vsakega otroka (Waldorfska 

šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). V spalnici imajo otroci vsak svoj 

leţalnik na katerem otroka čaka njegova posteljnina ali najljubša mehka igrača (odeja, blazina 

ali oboje). Vsak dan vzgojiteljica otrokom zapoje enako pesem in igra na liro. Na ta način 

otroci počitek vsakodnevno izkusijo na enak način. Pesem, ki otroke nagovori k spanju, in 

igranje lire oznanjata za otroke čas počitka. Otroci zaradi vsakodnevnih ponovitev vedo, kaj 

lahko pričakujejo. Otroci se preko ponavljajočega se ritma lahko zanesejo na svojo okolico in 
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posledično na predvidljiv in zanesljiv svet, v katerem se lahko sprostijo. Otroci se v spalnici 

prebujajo oz. vstajajo v svojem ritmu in času (Nicol in Taplin, 2012). 
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4. VLOGA VZGOJITELJICE V DNEVNI RUTINI  

4.1 JAVNI VRTEC 

4.1.1 Organizacija prostora in časa 

  

Vsakdanje ţivljenje v vrtcu naj bo organizirano časovno in prostorsko, tako da izbira časa in 

prostora ni sama po sebi samoumevna, temveč otroci v omenjenem procesu čim več 

sodelujejo in nanj vplivajo. Vzgojiteljica se s svojimi moţnostmi dela (načina načrtovanja, 

oblikovanja in izvedbe vzgojne dejavnosti) zaveda pomena, ki ga ustvarja v dnevni rutini 

(Apple, 1992). S tem namenom vzgojiteljica oblikovanje otrokovega bivanjskega prostora 

(izbira igrač, materialov), organizacijo časa za izvedbo elementov dnevne rutine in 

vključevanje v samoiniciativne dejavnosti otrok, vključi v svoje načrtovanje in refleksijo dela 

(Kroflič, 2005).  

 

Kot pomemben element kurikula je poudarjeno načelo omogočanja izbire in drugačnosti, kar 

pomeni, da se  pri organizaciji prostora zavzemamo za uravnovešen, varen in prijeten prostor 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Igralne površine naj bodo v igralnici jasno razdeljene, postavljeni 

kotički s primernimi igrali. Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, pri organizaciji 

prostora, otroku omogoča umik v zasebnost, kjer ima moţnost biti sam (Bregar Golobič, 

2004b). 

Prostor, v katerem se gibljejo otroci in vzgojiteljice, vpliva na medsebojno delovanje. Prostor, 

ki je skrbno organiziran, omogoča, da otroci ohranjajo in krepijo svojo samostojnost, 

iznajdljivost ter samopodobo. Na ta način vpliv in vloga prostora razbremenita vzgojitelja, 

obenem pa zmanjšujeta moţnost prikritega kurikula, ki ga vzgojiteljica preko svojega 

delovanja nezavedno prenaša na otroke (Antič, Garvas in Kolar, 2005). Kvalitetna 

organizacija prostora in časa omogoča otrokom sproščeno medsebojno komunikacijo, 

svobodno uresničevanje svojih interesov in ponuja moţnost, da otroci nemoteno zadovoljijo 

svoje potrebe (Bojinovič, 2005). 

V procesu urejanja in organizacije prostora je pomembno, da poskušamo uskladili različne 

interese, da otrokom zagotavljamo varnost in intimo (Jenšterle, 2005). Prostor naj vključuje 

območja za skupinske dejavnosti, hranjenje in spanje. Če je prostora dovolj, naj bo del 

igralnice, ki je namenjen hranjenju, ločen (Bregar Golobič, 2004b). Ločen naj bo tudi prostor 

za spanje, da otroci počivajo, ne da bi jih motile igrače in drugi materiali. Če je prostor 
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omejen, imajo lahko otroci leţišča v prostoru za srečanja ali na prehodu kotičkov (Hohmann 

in Weikart, 2005). Otroci naj spijo v rahlo zasenčeni sobi, prostor za počitek pa naj bo 

prezračen (Medved, 20004). 

4.1.2 Komunikacija in interakcija med vzgojiteljico in otroki 

 

Neposreden dejavnik dnevne rutine je vzgojiteljica, ki soustvarja klimo (Apple, 1992).  

Vzgojiteljica ustvari klimo s svojim ravnanjem, komunikacijo z otroki in s svojim 

pedagoškim vodenjem skupine. Splošna klima v skupini je lahko direktivna, spodbudna ali 

permisivna. V vrtcu si vzgojiteljice ves dan prizadevajo za spodbudno ozračje, v katerem se 

otroci počutijo varne, preizkušajo nove stvari, povedo, kaj mislijo, prepoznajo probleme in 

preizkušajo rešitve (Hohmann in Weikart, 2005). Ozračje v vrtcu naj torej ne bo direktivno 

ampak spodbudno, v katerem si vzgojiteljice in otroci delijo vodenje. V tem ozračju 

vzgojiteljica skrbi za primerno svobodo ter ustrezne meje, da se otroci v vrtcu počutijo varne. 

V spodbudnem ozračju vzgojiteljica opogumlja otroke in jim pomaga pri reševanju 

problemov, da otrok občuti zadovoljstvo ob razreševanju le-tega in se zave odgovornosti za 

svoje rešitve. Spodbudno ozračje pri otroku krepi razvoj zaupanja, avtonomnosti in 

iniciativnosti, empatije in samozaupanja (Hohmann in Weikart, 2005). Otrokom vzgojiteljica 

ponudi moţnost izbire in določi odgovornosti. Ko si otroci nekaj ţelijo, jim za dosego 

njihovega cilja ponudi več moţnosti, na ta način se bodo otroci počutili vredne ter hkrati 

kazali ţeljo po sodelovanju. Ko vzgojiteljica določi njihovo odgovornost, jih spodbuja, da 

postanejo samozavestnejši (Cotič, 2004).  

Vzgojiteljica v skupini je nedirektivna usmerjevalka (Kurikulum za vrtce, 1999). Otrokom  

prisluhne, omogoči in spodbuja ustvarjalnost in z njimi sodeluje (Bregar Golobič, 20004). Na 

otroke vpliva s svojim vedenjem, zato je pomembno, da je v komunikaciji z otroki prijazna, 

prijetna, vljudna in spoštljiva (Kurikulum, 1999). Komunikacija v vrtcu je orodje in način 

sporazumevanja, je proces, ki zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo (Vec, 2005, v 

Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009). V vrtcu vzgojiteljica komunicira preko 

medosebne komunikacije, saj ta opredeljuje vsako vedenje, ki ga otroci lahko zaznajo (Devjak 

idr., 2009). S pomočjo komunikacije vzgojiteljice in otroki vzajemno učinkujejo drug na 

drugega (Brajša, 1990, v Devjak idr., 2009). Vzgojiteljica z otroki komunicira preko besedne 

in nebesedne komunikacije. Ko pri otrocih uporabljamo besedno komunikacijo, od otrok 

običajno pričakujemo odziv, saj je naša komunikacija zaveda. Pri nebesedni komunikaciji pa 
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so sporočila pogosteje nezavedna. Vzgojiteljica s svojo besedno in nebesedno komunikacijo 

otrokom ves čas nekaj sporoča in na njih pusti določen vtis (Devjak idr., 2009). 

V vzgojno izobraţevalnem komunikacijskem procesu je pomembno, da ne posluša samo 

otrok vzgojiteljico, ampak tudi vzgojiteljica posluša otroka, ker mora biti komunikacija 

dvosmerna. Poslušanje je pomembno za vsako komunikacijo, saj je potrebno razumeti pomen 

sporočila. Način poslušanja, kot aktivno poslušanje, zajema ugotavljanje sogovornikovih 

čustev, potreb in ţelja. Aktivno poslušanje delimo na fizično (nebesedna govorica), psihično 

(kakšna čustva je sporočal) in besedno (kaj je povedal) (Devjak idr., 2009). Brajša (1993, v 

Devjak idr., 2009) navaja, da otrok sporočilo vzgojiteljice sliši na štirih ravneh: (1) kakšen 

človek je tisti, ki govori (način govora sporoča osebnost vzgojiteljice); (2) kakšno je mnenje 

vzgojiteljice, ki govori, in kako ona dojema in razume vsebine, o katerih pripoveduje ali 

razlaga; (3) kakšen je njen odnos do prejemnika  (kako se vzgojiteljica vede do poslušalca oz. 

otrok); (4) kako sporočilo vpliva na poslušalca (ali bo sproţilo pri otrocih kakšen odziv). 

Aktivno poslušanje vzgojiteljice omogoča, da otrok predela močna čustva, se jih reši in spet 

usmeri v aktivnost. Otrok tako začne razumeti lastna čustva. Ker vzgojiteljica aktivno posluša, 

bo tudi otrok poslušal samega sebe in imel moţnost, da sam razreši lasten problem. S tem 

otroka sprejmemo, upoštevamo in razumemo. Med vzgojiteljico in otrokom se ustvari tesnejši 

in zrelejši odnos, kar otroku dodeli večjo vrednost samega sebe in učinkovitejše ustrezno 

vedenje (prav tam). Košir (1999, v Devjak idr., 2009) navaja, naj vzgojiteljice za svoje 

sporočilo same prevzemajo odgovornost. Za vzgojiteljice so povratne informacije na področju 

vzgojnega vpliva zelo pomembne, saj lahko le na ta način vzgojiteljica razvija, načrtuje in 

spreminja svoje dejavnosti, posledično pa hkrati spreminja sebe in odzive otrok (Špoljar, 

1993). Vzgojiteljica v vrtcu otrokom nudi model za posnemanje govora, gibanja in moralnega 

delovanja (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Vsako dejavnost v vrtcu preseva 

prizadevanje, da bi otroci preko zgleda in posnemanja dobili občutek za demokracijo, enakost, 

skrb in odgovornost. Vzgojiteljice v vrtcu spodbujajo moţnost izbire in drugačnosti. S svojim 

zgledom  dajejo sporočila, v kolikšni meri je otrokova soudeleţba pri sprejemanju skupnih 

odločitev zaţelena (Bregar Golobič, 2004b).  

Otroke vzgajamo z vzorom, razumom in srcem (Brusnjak, 2005). Moţnost, da lahko v vrtcu 

oblikujemo kritično in ustvarjalno osebnost, ki je sposobna sama delovati, je pogojena s 

svobodo otroka, ki jo omejujejo pravice in odgovornosti. (Radovanovič, 2005).  

Discipliniranje v vrtcu se dogaja na ravni komunikacije med vzgojiteljico in otrokom. Odrasel 
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naj bo pri usmerjanju otrokovega vedenja jasen, pozitivno naravnan in odločen. Vzgojiteljica 

otroka usmerja in tako vzpostavlja primerno vedenje otroka. S pomočjo pesmi, igrače, 

dejavnosti, igre itd. otroka preusmeri na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenja (Cotič, 2004). 

Omejitve v vrtcu postavlja s pravili. Pravila in posledice dejanj vzgojiteljica na razumljiv 

način razloţi otrokom: »Če koga udariš, boli« (Cotič, 2004). Pravila niso postavljena v vrtcu 

zato, da ima vzgojiteljica nadzor nad otroki, ampak zato, da imajo otroci moţnost sami 

prevzemati odgovornost za svoje odločitve. Otrok mora vedeti, kaj vzgojiteljica od njega 

pričakuje v določenih situacijah (Starič Ţikič, 2005). Vzgojiteljica postavi torej preprosta, 

jasna pravila in omejitve, ki jih dosledno upošteva. Postavljena pravila naj bodo v vrtcu 

zaključek skupnih domislic, da jih otroci razumejo kot smiselna. Otroci naj čutijo, da so 

pravila nekaj nujnega, da smo z njihovo pomočjo varni in enaki, saj pomagajo, da ne oviramo 

drug drugega. Meja moje lastne svobode je svoboda drugega. Pravila naj bodo postavljena 

tako, da jih lahko spreminjamo, za spremembo pravil pa uporabljamo pogovor. Predloge otrok 

sprejmemo s spoštovanjem in zavzetostjo (Rakovič, 2004).  

Ko je otrok udeleţen v konfliktu, mu odrasel ponudi svojo pomoč. Pomembno je iskanje 

ravnovesja med sposobnostjo otrokovega samostojnega odločanja in pomočjo odraslega. 

Iščemo ravnovesje med potrebami otroka in potrebami vzgojiteljice. O varnem okolju v vrtcu 

govorimo takrat, ko so konflikti zaţeleni, tako otrok dobi pozitivno naravnanost do konfliktov 

(Ţerjav, 1994). Vzgojiteljica se ob konfliktnih situacijah (Hohmann in Weikart, 2005) 

poskuša izogniti kaznovanju, saj kaznovanje razdvoji medsebojne odnose med vzgojiteljico in 

otroki. V primeru kršitev pravil vzgojiteljica otrokom pokaţe, kako lahko napako popravijo, 

ter otroku ponudi več moţnosti, kako se lahko sooči s posledico dejanj (Starič Ţikič, 2005). 

Vzgojiteljica naj bo do otroka pozorna. V vsakem delu rutine je čas namenjen vsakemu 

otroku, to mu daje občutek varnosti in sprejetosti. Otroci in njihovi starši naj čutijo, da je 

odrasel z otroki v občutljivem in pozornem odnosu. Opazi otrokove drobne in posebne 

namige, stiske, občutljiva vprašanja, ţelje. Vzgojiteljica opazi in upošteva potrebe otrok, ne 

glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku. Dopusti, da niso le vzgojitelji tisti, 

ki vodijo dogajanje v vrtcu. Dopusti, da se v vrtcu dogaja in razvija kaj od tistega, česar nismo 

načrtovali. Časovno in prostorsko organizacijo prilagodi otrokom, na ta način bodo čas v 

vrtcu preţivljali prijetneje in se bodo tako otroci kot tudi mi naučili veliko več. Če ima otrok v 

vrtcu omogočeno moţnost izbire in s tem odgovorne odločitve, mu kritično  in avtonomno 

razmišljanje oz. ravnanje ne bo tuje kasneje (Rakovič, 2004).  
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Pri načrtovanju vzgojnih ciljev in ţivljenja v vrtcu moramo paziti na naša nereflektirana 

pričakovanja, ki se nanašajo na točno določene vzorce obnašanja (pretepanje, otrok pospravi 

igrače, uboga vzgojiteljico, sledi ritmu). Če so vzgojni cilji oblikovani tako, vzgojo hitro 

spremenijo v obliko manipulacije, saj imamo za otroka prikrito zahtevo, naj se podredi našim 

oblikam lepega vedenja. S tem procesom otroke prikrajšamo za razumevanje moralnih dilem 

in odločanje, ampak oblikujemo samo navade in stereotipsko vedenje. To ni usklajeno s 

kurikulom, ki poudarja razvijanje občutljivosti in zavesti o problemu, potrebo po razumevanju 

in jezikovni artikulaciji moralnih dilem (Marjanovič Umek, 2010). Prepričanja in stališča 

vzgojiteljic o razvoju otrok, vzgojnih ciljih in metodah, individualnem razumevanju vzgoje, 

izobraţevanja in otroštva so del prikritega kurikula, na katerih temelji vsakdanje ravnanje 

vzgojiteljice. Eden izmed teh dejavnikov je tudi empatija vţivljanja. Vzgojiteljica prisluhne 

načinu obnašanja otrok. Empatična vzgojiteljica otroke med elementi dnevne rutine opazuje 

ter prepozna njihove občutke in potrebe. Prepozna motivacijske in emocionalne dejavnike, ki 

vplivajo na otrokovo vedenje. Vzgojiteljica vsakega otroka sprejme takšnega, kot je, in raje 

prilagodi vzgojna sredstva ter komunikacijo vsakemu otroku in situaciji posebej (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). Vzgojiteljica ob tem spoštuje različnosti otrok (različne navade, vrednote, 

druţinsko ozadje itd.). Rešuje probleme z novimi kreativnimi pristopi. Če pristopi niso 

učinkoviti, jih spremeni. Premisli, kaj v določenem primeru dela teţavo in kaj lahko stori, da 

bi jo rešili. Premisli, kako bi bili otroci bolj zadovoljni in uspešnejši. Uporablja »jaz« 

sporočila. V primeru teţave, vpraša otroke, kako bi lahko pomagali, da bi razrešili problem. V 

primeru nemirnosti, omogoči gibanje. Če odzivi otrok niso primerni, prilagodi pristop. Tesno 

sodeluje s starši, da lahko razume otrokovo vedenje. Kadarkoli je le mogoče, vzgojiteljica 

prepreči probleme. Organizacijo dela prilagodi na način, da otrokom ustreza. Če so otroci 

utrujeni ţe pred počitkom, prilagodi organizacijo časa in dnevno rutino. Če je le mogoče, 

problem reši v čim krajšem času, saj s tem na otroka naredi vtis obvladovanja situacije. 

Probleme ne prenaša na starše ali druge vzgojiteljice. Vzgojiteljica je seznanjena z razvojnimi 

značilnosti otrok, saj so nekatera vedenja oz. disciplinski problemi primerni glede na otrokovo 

starost in razvoj. Oblikovanje dnevne rutine v vrtcu prilagodimo razvojnim potrebam otrok 

(Cotič, 2004). 
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4.2 WALDORFSKI VRTEC 

4.2.1 Waldorfska pedagogika 

 

Waldorfska pedagogika izhaja in antropozofije – duhovne znanosti. Waldorfski pristop v 

vrtcu obsega obdobje od rojstva do vstopa v šolo (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za 

waldorfske vrtce, 1992). Otroka pojmuje kot fizično, duševno in duhovno bitje. Na otroka ima 

celosten pogled; fizični, čustveni, socialni, kognitivni in duševni. Poleg tega pa upošteva 

talente in obljube, ki jih je otrok iz prejšnjih ţivljenj prinesel s seboj. Kurikulum waldorfskega 

vrtca je prilagojen individualnemu otroku. Waldorfska vzgojiteljica opazuje naravo otroka, ki 

se neprestano razvija in raste. Otrok je opazovan z njegovega fizičnega, psihološkega in 

spiritualnega vidika. Kurikulum je krojen tako, da lahko sledi otrokovim potrebam skozi 

vsako fazo njegovega razvoja. V prvih sedmih letih otroka waldorfska pedagogika stremi k 

razvoju njegovega fizičnega telesa, dobre motorične sposobnosti, zdravega odnosa in 

spoštovanja do drugih in sveta, ki ga obdaja. Sile, ki omogočajo otroku rast, gradijo fizično 

telo otroka od 0 do 7 let. Kasneje, v času šolanja, postanejo otroku omenjene sile dostopne kot 

osnova za zdrav kognitivni razvoj mišljenja. Otroku moramo pustiti, da čim dlje ostane v 

svojem sanjajočem stanju. Zato da pustimo fizičnemu telesu čas, da postane močno v okolju, 

kjer ne uporablja intelektualnega mišljenja (Nicol, 2010). Tako se vseţivljenjsko učenje 

odvija počasi do sedmega leta, ko jim je predstavljeno formalno učenje (Howard, 2006).  

 

Waldorfska pedagogika spoštuje pristno naravo otroštva in v vrtcu nudi varno okolje, v 

katerem imajo otroci čas, da razvijejo različne spretnosti, ki nudijo trdne temelje za čustveno, 

socialo in kognitivno inteligenco kasneje (Nicol, 2010). Prvo zgodnje učenje otroka v 

waldorfskem vrtcu prihaja iz otroka samega. Otrok v waldorfskem vrtcu spoznava svet na 

način, ki je njegovi starosti najbolj primeren. Otrok se uči preko aktivne interakcije s svojim 

okoljem, čutenjem, dotikanjem, raziskovanjem in posnemanjem. Okolje v vrtcu ponuja veliko 

senzornih izkušenj, saj je opremljen z naravnimi enostavnimi igračami, da spodbujajo 

spontano igro, ki izhaja iz kreativnosti vsakega otroka. Vrtec je prostor skupnosti, podprt s 

pomenskimi deli, otroci so dobrodošli, da se pridruţijo, a se jih ne sili v delo. Delo je 

ponujeno spontano, neformalno, da se razvijata volja in samoiniciativa. Drugače povedano, 

otrok se uči preko aktivnega dela. Delo otroka pa je večinoma igra (Howard, 2006). Aktivnost 

vzgojiteljice otroke navdihne, da postanejo aktivni, samostojno najdejo svojo učno situacijo in 
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se igrajo. Šolana waldorfska vzgojiteljica spodbuja otrokovo kreativno igro in samomotivacijo 

ter otroku nudi vzor, ne navodil (Nicol, 2010).  

 

Rudolf Steiner (1987) navaja, da ni druge vzgoje kot samovzgoja. Pri vzgoji moramo 

zagotoviti popolne pogoje, v katerih lahko otroci preko našega delovanja vzgajajo in 

izobrazijo sami sebe, glede na njihove lastne dušne namene. Za majhne otroke je v vzgoji 

najbolj pomembna prisotnost človeškega bitja in prisotnost oz. pristnost posamezne 

vzgojiteljice (Howard, 2006). Razvidno je, da zahteva vzgoja predšolskega otroka proces 

samovzgoje odraslih (Steiner, 1923). 

4.2.2 Organizacija prostora in časa 

4.2.2.1 Organizacija prostora 

 

Otrokom omogočimo doţivljanje sveta preko čutov, ki jih ustrezno negujemo tudi z 

oblikovanjem bivanjskega prostora (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske 

vrtce, 1992). Vzgojiteljica skrbi za okolje in prostor, saj oblikovanje otrokovega ţivljenjskega 

okolja postaja vse bolj pomembno (Konzeption waldorfkindergarten-wahlwies, 2015). Vanj ni 

vključeno le to, kar se zgodi okoli otroka v materialnem smislu, ampak vse, kar otrokovi čuti 

v okolju lahko zaznajo in kar lahko vpliva nanj (Nicol, 2010).  

 

Waldorfsko okolje je oblikovno zasnovano tako, da je za oko privlačno otrokom in staršem. 

Prostor igralnice v waldorfskem vrtcu je topel in gostoljuben (Oldfield, 2012). Okolje v vrtcu 

je za otrokova čutila neţno. Urejeno je v mehkih odtenkih roţnate barve, ki otrokom daje 

občutek neţnosti in varnosti. Tudi na odrasle imajo neţne barve pomirjajoč vpliv (Oldfield, 

2012). Sam prostor pa je zasnovan tako, da spominja na dom (Waldorfska šola Ljubljana: 

Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Veliko igralnic v waldorfskem vrtcu ima tudi svojo 

kuhinjo, v kateri vzgojiteljice pripravljajo malico in druge obroke (Oldfield, 2012). Okolje je 

polno naravnih materialov, lesenega pohištva, bombaţnega blaga, volne, svile in kjer je 

mogoče so poloţena tudi naravna tla. Naravni materiali razširijo vrsto izkušenj in spodbujajo 

čute, ko otroci rokujejo s temi materiali. Igrače so pristne in naravne, saj pristni predmeti 

pomagajo, da jih otrok preko čutov lahko izkusi in s tem spoznava svet (Nicol in Taplin, 

2012). Otrokovo okolje naj bo tako, da spodbuja ustvarjalno domišljijo. Otrok v waldorfskem 

okolju nima na voljo veliko stvari, ker se otrok hitro naveliča igrače, ki jo lahko uporabi samo 

za en namen. Največkrat uporabljene igrače so preproste narave igrače, ki jih najdemo zunaj v 
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naravi, poleg tega pa zaradi njihove večkratne uporabe spodbujajo k igri (Nicol, 2010). Igrače 

so narejene iz naravnih materialov, kot so hlodi, lesene kocke, deske, blago, enostavne lutke, 

školjke, storţi, kamni …  (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). 

4.2.2.2 Organizacija časa – dnevni ritem 

 

Zgodnje učenje je povezano z otrokovim fizičnim telesom in burnimi izkušnjami. Odrasla 

oseba v vrtcu poleg prostora oblikuje tudi dnevni ritem ter skozi ponavljanje ustvarja ljubeče, 

ţivahno, a urejeno dihanje (Nicol, 2010). V vrtcu upoštevamo dnevni ritem, ker vsak otrok 

ţivi v ritmu. Ritem v vrtcu je aktivno nihanje med krčenjem in širjenjem. Poteka ritmična 

menjava med časom, ki je otrokom namenjen za igro, ter časom, ki ga otroci preţivijo z 

vzgojiteljico (jutranji pozdrav, pravljica, obroki …). Čas preţivet z vzgojiteljico je pri 

predšolskih otrocih veliko krajši kot prosta igra. Otrok ne sme ostati predolgo v svojem 

izraţanju (širjenju) in ne predolgo v mejah in omejitvah v skupnih trenutkih (krčenju). Oboje 

potrebujemo, da smo v ravnovesju (Nicol in Taplin, 2012). Preko zdravega procesa dihanja 

otrok pridobi občutek varnosti in zaupanje v odnos do sveta. (Howard, 2006). 

 

Ritem vzgojiteljica uporablja, da otrokom omogoči zdrav razvoj ritmičnih sistemov v telesu 

(ritem srca, ritem dihanja – vdiha in izdiha). Naravno dihanje je nezavedno in sproščeno. 

Tako je tudi v vrtcu, ko se otroci ritma ne zavedajo, ampak se vanj hitro vpnejo. V vrtcu so 

prisotni dnevni, tedenski, mesečni in letni ritmi (Nicol, 2010). Ritem kmalu postane navada in 

te navade se utrdijo in postanejo nevprašljive. Na ta način odstranimo potrebo po navodilih in 

usmeritvah vzgojiteljic. Ritem otrokom pomaga k zdravemu razvoju. Pomaga, da se naučijo 

ţiveti s spremembami, najdejo svoje mesto v svetu in jih vodi h kasnejšemu uravnovešenemu 

ţivljenju. Ritem pomaga uravnovesiti sile prve volje (s katero so otroci lahko veš čas aktivni) 

in njihovo čustveno ţivljenje. V ritmični strukturi dneva in tedna se redne aktivnosti 

ponavljajo. Na ta način se otroci počutijo varne in samozavestne. Občutek domačnosti da 

otrokom moţnost učenja novih veščin brez stresa (Nicol, 2010). Ponavljanje je naravno 

orodje za učenje in spomin. Ko nekaj ponavljamo dovolj časa, postane navada. Ponavljanje 

okrepi voljo otroka, saj potrebujemo voljo za ponavljanje (otrok poskuša shoditi in večkrat 

pade, preden izvede toliko ponovitev, da shodi) (Nicol in Taplin, 2012). 

 

Vzgojiteljica se za vsak element dnevne rutine odloči in načrtuje, kako ga bo z zornega kota 

otrok najbolje izpeljati in na kakšen način. Ko to odločitev sprejme, ga obdrţi in ga ponavlja 
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vsak dan. S časom za vzgojiteljico in otroke postane navada. To je npr. lahko način, kako 

bodo otroci sklicani k obroku ali kako bomo pripravili mizo itn. Na ta način se otroci učijo, 

brez neupravičenega pritiska. (Oldfield, 2012). Vzgojiteljica otrokovo potrebo po ponavljanju 

spoštuje. Dnevni ritem je oblikovan na način, da vzgojiteljica z organizacijo svojega 

pedagoškega procesa poskrbi, da obroki, počitek ali prihod otrok poteka na enak, utečen, 

ponavljajoč se način (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). 

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu uporablja ritem za majhne rituale (umivanje rok pred 

obroki) ali pri strukturi dneva, tedna in leta. Ponavljanje ritmov otrokom prinese občutek 

varnosti. Otroci v vrtcu izkusijo potek dneva in vedo, da bodo njihove izkušnje v prihodnje to 

samo še okrepile. Vedo, kaj lahko pričakujejo in njihova telesa so na to navajena. Otroci 

preko ritma, ki se ponavlja, čutijo, da se na svet, ki jih obdaja, lahko zanesejo (prav tam). 

4.2.3 Vloga vzgojiteljice  

 

Primarni cilj waldorfske pedagogike je spodbujanje in zagotavljanje zdravja otrok, pri čemer 

ne gre samo za vzdrţevanje fizičnega telesa, temveč tudi za celovito usklajevanje otrokove 

duševnosti in duhovnosti. Krepitev zdravja velja za izjemno pedagoško nalogo, saj je otrokov 

zdravstveni razvoj v veliki meri odvisen od odraslih v njegovi okolici. Notranja drţa in 

zunanje vedenje odraslih sta prvo učno okolje majhnega otroka (Konzeption 

waldorfkindergarten-wahlwies, 2015). 

 

Vzgojiteljica je v duhovnem smislu predstavljena kot duhovni vzor, ki vpliva na otroka, 

predstavlja stanje duha, ki ga otrok prav tako posnema. Zagotavljanje kakovosti na tem 

področju je odvisno od vsakega posameznika v vzgojno-izobraţevalnem procesu (Susan 

Howard, 2006). V prvih sedmih letih otroka vzgajati pomeni le to, da mu ljudje v njegovi 

okolici pokaţejo, kaj naj oponaša (Steiner, 1987).  

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu se zaveda, da od otroka ne ţelijo in ne pričakujejo 

določenega obnašanja, temveč pustijo, da iz njega pride njegov lasten impulz. S tem 

namenom otroka, ki je v središču waldorfskega učnega načrta, ne nagovarjajo zavedno, 

temveč nanj delujejo vtisi iz njegovega okolja. Naloga vzgojiteljice je, da otrokovo fizično 

okolje ustrezno pripravi. Torej je v predšolski vzgoji bistvena vzgojiteljica, ki oblikuje in 

vpliva na otrokovo okolje, ne samo z oblikovanjem prostora, dnevnega ritma, temveč tudi 

skozi kvalitete svojega lastnega bistva in s svojim odnosom do otrok. V okolje sodi vse, kar se 

dogaja okoli otroka, kar lahko otrok s čutili zazna in kar lahko v naravnem okolju vpliva na 
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njegove duhovne sile. Vzgojiteljica upravlja z otrokovim okoljem in ne neposredno z 

otrokom. Otroka vzgojiteljica nagovarja na naraven način, s tem ko je vključen v smiselne 

aktivnosti, ki so vredne posnemanja in ki pripomorejo k dobrem počutju drugih in nas samih. 

V vrtcu pred otroki je vzgojiteljica aktivna na področju umetniških in domačih opravil. 

Vsakodnevna opravila so vredna posnemanja in imajo na otroke pozitiven učinek, saj jih 

otroci razumejo (Nicol, 2010). Vzgojiteljica ima nalogo, da uravnava praktične dejavnosti 

vsakodnevnega ţivljenja na način, da jih otroci lahko posnemajo (Howard, 2006). 

Pomembnost ritma, ponavljanja in vzgojiteljice kot vzora pa se zrcali v vsakem elementu 

dnevne rutine (Nicol, 2010). 

Volja je aktivirana na različne načine, to lahko vidimo po tem, kako otroci drugače imitirajo. 

Vsi opazujejo enako dogajanje v svoji okolici, a njihova reakcija je povsem drugačna. 

Nekateri otroci videno takoj posnemajo, drugi se ob odraslem igrajo podobno igro, nekateri 

otroci pa impulza ne sprejmejo. Z moţnostjo posnemanja imajo izbiro (Nicol, 2010). 

Posnemanje je aktivnost volje, je aktivnost jaza, ega. Otrokova volja je aktivirana s sliko 

odraslega, ki je vključen v dejavnost oz. delo ter je z njim zaposlen. V atmosferi delovnega 

odraslega se otrok lahko svobodno odloči, ali se bo pridruţil aktivnosti vzgojiteljice in jo 

posnemal ali si bo v igri sam poiskal svojo učno situacijo. S svojim pomenskim in aktivnim 

delom v skupini vzgojiteljica otroke navdihuje k igri, saj ustvari okolje in klimo, ki je ţe sama 

po sebi aktivna. Tako okolje lahko ustvari zaporedje dogodkov, ritem in dobre navade, ki so 

del dobrega fizičnega okolja. Notranji mir vzgojiteljice in delo v oddelku vplivata na dobro 

vzdušje in klimo (Nicol, 2010).  

V predšolski dobi prevladuje nagon posnemanja. Otrok posnema na začetku povsem 

podzavestno. Sčasoma postaja zavestno in se to odraţa v otrokovi igri. Potreba po 

posnemanju je globoko zakoreninjena. Za otroka je posnemanje enako pomembno kot 

dihanje. Čutni vtisi so kot vdih, posnemanje pa kot izdih. V waldorfskem vrtcu učenje poteka 

preko posnemanja in ne s pomočjo navodil  in usmeritev. Vzgojiteljica se tako zanaša na 

otrokovo moč posnemanja, ta pa je ključ do učenja in vzgoje. Poudarek je na implicitnem 

učenju ne eksplicitnem. Ta pristop izključuje formalno učenje, saj se otrok  ne zaveda,  da se 

uči. Vzgojiteljica načrtuje otrokov napredek preko posnemanja, a kljub temu napredka od 

otrok ne pričakuje. Da otrokom omogočimo pozitiven model posnemanja, naj bodo vsa 

dejanja, besede in misli vredne posnemanja (Nicol, 2010). 
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Vzgojiteljica je otrokom za zgled. Otroci posnemajo tudi duševno naravnanost odraslih, zato 

naj bo interakcija z otroki vedno pozitivna in spoštljiva. Zgled za spoštljivo, umirjeno in 

vljudno medsebojno komunikacijo. Vzgojiteljica budno spremlja vedenje otrok, na morebitne 

konflikte se odziva na socialno sprejemljiv način. Ne uporablja kritike in kazni, ampak kratka 

navodila in predloge za konstruktivno razrešitev problema. Vzgojiteljica mora biti sposobna 

vzdrţevati harmonično in sodelovalno vzdušje. Z otroki komunicira kratko, jasno in 

konkretno, brez abstrakcij (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). 

Vzgojiteljica je v svojem mišljenju jasna, da otroka ne zmede z nepremišljenimi zahtevami. 

Izvor človeške ţivčnosti je zmeda, ki jo povzroča nejasno mišljenje v otrokovi okolici (Nicol, 

2010). Pristopimo s prijaznostjo in spodbujamo pozitivno naravnanost v vsaki situaciji 

(Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992).  

V vrtcu pa so otroci nagnjeni k posnemanju in aktivnosti. So zelo odprti in zelo občutljivi na 

vse, kar se dogaja v njihovi okolici (Oldfield, 2012). Tako imajo besede (opomini, razlage in 

drugi razumu namenjeni izrazi) zelo majhno ali nobeno vlogo v primerjavi z resničnimi 

dejanji v njegovi okolici. Otrok je sprejemljiv za kretnje in gibe, saj se odziva na vse, kar pri 

ljudeh in njegovi okolici zazna. Kretnje odraslih otroku pomenijo več kot samo besede  

(Carlgren, 1993). Vedenje odraslega se zrcali v otroku. Ne smemo misliti, da se otrok z 

razumom lahko nauči, kaj je dobro in slabo, temveč se moramo zavedati, da vse, kar v 

otrokovi okolici počnemo, vpliva na oblikovanje njegovega organizma (duha, duše in telesa) 

(Carlgren, 1993). 

Človek, ki obkroţa majhne otroke, mora imeti v sebi veliko ljubezni, saj bo le na ta način 

otrok prav tako bitje ljubezni. Če mora otrok napredovati v samokontroli, mora samokontrolo 

sprva opaziti pri vzgojiteljici. Da je otrok socializiran, mora socialno vedenje videti pri 

odraslih. Majhen otrok ne posnema samo tega, kar vidi, ampak tudi prepričanja ljudi, ki so v 

njegovi okolici. Za njegovo prihodnost so odločilne moralne lastnosti, ki ji na ta način 

sprejema iz svoje okolice. Če to potrebo majhnega otroka, zaradi pomanjkljivega duševnega 

stika s starši, zanemarimo, človek vse ţivljenje posnema druge. S posnemanjem otrok dobi v 

predšolski dobi čut za svobodo in neodvisnost (Carlgren, 1993). 

Ţivljenje v vrtcu nam z dokazi pojasnjuje, kako pomembno je biti buden za vsakodnevno 

dogajanje. Vzgojiteljica, ki je sposobna ravnati tukaj in sedaj in ob tem upoštevati razvojne 

zakonitosti otroka, je fleksibilna vzgojiteljica (Carlgren, 1993). Zavedati se mora efektov 

svoje impresije na otroke, saj bo otrok vse prejete vtise izţivel, pa naj bodo pozitivni ali 



 

24 
 

negativni. Waldorfska vzgojiteljica omogoči, da se otroci lahko izţivijo, saj so predelani vtisi 

za otroka zdravilni in pripomorejo k njegovemu razvoju. Otrok, ki pa te moţnosti nima, ţivi 

pod pritiskom nepredelanega. Če otrok sam ne more poskrbeti za izţiveto vedenje, lahko za to 

poskrbi njegov organizem z boleznijo (Carlgren, 1993). Vsak, ki je v interakciji z otrokom, 

postane del pedagoškega vzgojnega procesa. Najpomembnejša prioriteta za vzgojiteljice je, da 

izbirajo in selekcionirajo svoje vtise, saj se zavedajo, da bodo otroci vse prejete vtise v vrtcu 

tudi izţiveli oz. opaţeno vedenje posnemali. Na otroke vplivajo vtisi, ki so fizični (oblačila 

vzgojitelja, otrokov dotik vsega v njegovi okolici), čustveni in vedenjski (prepiri, vpitje, 

čustvene napetosti ter fizično vedenje) ter senzorični (moč televizije, radia … ) (Nicol, 2010).  

Da pozitivno pripomoremo k podpori in skrbi za otroka in njihovih razvojnih potreb niso 

dovolj le zunanja dejanja, temveč notranje delo nas samih, samovzgoja (Nicol in Taplin, 

2012). Vloga vzgojitelja je, da oblikuje in vpliva na otrokovo okolje tudi s svojim odnosom 

do drugih (otrok, sodelavcev, staršev) in z svojim osebnim razvojem, samovzgojo (Carlgren, 

1993). Rudolf Steiner (1923, str. 141) navaja, da ni druge vzgoje kot samovzgoja. S pomočjo 

samovzgoje posameznik doseţe določene cilje in postane boljši človek, saj je samovzgoja 

proces razvijanja lastne osebnosti. Nanaša se na razvijanje pozitivnih navad in stališč in na 

odklanjanje negativnih navad in lastnosti (Mrmak, 1979). Pri vzgoji moramo zagotoviti 

popolne pogoje, v kateri lahko otroci preko našega delovanja vzgajajo in izobrazijo sami sebe, 

glede na njihove lastne dušne namene. Za majhne otroke je najbolj pomembna stvar v vzgoji 

in izobraţevanju lastno bitje in človečnost vzgojitelja (Howard, 2006). Pomembno je, kdo 

vzgojiteljica je in kaj izţareva v svet. Vzgojiteljica dosledno razvija samodisciplino v 

mišljenju, govorjenju in delovanju. Pri delu si pomaga z vprašanjem, ali so moja dejanja 

zdravilna ali rušilna, saj s preobraţanjem sebe preobraţa svoje okolje (Kugelegen, 1991). 

Vsako izobraţevanje je samoizobraţevanje in kot učitelji lahko le zagotovimo okolje za 

samoizobraţevanje otrok. V waldorfskem okolju vrtca moramo zagotoviti najbolj ustrezne 

pogoje, kjer otroci lahko učijo sami sebe, glede na njihove osebne poti. To je odnos, ki bi ga 

vzgojitelji morali imeti do otrok in tak odnos lahko razvijemo samo skozi neprekinjeno 

ozaveščanje tega dejstva.  

(Steiner, 1923, str. 141)  
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EMPIRIČNI DEL 
5. METODOLOGIJA 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN 

V empiričnem delu diplomskega dela bom raziskala in primerjala vlogo vzgojiteljice na 

področju izvajanja določenih elementov dnevne rutine, pri čemer se bom osredinila na prihod 

otrok v vrtec, hranjenje in počitek. V omenjenih elementih dnevne rutine bom pozornost 

namenila komunikaciji med vzgojiteljico in otroki, saj vzgojiteljica med izvajanjem dnevne 

rutine otrokom neprestano nekaj sporoča. Hkrati pa ţelim izvedeti, ali je komunikacija 

vzgojiteljice z otroki med omenjenimi elementi dnevne rutine drugačna v javnem in 

waldorfskem vrtcu.  

5.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

CILJI 

Cilji diplomske naloge so opredeliti prikriti kurikulum, elemente dnevne rutine ter raziskati in 

primerjati vlogo vzgojiteljice na področju izvajanja določenih elementov dnevne rutine, pri 

čemer se bom osredinila na prihod otrok v vrtec, hranjenje in počitek. V omenjenih elementih 

dnevne rutine bom pozornost namenila komunikaciji med vzgojiteljico in otroki. Hkrati pa 

ţelim izvedeti ali je komunikacija vzgojiteljice z otroki med omenjenimi elementi dnevne 

rutine drugačna v javnem in waldorfskem vrtcu.  

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako se razlikuje komunikacija vzgojiteljice z otroki ob prihodu otrok v vrtec v javnem 

in waldorfskem vrtcu?  

R2: Kako se razlikuje komunikacija vzgojiteljice z otroki pri hranjenju v javnem in 

waldorfskem vrtcu?  

R3: Kako se razlikuje komunikacija vzgojiteljice z otroki pri počitku v javnem in 

waldorfskem vrtcu?  
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5.3 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava je izvedena v skladu s kvalitativno raziskovalno paradigmo. Uporabila sem 

deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

5.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

Podatke sem pridobila z raziskovanjem domače in tuje literature ter z intervjuji. Intervjuje 

sem izvedla med vzgojiteljicami v Vrtcu Orehek – vrtcu pri Osnovni šoli Orehek Kranj, v 

Vrtcu Radovljica, enoti Begunje ter v enoti Waldorfske šole Ljubljana, OE Gorenjska, 

Waldorfskem vrtcu Čebelica. Intervjuji temeljijo na štirih vzgojiteljicah javnega vrtca in štirih 

vzgojiteljicah waldorfskega vrtca. 

5.5 OPIS INŠTRUMENTA, POSTOPKA IN ZBIRANJA PODATKOV 

Vzorec raziskave bo neslučajnosten in priloţnosten. V raziskavo so zajete štiri vzgojiteljice 

javnega vrtca in štiri vzgojiteljice waldorfskega vrtca. Za zbiranje podatkov sem uporabila 

strukturiran intervju, ki je bil sestavljen iz dvanajstih vprašanj in izveden maja 2020.  

5.6 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

Odgovore vzgojiteljic sem med seboj primerjala, naredila transkripcijo vseh odgovorov, jih 

kodirala in nato analizirala glede na to, ali so zaposlene v waldorfskem ali javnem vrtcu. Za 

obdelavo podatkov sem uporabila računalniški program Microsoft Office Word.  

6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Komunikacije vzgojiteljice ob prihodu otrok v vrtec 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se razlikuje komunikacija  

vzgojiteljice z otroki ob prihodu otrok v vrtec v javnem in waldorfskem vrtcu. Intervjuvane 

vzgojiteljice smo naprej prosili, da opišejo, kako med prihodom otrok komunicirajo z njim oz. 

s skupino. 
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Tabela 1: Komunikacija med prihodom otroka v vrtec. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica otroka ob prihodu 
pozdravi, se mu nasmehne ter ga 

povabi v igralnico. Sprejem 

otroka prilagodi njegovi starosti in 
reakciji. V primeru, ko otrok v 

skupino vstopi samostojno, ga 

vzgojiteljica pozdravi. V primeru, 

da otrok potrebuje bliţino, ga 
vzgojiteljica vzame v naročje, ga 

»crklja«, potem pa ga postopoma 

vključi v igro, s katero nadaljuje 
sam. 

Vzgojiteljica otroka vedno 
sprejme odprto, toplo, s 

pozdravom in s sprejetostjo. Ob 

prihodu otrok vzgojiteljica vsako  
jutro sedi za mizo na istem mestu, 

kjer opravlja enako opravilo (za 

otroke ustvari predvidljivo 

situacijo, stalnost, ki jo povezuje z 
varnostjo).  

Vzgojiteljica najpogosteje za mizo 

pripravlja zajtrk (lahko pomagajo 
tudi otroci). Otroka sprejme 

povsem individualno (otroci 

pritečejo v naročje, ji podajo roko 
ali pa se grejo igrat).  

Pomembno ji je, da otroci začutijo, 

da so videni in sprejeti.  

V2 Vzgojiteljica otroka ob prihodu 
pozdravi, se z njim na kratko 

pogovori (o njegovem počutju) in 

ga povabi k igri. 

Vzgojiteljica otroke pozdravi in se 
nasmehne. Po potrebi otroka 

prevzame od starša, v naročje, ali 

mu ponudi roko. Če je otrok 
dovolj samostojen, mu prepusti, da 

gre po pozdravu sam v igralnico. 

V3 Vzgojiteljica ob prihodu otrok 

sedi za mizo z ostalimi otroki in 
se z njimi pogovarja ali igra. 

Otroka ob prihodu pozdravi (npr. 

»Dobro jutro, Maja«). Z otrokom 
vzpostavi očesni stik. 

Vzgojiteljica ob prihodu otroka 

odreagira glede na situacijo. Če 

ima otrok ob prihodu teţave, stopi 
do vrat in mu pomaga pri ločitvi. 

V primeru, da otrok sam vstopi v 

skupino, ostane pri mizi. Če otrok 
pride do nje, da bi se »pocrkljal«, 

ga vzame v naročje. Ko se otrok 

vključi v igro ga nekaj časa 
opazuje, da vidi, če je z njim vse v 

redu. 

Vzgojiteljica otroku in njegovim 

staršem ponudi dovolj časa za 
slovo. Otroka sprejme glede na 

njegove potrebe (z naročjem ali z 

odprtimi rokami). Nekatere vzame 
v naročje, druge ne. Vedno pazi na 

veselje in prijaznost ob sprejemu. 

Prizadeva si, da otroku nudi 

predvidljiv in varen prihod v vrtec. 

V4 Vzgojiteljica otroka besedno 

pozdravi in ga povabi v igralnico. 
Skupaj z otrokom pozdravita 

mamico/atija (»adijo, pa-pa, 

kmalu pridi«) in ostale otroke v 
igralnici. Otroka povabi, da si 

ogleda igro ostalih otrok in ga 

spodbuja, da se priključi igri. Če 

se otrok ne ţeli igrati, je jokav, ga 
vzame v naročje in se z njim 

pogovarja. 

Vsakega otroka sprejme po 

vsakodnevni ustaljeni rutini na 

način, ki ga on potrebuje, da varno 

in z zaupanjem vstopi v vrtec. Z 

upoštevanjem, da je lahko kakšen 

dan tudi drugačen, glede na 

otrokovo razpoloţenje. 
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Kot je razvidno iz tabele 1 tako vzgojiteljice v javnem kot v waldorfskem vrtcu otroke 

sprejmejo s pozdravom in se ob prihodu prilagajajo vsakemu otroku in njegovim 

individualnim potrebam ter se prilagajajo vsakodnevni situaciji. Vzgojiteljice javnega in 

waldorfskega vrtca otroke, ki samostojno vstopijo v igralnico, le pozdravijo ter jim prepustijo 

izbiro igrač in igre. Otrokom, ki ob prihodu potrebujejo bliţino vzgojiteljice, pa je omogočen 

telesni stik in »crkljanje« ter sprejem v naročju. Vzgojiteljici iz javnega in waldorfskega vrtca 

otroke sprejemata za mizo, kjer vsakodnevno pričakata otroke na enak način.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljica javnega vrtca otroke 

pričaka za mizo, kjer se pogovarja ali igra z ostalimi otroki, vzgojiteljica waldorfskega vrtca 

pa otroke pričakuje, medtem ko za mizo opravlja svoje delo (najpogosteje pripravlja zajtrk). 

Vzgojiteljica javnega vrtca se z otrokom ob prihodu pogovori o njegovem počutju, z otrokom 

govori tudi v primeru, da je jokav. Skupaj z njim se z besedami »adijo, pa-pa, kmalu pridi« 

poslovi od staršev in pozdravi ostale otroke v igralnici. Vzgojiteljica otroka s pomočjo besed 

spodbuja, da opazuje ostale otroke pri igri in se jim pridruţi. Medtem vzgojiteljica 

waldorfskega vrtca z otroki verbalno ne komunicira veliko (z izjemo pozdrava ali odziva na 

situacijo). Vzgojiteljica javnega vrtca ţeli z otrokom ob njegovem prihodu vzpostaviti očesni 

stik, vzgojiteljica waldorfskega vrtca pa si ţeli, da otroka sprejme toplo, z veseljem, prijazno 

in na način, da otrok občuti, da je viden in sprejet. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca so 

izpostavile, da si ţelijo otroku ob prihodu zagotoviti občutek varnosti in zaupanja na način, da 

za otroka pripravijo predvidljivo situacijo in stalnost. Ena izmed vzgojiteljic waldorfskega 

vrtca ţeli otrokom in njihovim staršem nuditi dovolj časa za slovo. 

Ob prihodu otrok vzgojiteljice upoštevajo načelo individualnosti, saj ima vsak otrok ob 

prihodu svoj običaj oz. ritual, ki mu najbolj ustreza (Hohmann in Weikart, 2005). 

Vzgojiteljice otroke in starše ob prihodu prijazno pozdravijo (Kurikulum za vrtce, 1999). Z 

otrokom in starši spregovorijo nekaj besed in jih sprejmejo v igralnico (Nicol, 2010). Ob 

prihodu vzgojiteljice otrokom omogočijo »crkljanje« oz. naročje, seveda, če si tega ţelijo 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Vzgojiteljice si prizadevajo, da otroka sprejmejo toplo in z 

veseljem (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Vzgojiteljice ob prihodu namenijo čas 

vsakemu otroku, kar mu daje občutek varnosti in sprejetosti (Rakovič, 2004). Po jutranjem 

pozdravu vzgojiteljica sprejme vsakega otroka na njegov individualen način, ki mu najbolj 

ustreza (Hohmann in Weikart, 2005). Vzgojiteljice se z otrokom ob prihodu (po ţelji) 

pogovorijo oz. vzgojiteljica za vsakega od otrok ugotovi, kaj mu najbolj ustreza in mu to 

omogoči. Vzgojiteljice otroke ob prihodu pričakajo na enakem predvidljivem mestu, ker se 
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zavedajo, da je doslednost rutine pomembna ob ločitvi otroka od staršev. Vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca ţelijo s svojim predvidljivim zaporedjem, jasnimi pričakovanji in podpori 

odraslega otrokom zagotoviti občutek varnosti in zaupanja (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 

2004). Dosleden urnik dnevnega reda otrokom pomaga graditi zaupanje do vzgojiteljice 

(Medved, 2004). Vzgojiteljica waldorfskega vrtca omogoči vsakemu otroku in njegovim 

staršem, da se drug od drugega poslovijo v svojem ritmu oz. času, na svoj unikaten način. 

Vzgojiteljica otroke sprejema, medtem ko pripravlja zajtrk, saj se na ta način otroci sprostijo 

dovolj, da se pridruţijo igri in se začnejo igrati sami (Nicol, 2010). Otroci se lahko igrajo ali 

delajo (pomagajo vzgojiteljici pri pripravi zajtrka) (Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). 

V nadaljevanju nas je zanimalo še, kaj vzgojiteljice menijo o tem, kakšna je njihova vloga ob 

prihodu otroka v vrtec.  

Tabela 2: Vloga vzgojiteljice ob prihodu otrok. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica poskrbi, da se otrok 

počuti varno in sprejeto. 

Vzgojiteljica poskrbi, da se otrok 

počuti varnega, sprejetega, da 

otrok občuti toplino in bliţino. 

V2 Vzgojiteljica poskrbi, da se otrok 

adaptira v skupino ali je sam, če 

to ţeli. 

Vzgojiteljica poskrbi, da otrok 

občuti sprejetost in veselje 

vzgojiteljice ob  njegovem 

prihodu. Vzgojiteljica z otrokom 
komunicira na način, da starši 

občutijo, da so otroka pripeljali v 

varno, prijetno, spoštljivo in 
ljubeče okolje, kjer bo za otroka 

dobro poskrbljeno. 

V3 Vzgojiteljica otroka sprejme in se 

mu individualno posveti, če to 
ţeli. Skuša slediti trenutnemu 

razpoloţenju otrok. 

Vzgojiteljica ţeli otroku zagotoviti 

vključitev v skupino v njegovem 
naravnem tempu z veliko mero 

dobre volje. 

V4 Vzgojiteljica poskrbi, da se otrok 
počuti sprejetega in opaţenega. V 

primeru, da je otrok ob prihodu 

jokav, ga potolaţi. 

 

Vzgojiteljica ţeli, da otrok vstopi 
v skupino z zaupanjem. 

 

Tako vzgojiteljice javnega kot waldorfskega vrtca (tabela 2) ţelijo, da se otrok ob prihodu 

počuti sprejetega in varnega. Poskrbijo, da se otrok v skupino vključi v svojem naravnem 

tempu (spoštujejo, če otrok potrebuje nekaj časa zase). Vzgojiteljice se otrokom ob prihodu 

posvetijo individualno in skušajo slediti trenutnemu razpoloţenju otrok. V primeru, da je 

otrok jokav, ga vzgojiteljice potolaţijo.  
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Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice waldorfskega vrtca si 

prizadevajo, da otrok ob prihodu začuti zaupanje, bliţino, toplino in veselje vzgojiteljice ob 

njegovem prihodu. Vzgojiteljica waldorfskega vrtca si ţeli, da starši občutijo, da so pripeljali 

otroka v varno, prijetno, spoštljivo in ljubeče okolje, kjer bo za otroka dobro poskrbljeno. 

Pomembno je, da se otroci ob prihodu počutijo varne in sprejete, zato je igralnica v 

waldorfskem vrtcu urejena v mehkih odtenkih roţnate barve, ki otrokom daje občutek 

neţnosti in varnosti, kar tudi staršem daje občutek, da je za njihovega otroka dobro 

poskrbljeno (Oldfield, 2012). Otroku je ob prihodu v vrtec potrebno omogočiti dovolj časa, da 

se vključi v skupino, ga sprejeti individualno ter upoštevati njegove potrebe in ţelje. 

Vzgojiteljica naj sprejme vsakega otroka takšnega, kot je, ter se prilagodi (s svojo 

komunikacijo ter vzgojnimi sredstvi) vsakemu otroku in situaciji posebej (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). Za vzgojiteljice je pomembno, da je budna za vsakodnevno dogajanje. 

Vzgojiteljica, ki je sposobna ravnati tukaj in sedaj in ob tem upoštevati razvojne zakonitosti 

otroka, je fleksibilna vzgojiteljica (Carlgren, 1993).  

V nadaljevanju nas je zanimalo še, ali vzgojiteljice svojo komunikacijo med prihodom otrok v 

vrtec skrbno načrtujejo ali se odzivajo spontano? 
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Tabela 3: Ali je komunikacija med prihodom otrok v vrtec načrtovana ali spontana? 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Komunikacija poteka spontano. 
Vzgojiteljica se odziva na 

otrokove ţelje, potrebe in na 

ostalo okolico. 

Delo in komunikacija v vrtcu je 
načrtovana in premišljena vnaprej. 

Vzgojiteljica ima predstavo o tem, 

kako ţeli delovati in kaj ţeli 
doseči, hkrati pa je fleksibilna, 

svojo komunikacijo prilagaja 

posameznemu otroku, glede na 

njegovo razvojno stopnjo, značaj 
in počutje.  

V2 Komunikacija poteka spontano, 

glede na situacijo in potrebe 
otrok. 

Vzgojiteljica svojo komunikacijo 

načrtuje (s pomočjo misli na 
otroka), kar pripomore k  

spontanim vsakodnevnim 

situacijah. Premišljene ima vse 

dele dnevnega ritma. Ob prihodu 
otrok sedi za isto mizo in  opravlja 

delo. Na ta način za otroke 

pripravi predvidljivo situacijo. 

V3 Vzgojiteljica je ob pričetku 

svojega dela komunicirala 

načrtno, sedaj pa spontano. Ves 

čas prebira strokovno literaturo in 
izbira dobre ideje ter predloge 

preizkusi v praksi.  

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu 

najpogosteje komunicira z 

neverbalno komunikacijo 

(komunikacija preko gest in 
dejanj), ki je skrbno načrtovana. 

Vzgojiteljica se zaradi potreb 

vsakega posameznega otroka ter 
zahtev posamezne situacije odziva 

tudi spontano in situaciji primerno 

(več verbalne komunikacije). 

V4 Vzgojiteljica komunicira spontano 
in je pozorna na odzive in počutje 

otrok ter na nastalo situacijo, ki je 

ne more predvidevati.  
 

Delo v vrtcu je načrtovano, vendar 
je vzgojiteljica pripravljena, da ne 

poteka vse po načrtih. Takrat se 

vzgojiteljica odzove spontano, saj 
bi z načrtovanim ravnanjem lahko 

naredila otroku škodo. 

Vzgojiteljice si prizadevajo, da so 
prilagodljive, ljubeče ter vsak 

trenutek budno spremljajo svoje 

odzive in odzive okolice. 

 

Tako vzgojiteljice waldorfskega kot javnega vrtca (tabela 3) se v komunikaciji odzivajo in 

prilagajajo na otrokove individualne potrebe, situacijo in zunanje okoliščine, kljub načrtovani 

oz. spontani komunikaciji. Vzgojiteljice so pozorne na odzive in počutje otrok ter na situacije, 

ki jih ne morejo predvidevati.  

 

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer komunikacija vzgojiteljice ob prihodu 

otrok v javnem vrtcu poteka spontano (le ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da je ob 
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pričetku njenega dela komunicirala načrtno, sedaj pa komunicira spontano), medtem ko je 

komunikacija v waldorfskem vrtcu načrtovana in premišljena. Vzgojiteljice najpogosteje 

komunicirajo preko gest, ki so skrbno načrtovane, hkrati pa vzgojiteljice glede na situacijo 

ostajajo fleksibilne in se glede na nastale situacije odzivajo spontano (več verbalne 

komunikacije). Kljub temu, da vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu vnaprej vedo, kako ţelijo 

delovati in kaj ţelijo s tem doseči, se vzgojiteljica na nenačrtovane dogodke vedno odziva 

spontano.   

Komunikacija vzgojiteljice v javnem vrtcu je večinoma spontana. Vzgojiteljice dejavnikov 

prikritega kurikula (prihoda otrok v vrtec) ne načrtujejo in o njih ne razmišljajo (Kroflič, 

2005). V vrtcu se največkrat pojavljajo kot del vsakdana (del dnevne rutine, različnih praks, 

postopkov in ritualov) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Vzgojiteljica opazi in 

upošteva potrebe otrok, ne glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku 

(Rakovič, 2004). V waldorfskem vrtcu je komunikacija ob prihodu otrok v vrtec skrbno 

načrtovana. Zgodnje jutro v waldorfskem vrtcu ima lahko velik vpliv na otroka in na njegov 

dan. Zato je vzgojiteljica ob prihodu otrok še posebej pozorna na svojo neverbalno 

komunikacijo (preko gest in dejanj) in različne načine izraţanja (oblike gibanja, izkazovanjem 

lastnih razpoloţenj in občutkov ter prizadevanje za smiselnost vsakega njenega dejanja) 

(Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). Vzgojiteljica se za vsak element dnevne rutine odloči in 

načrtuje, kako ga bo z zornega kota otrok najbolje izpeljati in na kakšen način (Oldfield, 

2012). Hkrati pa je komunikacija vzgojiteljic dovolj gibljiva, da se prilagajajo vsakodnevnim 

situacijam in izhajajo iz otrokovih potreb. Dnevna rutina prihoda v vrtec ter njena 

predvidljivost je otroku v podporo, če vzgojiteljica načrtuje vsakodnevni ritual z vsakim 

otrokom. Ob prihodu otrok v vrtec se vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca prilagajajo 

otrokovim individualnim potrebam, vsakodnevnim situacijam in zunanjim okoliščinam, ne 

glede na spontano in načrtno komunikacijo (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Vzgojiteljice smo v nadaljevanju povprašali, na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec 

komunicirajo z otroki.  
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Tabela 4: Način komunikacije med prihodom otrok v vrtec. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica komunicira preko 
pogovora, »crkljanja«, nebesedne 

komunikacije in kretenj. 

Vzgojiteljica komunicira z gesto in 
nato z besedo. Sprva s pesmijo in 

nato z navodili. Komunicira vedno 

zavestno, budno, jasno in toplo. 
Ob zahtevnejših situacijah ostane 

mirna in ljubeča. 

V2 Vzgojiteljica komunicira ljubeče, 

z razumevanjem in empatijo. 

Vzgojiteljica komunicira verbalno 

in z lastnim zgledom. 

V3 Vzgojiteljica skuša biti prijazna, 

topla, umirjena in včasih tudi 

zabavna. 

Vzgojiteljica komunicira prijazno, 

spoštljivo, z veliko mero veselja in 

dobre volje. Pri tem upošteva 
individualne posebnosti. 

V4 Komunikacija je spontana in 

vljudna. Vzgojiteljica prisluhne 

otroku in njegovim ţeljam.  
 

Vzgojiteljica z otroki komunicira 

različno, glede na njihove potrebe. 

Vzgojiteljica otroka, ki se ob 
prihodu nemudoma igra, le z vso 

neţnostjo in pogledom pospremi v 

skupino (brez besed). Nekatere 
otroke vzame v naročje, jim poda 

roko in jih pozdravi (starejši 

otroci). Vzgojiteljica poskrbi, da 

večji del komunikacije poteka 
preko gest in posnemanja, z malo 

razlaganja in govorjenja. 

 

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 4) ob prihodu z otroki pogosto 

komunicirajo s pomočjo nebesedne komunikacije (»crkljanja«), mimike in kretenj. 

Vzgojiteljice komunicirajo tudi verbalno (s pogovorom). Komunikacija vzgojiteljic je ljubeča, 

prijazna, topla in umirjena. Vzgojiteljica z otroki komunicira različno, glede na otroke potrebe 

in ţelje. Vzgojiteljice komunicirajo z veliko mero veselja ter dobre volje (skušajo biti 

zabavne) ter prisluhnejo otrokovim ţeljam.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca 

komunicirajo z razumevanjem in empatijo, vzgojiteljice waldorfskega vrtca pa v večji meri 

komunicirajo s pomočjo lastnega zgleda oz. posnemanja, pesmi ter z malo razlaganja in 

govorjenja. Komunikacija vzgojiteljic javnega vrtca je spontana in vljudna, medtem ko je 

komunikacija v waldorfskem vrtcu zavestna, budna, jasna in spoštljiva. Vzgojiteljica 

waldorfskega vrtca otroke, ki se ob prihodu takoj zaigrajo, v igralnico pospremi z vso 

neţnostjo in pogledom (brez besed). Nekatere vzame v naročje, nekaterim pa poda roko in jih 

pozdravi.   
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Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo nebesedne 

komunikacije, mimike obraza in kretenj, saj je otrok sprejemljiv za kretnje in gibe ter se 

odziva na vse, kar pri ljudeh in v svoji okolici zazna. Kretnje odraslih otroku pomenijo več 

kot samo besede (Carlgren, 1993). Komunikacija vzgojiteljic javnega in waldorfskega vrtca je 

ljubeča, prijazna, topla in umirjena. Interakcija z otroki naj bo vedno pozitivna in spoštljiva. 

Naj bo zgled za spoštljivo, umirjeno in vljudno medsebojno komunikacijo (Waldorfska šola 

Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Vzgojiteljice javnega vrtca otroka 

»pocrkljajo« ter z otrokom komunicirajo z razumevanjem in empatijo ter skušajo biti ob tem 

zabavne. Komunikacija vzgojiteljic je spontana in vljudna. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu 

z otroki komunicirajo s pomočjo pesmi, lastnim zgledom ter šele nato preko navodil. 

Vzgojiteljice waldorfskega vrtca poskrbijo, da z otroki v večjem delu komunicirajo preko 

posnemanja z malo razlaganja in govorjenja. V waldorfskem vrtcu dnevni ritem (ponavljanje) 

kmalu postane navada, navade se utrdijo in postanejo nevprašljive. Na ta način vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca odstranijo potrebo po navodilih in usmeritvah (Nicol, 2010). Naloga 

vzgojiteljice je, da oblikuje in vpliva na otrokovo okolje ne samo z oblikovanjem prostora, 

dnevnega ritma, temveč tudi skozi kvalitete svojega lastnega bistva in s svojim odnosom do 

otrok (Nicol, 2010). Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu v veliki meri vpliva na otroka s svojim 

zgledom, saj otroka vzgajati pomeni le to, da mu ljudje v njegovi okolici pokaţejo, kaj naj 

oponaša (Steiner, 1987).  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj vzgojiteljice ob prihodu otrok v vrtec s svojo 

komunikacijo sporočajo otrokom ter kaj si ţelijo sporočiti in česa ne. 
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Tabela 5: Kaj vzgojiteljica s svojo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec sporoča, kaj si ţeli 

sporočiti in česa ne? 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica ţeli sporočiti, da je 
otrok v vrtcu sprejet in dobrodošel 

ter da ga ima vzgojiteljica rada. 

Obenem pa tudi, da naj otroci 
upoštevajo in spoštujejo določena 

pravila oz. dogovore.  

Vzgojiteljice otrokom ţelijo 
sporočiti, da imajo spoštovanje do 

vsakega posameznika, sprejemanje 

in ljubeč odnos. Vzgojiteljica 
otrokom ţeli sporočiti, da se v 

vrtcu dobro znajdejo v situacijah, 

so varni, sprejeti, sproščeni, 
svobodni v igri, socialnih stikih 

itd. Vzgojiteljica jim ţeli sporočiti, 

da je okolje in dan v vrtcu 

predvidljiv, prav tako vsakodnevni 
ritem. 

V2 Vzgojiteljica otrokom sporoča 

lastno počutje, hkrati pa jih preko 

svojega zgleda nekaj nauči. 
Vzgojiteljica po lastni presoji 

sporoča pomembne informacije. 

Vzgojiteljica ţeli otrokom 

sporočiti, da je okolje, v katerem 

so, predvidljivo in varno. Ţeli, da 
sami začutijo, da postajajo vedno 

bolj samostojni.  

V3 Vzgojiteljica ţeli otrokom 
sporočiti, naj jim bo v vrtcu lepo, 

saj je vrtec kraj, kjer vzgojiteljice 

zadovoljijo potrebe vsakega 

otroka ter spodbujajo njegov 
razvoj na vseh področjih. 

Vzgojiteljica otrokom ţeli 

sporočiti, da se ob njej lahko 
počutijo varne in sprejete.  

Vzgojiteljica ţeli otrokom 
sporočiti, da je svet lep in dober, 

zato otrokom nudi predvidljivo in 

stabilno okolje, kjer so sprejeti vsi 

(brez izjeme). 

V4 Vzgojiteljica ţeli otrokom 

sporočiti, da je bivanje v vrtcu 

prijetno, zabavno, poučno ter 
prostor, kjer se lahko počutijo 

varnega in sprejetega. 

Medsebojna komunikacija v vrtcu 
je naravnana pozitivno. Ţeli  

sporočiti, da imajo v vrtcu 

določena pravila ter da  občutijo, 
da je vsak izmed njih nekaj 

posebnega. Vzgojiteljica otrokom 

sporoča,  da se skupaj potrudijo, 

da se imajo lepo ter skupaj 
ustvarijo sproščeno pozitivno  

klimo ter upoštevajo pravila. 

Vzgojiteljica ţeli sporočiti, da  so 

otroci v vrtcu spoštovani in 

zaţeleni z vsem, kar so, ter z 
vsem, kar nosijo s seboj. 

Vzgojiteljice otrokom sporočajo, 

da jih ţelijo pripraviti, da 
postanejo čim bolj samostojni, 

svobodni in čuteči. Vzgojiteljica 

otrokom ne ţeli sporočiti, da so 
naporni, privilegirani ali 

neprivilegirani.  

 

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 5) ob prihodu otrok v vrtec ţelijo 

sporočiti, da so v vrtcu sprejeti in varni.  
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Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljica javnega vrtca otrokom 

(tudi preko zgleda) sporoča lastno počutje ter da je v vrtcu lepo, prijetno, zabavno in poučno, 

saj je medsebojna komunikacija v vrtcu pozitivna. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca ţelijo 

otrokom sporočiti, da je okolje v vrtcu predvidljivo (ţelijo, da otroci vedo, kje bodo preţiveli 

dan, kam bodo odšli in kako). Vzgojiteljice si ne ţelijo, da otroci dobijo sporočilo o tem, da so 

privilegirani in neprivilegirani in da so naporni. Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo otrokom 

sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih morajo vsi upoštevati in spoštovati. V 

waldorfskem vrtcu si vzgojiteljice ţelijo, da se otroci dobro znajdejo v situacijah, so 

sproščeni, svobodni v igri in socialnih stikih. Vzgojiteljice javnega vrtca otrokom sporočajo, 

da si prizadevajo za zadovoljitev potrebe vsakega otroka. V waldorfskem vrtcu pa si 

vzgojiteljice ţelijo, da otroci vedo, da je svet lep in dober in so v vrtcu zaţeleni z vsem, kar 

so, in z vsem, kar nosijo s seboj. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca ţelijo sporočiti, da 

spoštujejo vsakega posameznika, vzgojiteljice javnega vrtca pa otrokom sporočajo, da je vsak 

izmed njih nekaj posebnega.  

Vzgojiteljice za otroke pripravijo predvidljivo okolje, ki otrokom daje občutek varnosti in 

zaupanja v dobroto sveta, saj se v ritmični strukturi dneva in tedna redne aktivnosti 

ponavljajo. Na ta način se otroci počutijo varne in samozavestne (Nicol, 2010). Vzgojiteljice 

javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih morajo vsi 

upoštevati in spoštovati. Pravila so v vrtcu postavljena zato, da otrok ve, kaj vzgojiteljica od 

njega pričakuje v določenih situacijah (Starič Ţikič, 2005). Vzgojiteljice waldorfskega in 

javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da v vrtcu opazijo in upoštevajo potrebe otrok, ne 

glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku (Rakovič, 2004). Ker se 

vzgojiteljice zavedajo, da otrokom preko lastnega zgleda sporočajo tudi svoje počutje, jim v 

vrtcu vzgojiteljica preko lastnega zgleda omogoči pozitiven model posnemanja, zato naj bodo 

vsa dejanja, besede in misli vredne posnemanja. Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca 

otrokom ţelijo omogočiti pogoje v katerih lahko začutijo, da postajajo vedno bolj samostojni.  

Šolana waldorfska vzgojiteljica spodbuja otrokovo kreativno igro in samomotivacijo s 

pomočjo lastne aktivnosti. Ta otroka navdihne, da postanejo aktivni, samostojno najdejo svojo 

učno situacijo in se igrajo (Nicol, 2010). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju 

prihoda otrok v vrtec ter kako.  
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Tabela 6: Aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvajanju prihoda otrok v vrtec.  

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Otroci pri načrtovanju prihoda 
otrok v vrtec niso vključeni.   

Otroci imajo moţnost izbire in 
soodločanja (vzgojiteljice 

spoštujejo ţelje otrok). Otroci 

imajo vedno moţnost sodelovanja 
(glede na starost pomagajo pri 

posameznih aktivnostih). Pri 

prihodu v vrtec pomagajo pri 

pripravi zajtrka (maţejo maslo, 
marmelado, reţejo sadje ipd.). Ker 

imajo v waldorfskem vrtcu 

kombinirano skupino, je tam 
ključnega pomena posnemanje 

(mlajši pri sodelovanju posnemajo 

starejše).  

V2 Pri prihodu v vrtec otroci 
sodelujejo s starši, v vrtcu pa 

sodelujejo z vzg. ter otroki preko 

pogovora in iskanja najbolj 
optimalnih moţnosti. 

/ 

V3 Vzgojiteljica navaja, da pri 

prihodu otrok v vrtec na moţnost 

sodelovanja otrok pri načrtovanju 
še ni pomislila. 

Otroci pri načrtovanju sodelujejo s 

svojo spontanostjo in 

individualnostjo. 

V4 Otroci v javnem vrtcu sodelujejo 

pri prihodu v vrtec na način, da se 
sami odločijo, s katerimi igračami 

se bodo igrali oz. kaj bodo delali 

po kotičkih.  

Otroci v waldorfskem vrtcu 

sodelujejo vsak po svojih 
zmoţnostih (glede na starost, 

razvojno obdobje v katerem se 

nahajajo in osebnostne 

karakteristike). 

 

Otroci v javnem in waldorfskem vrtcu (tabela 6) sodelujejo pri izvajanju prihoda otrok v 

vrtec.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer otroci v javnem vrtcu pri prihodu v 

vrtec sodelujejo na način, da se sami odločijo, s katerimi igračami se bodo igrali oz. kaj bodo 

delali po kotičkih. Pri prihodu v vrtec sodelujejo s starši, v vrtcu pa sodelujejo z 

vzgojiteljicami, preko pogovora in iskanja najbolj optimalnih moţnosti. Otroci v waldorfskem 

vrtcu sodelujejo vsak po svojih zmoţnostih (glede na starost, razvojno obdobje v katerem se 

nahajajo in osebnostne karakteristike). Otroci imajo pri izvajanju prihoda otrok, moţnost 

izbire in soodločanja (vzgojiteljice spoštujejo ţelje otrok). Ob prihodu v vrtec pomagajo pri 

pripravi zajtrka (maţejo maslo, marmelado, reţejo sadje ipd.). Ker imajo v waldorfskem vrtcu 

kombinirano skupino, je tam ključnega pomena posnemanje (mlajši pri sodelovanju 

posnemajo starejše). V javnem vrtcu ne sodelujejo pri načrtovanju prihoda otrok v vrtec, v 
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waldorfskem vrtcu pa pri načrtovanju sodelujejo s svojo spontanostjo in individualnostjo. Ena 

izmed vzgojiteljic javnega vrtca navaja, da pri prihodu otrok v vrtec na moţnost sodelovanja 

otrok pri načrtovanju še ni pomislila. 

Otroci v javnem vrtcu sodelujejo pri izvajanju prihoda otrok v vrtec. Ker se zavedamo, da so 

otroci v vsakem delu dneva, tudi med prihodom v vrtec, samoiniciativni in aktivni, jim ob 

prihodu omogočimo, da samostojno in svobodno vstopijo v vrtec. Tu še posebej upoštevamo 

načelo spoštovanja individualnosti, kjer ima vsak otrok ob prihodu svoj običaj oz. ritual, ki 

mu najbolj ustreza (Hohmann in Weikart, 2005). Otroci ne morejo vplivati na odhod staršev, 

vplivajo pa na to, kaj bodo v vrtcu počeli (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Otroci v 

waldorfskem vrtcu imajo pri izvajanju prihoda v vrtec moţnost izbire in soodločanja. Ob 

prihodu je otrokom omogočeno, da vstopijo v prostor ob svojem času, nato pa si zase poiščejo 

delo. Otrokom vzgojiteljica omogoči sodelovanje pri pripravi obroka (Nicol, 2010). Otroci se 

lahko igrajo ali delajo (Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). 

V zadnjem vprašanju smo vzgojiteljice povprašali, kako pri prihodu otrok v vrtec z njihovo 

komunikacijo pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti. 

Tabela 7: Kako vzgojiteljice s svojo komunikacijo pri prihodu otrok v vrtec pripomorejo k 

otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti? 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica pripomore k 

samostojnosti na način, da otroke 

besedno spodbuja, jim pomaga, 
prigovarja ter pokaţe načine, kako 

določeno stvar narediti, doseči. 

Otrokom pusti čas, da se privadijo 
in sami naredijo, kar lahko. Če je 

potrebno od njih tudi zahteva. 

Vzgojiteljica izpostavlja 

pomembnost dnevnega ritma, saj 

prispeva k samostojnosti in 
samoiniciativnosti. Znotraj tega 

poteka komunikacija z različnimi 

sredstvi komuniciranja (z gesto, 
pesmijo, rimo, prstno igrico, 

rekom, besedo …). 

V2 Potrebna je vztrajnost, spodbuda 

in doslednost. 

Vzgojiteljica daje velik pomen 

stalnemu dnevnemu ritmu, 
lastnemu zgledu in ponavljanju.  

 

V3 Ob prihodu v vrtec se vzgojiteljica 

z otrokom in staršem, ki imata 
teţave z ločitvijo, dogovori za 

ritual poslavljanja. Vzgojiteljica 

sledi otroku (ga »pocrklja«,  se 
pogovarja ali ga pusti samega).   

Vzgojiteljice z lastnim zgledom 

pozitivno vplivajo na zdravo 
samopodobo posameznika. 

V4 / Vzgojiteljica pripomore k otrokovi 

samostojnosti z različnimi 

igricami, pesmicami, pravljicami 
in s prošnjo po pomoči ter z 

zgledom. 



 

39 
 

Iz tabele 7 je razvidno, da vzgojiteljice javnega vrtca otroke besedno spodbujajo, jim 

pomagajo, prigovarjajo in pokaţejo načine, kako določeno stvar narediti, doseči. Otrokom 

pustijo čas, da se privadijo in sami naredijo, kar lahko. Če je potrebno nekaj samostojnosti, od 

njih tudi zahtevajo. Vzgojiteljica je pri spodbujanju samostojnosti vztrajna in dosledna. Pri 

prihodu v vrtec se vzgojiteljice z otrokom dogovorijo za ritual poslavljanja. Zatem spoštujejo 

ţelje otrok (otrok potrebuje bliţino – naročje, pogovor ali pa ţeli biti sam). V waldorfskem 

vrtcu vzgojiteljice pripomorejo k otrokovi samostojnosti z različnimi igricami, pesmicami, 

pravljicami in s prošnjo po pomoči ter z zgledom, s katerim pozitivno vplivajo na zdravo 

samopodobo posameznika. Vzgojiteljica navaja, da stalni dnevni ritem in ponavljanje 

prispevajo k samostojnosti in tudi samoiniciativnosti, saj otroci točno vedo, kaj sledi. 

Vzgojiteljice navajajo, da so zgoraj omenjeni elementi v waldorfskem vrtcu ključni okvir, 

znotraj katerega poteka komunikacija z različnimi sredstvi komuniciranja (z gesto, pesmijo, 

rimo, prstno igrico, rekom, besedo …). 

 

Vzgojiteljice ob prihodu otrok v vrtec spodbujajo samostojnost in samoiniciativnost pri 

otrocih na način, da jim omogočimo samostojen in svoboden vstop v vrtec (Hohmann in 

Weikart, 2005). Tu še posebej upoštevamo načelo spoštovanja individualnosti, kjer ima vsak 

otrok ob prihodu svoj običaj oz. ritual, ki mu najbolj ustreza (Hohmann in Weikart, 2005). 

Doslednost rutine je pomembna ob ločitvi otroka od staršev, saj pomaga s svojim 

predvidljivim zaporedjem, jasnimi pričakovanji in podpori odraslega. Otroci ne morejo 

vplivati na odhod staršev, vplivajo pa na to, kaj bodo v vrtcu počeli (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004). Ker so na ta način otroci samostojni, vzgojiteljice ne potrebujejo otrok 

nenehno nadzorovati, da bi jih obdrţale na utečeni poti. Vzgojiteljice imajo čas otroke 

podpreti in spodbujati v trenutkih, ko otrok sam poda iniciativo v določenem dejanju ali 

dogodku (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu 

pripravi igrače, ki otroka vabijo v igralnico in ga spodbudijo k igri. Vzgojiteljica poleg igrač 

pripravi pripomočke, ki so potrebni za pripravo zajtrka ali malice. Na ta način otrok razume, 

da je prišel čas za obrok in da je pri pripravi tega dobrodošel (Nicol in Taplin, 2012). 

 

Glede na odgovore prvega raziskovalnega vprašanja v intervjuju, ugotavljam, da vzgojiteljice 

javnega in waldorfskega vrtca upoštevajo doslednost pri organizaciji dnevne rutine, saj otroke 

ob prihodu v vrtec pričakajo na stalnem mestu v igralnici in jim na ta način zagotovijo 

občutek varnosti, saj ima otrok nadzor nad potekom dneva. Vzgojiteljica javnega vrtca otroke 
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pričaka za mizo, kjer se z otroki igra ali pogovarja, v waldorfskem vrtcu pa vzgojiteljica 

otroke pričaka sede na istem stolu, kjer pripravlja zajtrk. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca si 

prizadevajo, da otrok ob prihodu začuti zaupanje, bliţino, toplino in veselje vzgojiteljice ob 

njegovem prihodu. Ena izmed vzgojiteljic si ţeli, da starši občutijo, da so pripeljali otroka v 

varno, prijetno, spoštljivo in ljubeče okolje, kjer bo za otroka dobro poskrbljeno. 

Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo nebesedne 

komunikacije, mimike obraza in kretenj. Vzgojiteljice javnega vrtca otroka »pocrkljajo« ter z 

otrokom komunicirajo z razumevanjem in empatijo ter skušajo biti ob tem zabavne. 

Komunikacija vzgojiteljic je spontana in vljudna. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu z otroki 

komunicirajo s pomočjo pesmi, lastnim zgledom ter šele nato preko navodil. Z otroki 

komunicirajo spoštljivo in z veseljem. Vzgojiteljice ţelijo v vsaki situaciji komunicirati 

zavestno in jasno. Vzgojiteljice javnega vrtca komunicirajo tudi verbalno (s pogovorom). 

Vzgojiteljice waldorfskega vrtca poskrbijo, da z otroki v večjem delu komunicirajo preko 

posnemanja z malo razlaganja in govorjenja.  

Med prihodom otroka v vrtec je komunikacija vzgojiteljice v javnem vrtcu večinoma 

spontana, le ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da je z otroki ob svojem pričetku dela 

komunicirala načrtno. Ker je v waldorfskem vrtcu v ospredju neverbalna komunikacija (preko 

gest in dejanj), je komunikacija ob prihodu otrok v vrtec skrbno načrtovana. Komunikacija je 

premišljena vnaprej, a se vedno prilagaja posameznemu otroku, glede na njegovo razvojno 

stopnjo, značaj in počutje. Hkrati pa je komunikacija vzgojiteljic dovolj gibljiva, da se 

prilagajajo vsakodnevnih situacijam in izhajajo iz otrokovih potreb. Vzgojiteljica je v 

nepredvidljivih situacijah pripravljena, da se takrat odziva spontano, saj bi otroku z 

načrtovanim odzivom lahko škodila. Vzgojiteljica ima tako prihod otroka premišljen do 

določene mere, saj za otroka ţeli zagotoviti predvidljivo situacijo.  

Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih 

morajo v vrtcu vsi upoštevati in spoštovati. Vzgojiteljice se obenem zavedajo, da otrokom 

preko lastnega zgleda sporočajo tudi svoje počutje. Otrokom ţelijo s svojo komunikacijo 

sporočiti, da je v vrtcu lepo, prijetno, zabavno in poučno, saj si vzgojiteljice ţelijo otrokom 

pomagati pri njihovem razvoju ter otrokom sporočiti, da jih imajo rade. Vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca si ţelijo otrokom sporočiti, da so v vrtcu lahko sproščeni, svobodni v igri 

in socialnih interakcijah. Vzgojiteljice otrokom v waldorfskem vrtcu sporočajo, da je potek 

dneva, vsakodnevni ritem in okolje v vrtcu predvidljivo. Za otroke pripravijo predvidljivo 

okolje, ki otrokom daje občutek varnosti in zaupanja v dobroto sveta. Vzgojiteljica v 
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waldorfskem vrtcu otrokom sporoča pomembnost medsebojnega spoštovanja in sprejemanja. 

Predvsem si ţeli, da se otroci dobro znajdejo v situaciji, so varni, sprejeti, sproščeni, svobodni 

v igri in socialnih stikih.  

Otroci v javnem vrtcu sodelujejo pri izvajanju prihoda v vrtec. Otroci sodelujejo na način, da 

se sami odločijo, s katerimi igračami se bodo igrali oz. kaj bodo delali po kotičkih. Pri 

prihodu v vrtec sodelujejo skupaj s starši, v vrtcu pa z vzgojiteljico preko pogovora in iskanja 

najbolj optimalnih moţnosti. Otroci v waldorfskem vrtcu imajo pri izvajanju prihoda otrok v 

vrtec moţnost izbire in soodločanja. Pri prihodu v vrtec pomagajo pri pripravi zajtrka (maţejo 

maslo, marmelado, reţejo sadje …). Otroci v javnem vrtcu v načrtovanje prihoda v vrtec niso 

vključeni. Ena izmed vzgojiteljic javnega vrtca na sodelovanje otrok pri načrtovanju prihoda v 

vrtec še ni pomislila. Otroci v waldorfskem vrtcu njihov prihod načrtujejo s svojo 

spontanostjo in individualnostjo. Otroci v waldorfskem vrtcu sodelujejo pri izvajanju prihoda 

otrok v vrtec vsak po svojih zmoţnostih (glede na starost, razvojno obdobje in osebne 

karakteristike).  

Vzgojiteljice s svojo komunikacijo v javnem vrtcu pripomorejo k samostojnosti in 

samoiniciativnosti otrok tako, da otroke besedno spodbujajo, jim pomagajo in pokaţejo 

načine, kako določeno stvar narediti, doseči. Otrokom omogočijo čas, da samostojno delujejo 

in se na novosti privadijo. Otroke vztrajno spodbujajo in so pri tem dosledne. Ob prihodu 

otrok v vrtec se vzgojiteljice javnega vrtca z otrokom dogovorijo za ritual poslavljanja. Ko 

otrok vstopi v skupino, vzgojiteljica spoštuje njegove ţelje. Otroku nudi bliţino – naročje, 

pogovor ali pa čas zase. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo preko pesmi, 

dnevnega ritma, ponavljanja, s prošnjo po pomoči, različnimi igricami in zgledom ter na ta 

način pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti. Vzgojiteljica lahko otroka 

sprejme s točno določeno prstno igro ali prošnjo po pomoči (v kuhinji pri pripravi zajtrka) ter 

z enakimi besedami. Pri prihodu otrok v vrtec je zelo pomembno ponavljanje in stalnost. 

6.2 Komunikacija vzgojiteljice pri hranjenju otrok 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se razlikuje komunikacija  

vzgojiteljice z otroki pri hranjenju v javnem in waldorfskem vrtcu?  Intervjuvane vzgojiteljice 

smo najprej prosili, da opišejo, kako med hranjenjem komunicirajo z otroki. 
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Tabela 8: Komunikacija med hranjenem otrok. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica komunicira z 
mimiko obraza in telesa. 

Komunikacija je umirjena in 

pozitivna ter hkrati odločna. 
Vzgojiteljica z otroki govori tiho, 

da tudi otroci govorijo čim manj.  

 

Vzgojiteljica ţeli potek hranjenja 
povezati s prijetnim počutjem in 

vzdušjem (lep prtiček, roţe, vsi se 

zberejo za skupno mizo ipd.). 
Hrano postreţe z občutkom in 

lepo.  Komunikacija vzgojiteljice z 

otroki poteka preko pesmi (s 

katero otroke povabi k obroku in 
se za hrano zahvali). Z otroki si 

poda roke in priţge svečko 

(seveda ognjevarno). Otrokom z 
besedo zaţeli dober tek (pri tem 

pogleda vse otroke). Vzgojiteljica 

pri hranjenju spoštuje 
individualnost (različne okuse 

otrok).   

V2 Vzgojiteljica komunicira s 

pomočjo vljudnostnih izrazov 
(sama jih uporablja). Otroke 

navaja na raznoliko zdravo 

prehrano, sproščeno hranjenje ter 
pospravljanje za seboj. 

Vzgojiteljica med hranjenjem 

ustvari mirno vzdušje. Med jedjo 
ne načenja pogovora, se pa 

odzove, če jo otroci nagovorijo 

(otroci se med hranjenjem 
pogovarjajo). Opozarjanje glede 

kulture hranjenja nakaţe z gesto in 

lastnim zgledom. Otroka po 

zmoţnostih v največji meri 
poskuša navajati na samostojnost 

in ustrezno vedenje pri jedi. 

V3 Vzgojiteljica otroke med 
hranjenjem usmerja in sprašuje o 

okusu in značilnostih hrane, ki jo 

otroci pojedo. Otroke spodbuja, 

da poskusijo različne vrste hrane 
in jih opozarja na bonton (ne 

govorimo s polnimi usti, jakost 

glasu, sedenje pri mizi), pomaga 
pri uporabi pribora (pravilen 

prijem ţlice, vilice …) ter pri 

organizaciji deljenja pribora, 
prtičkov in  hrane. 

Vzgojiteljica otroke nagovori s 
pomočjo pesmi (povabilo k 

obroku). Zapoje določeno pesem s 

katero se zahvali za hrano.   

V4 Vzgojiteljica otroke spodbuja k 

uporabi vljudnostnih besed  

(prosim, hvala, dober tek, prosim, 
še …). Z otroki si ogleda, kaj 

imajo za kosilo/zajtrk/malico, 

spodbuja k bontonu. 
 

Vzgojiteljica otroke spoštljivo, z 

vso pozornostjo in počasi hrani. 

Ponudi jim raznoliko hrano, 
vendar spoštuje, če otroci česa ne 

ţelijo poskusiti in ga s hrano ne 

sili. 

 

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 8) otrokom med hranjenjem ponudijo 

raznoliko hrano ter jih ţelijo seznaniti z bontonom.    
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Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca v času 

hranjenja govorijo tiho, saj si ţelijo, da tudi otroci govorijo čim manj. Med hranjenjem veliko 

komunicirajo z mimiko obraza in telesa. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca med hranjenjem 

prav tako ne načenjajo pogovora, se pa odzovejo, če jo otroci nagovorijo. Poleg tega je 

otrokom za mizo dovoljen pogovor. Vzgojiteljice javnega vrtca otroke spodbujajo k uporabi 

vljudnostnih besed (prosim, hvala, dober tek, prosim, še), jih opozarjajo na bonton (ne 

govorimo s polnimi usti, jakost glasu, sedenje pri mizi), jim pomagajo pri uporabi pribora 

(pravilen prijem ţlice, vilice) ter pri organizaciji deţurnega dela (deljenje prtičkov, pribora in 

hrane). Vzgojiteljica waldorfskega vrtca otroke seznanja s kulturnim obnašanjem s pomočjo 

geste in lastnega zgleda. Vzgojiteljica javnega vrtca z otroki komunicira umirjeno, pozitivno 

in odločno, v waldorfskem vrtcu pa vzgojiteljica komunicira preko pesmi, s pomočjo katere 

otroke privabi k mizi in se zahvali za hrano. Vsem otrokom z besedo zaţeli dober tek, pri tem 

vzpostavi očesni stik z vsakim otrokom. Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo otroke navaditi na 

sproščeno hranjenje ter pospravljanje za seboj, vzgojiteljice waldorfskega vrtca pa proces 

hranjenja pripravijo tako, da ga otroci povezujejo s prijetnim počutjem in mirnim vzdušjem. 

Vzgojiteljica pripravi lep prtiček, roţe. Vsi otroci se zberejo za skupno mizo. Hrana je 

postreţena z občutkom in lepo. Vzgojiteljice javnega vrtca med hranjenjem otroke usmerjajo 

in jih sprašujejo o okusu in značilnostih hrane. Z otroki si ogledajo, kaj imajo za 

zajtrk/malico/kosilo in določijo deţurnega. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca si z otroki pri 

obroku podajo roke in priţgejo svečko (ognjevarno). Mlajše otroke hrani spoštljivo, z vso 

pozornostjo in počasi. Vzgojiteljica waldorfskega vrtca pri hranjenju spoštuje individualnost 

otroka (otrok s hrano ne sili, saj se zaveda, da bodo sčasoma sprejeli vse okuse). Otroke 

vzgojiteljice v skladu z njihovimi zmoţnostmi navajajo na samostojnost.  

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca ţelijo otroke preko komunikacije seznaniti z 

bontonom. Otroci se med prehranjevanjem učijo uporabe prtička, pribora, samostojnega 

serviranja hrane, pitja iz kozarca (pri mlajših) itd., k čemur jih tudi spodbujamo. Za otroke in 

vzgojitelje naj bo obrok v vrtcu čas, ko uţivajo v hrani, v spodbudnem  sproščenem in 

socialnem okolju (Hohmann in Weikart, 2005). V waldorfskem vrtcu vzgojiteljica otroke 

seznanja s kulturnim obnašanjem s pomočjo gest in lastnega zgleda, otroci se preko 

posnemanja učijo dobrih in zdravih navad. Učijo se odnosa do hrane in sproščenega uţivanja 

obroka, brez hitenja (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). 

Vzgojiteljica javnega vrtca otroke spodbuja k hranjenju s pomočjo pogovora o tem, kaj jedo 

in kako je jed pripravljena. Vzgojiteljica otroke med hranjenjem usmerja in sprašuje o okusu 
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in značilnostih hrane, ki jo otroci pojedo. Prijeten pogovor pred pričetkom obroka ustvari 

mirno in prijetno vzdušje. Vzgojiteljica otrokom omogoči dovolj časa, da jedo sproščeno in 

brez hitenja (Medved, 20004). Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu od otrok ne pričakujejo 

določenega obnašanja, temveč pustijo, da iz otroka pride njegov lasten impulz. S tem 

namenom otroka ne nagovarjajo zavedno, temveč vzgojiteljica upravlja z otrokovim okoljem 

in ne neposredno z otrokom (Nicol, 2010). V waldorfskem vrtcu vzgojiteljice z otroki 

komunicirajo preko pesmice, s pomočjo katere vzgojiteljica otroke skliče k mizi, v primeru, 

da lačni otroci še niso zbrani za mizo. Z otroki komunicira tudi s pomočjo preprostih gest in s 

svojim zgledom (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Skupaj z 

otroki se zahvali za hrano s pomočjo izreka, ki ga prepeva ali izreče (Nicol in Taplin, 2012).  

Vzgojiteljice javnega vrtca otroke spodbujajo k poskušanju neznane hrane, a otrok ne silijo k 

uţivanju hrane. Tudi vzgojiteljice waldorfskega vrtca spoštujejo, če otrok nečesa ne ţeli 

poskusiti ter ga s hrano ne silijo. Vzgojiteljice omenjenega vrtca se zavedajo, da so nekateri 

otroci zelo ješči, drugi manj. Otroci, ki ne jedo zelenjavnih juh,  jabolčnih olupkov itd. kmalu 

jedo vse, saj posnemajo preostale otroke, ki omenjeno z veseljem uţivajo (Waldorfska šola 

Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca 

poskrbijo, da se otroci prehranjujejo v prijetnem vzdušju, saj notranji mir vzgojiteljice in 

njeno delo vplivata na dobro vzdušje in klimo (Nicol, 2010). Pred pričetkom obroka in med 

hranjenjem vzgojiteljice poskrbijo za prijetno in druţabno ozračje (Kurikulum, 1999). Ker se 

zavedamo, da so otroci v vsakem delu dneva, tudi med hranjenjem, samoiniciativni in aktivni, 

otrokom omogočimo, da samostojno in neodvisno prisostvujejo pri hranjenju, pri tem pa  

spoštujemo njihove individualne navade (Hohmann in Weikart, 2005; Kurikulum, 1999). 

Otroci se med prehranjevanjem učijo uporabe prtička, pribora, samostojnega serviranja hrane, 

pitja iz kozarca (pri mlajših) itd., k čemur jih tudi spodbujamo (Hohmann in Weikart, 2005). 

Vzgojiteljice waldorfskega vrtca navajajo, da mlajšim otrokom pri hranjenju nudijo pomoč ter 

otroke hranijo spoštljivo, z vso pozornostjo in počasi. Pri hranjenju se v prvi starostni skupini 

otrokom posebno posvetimo, da kljub gneči in utrujenosti, hranjenja ne opravljamo 

avtomatizirano. Otroka hranimo tako, da ga gledamo v oči in ne od strani (Rakovič, 2004).  

V nadaljevanju smo vzgojiteljice prosili še, da opišejo, kakšna je njihova vloga pri hranjenju. 
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Tabela 9: Vloga vzgojiteljice pri hranjenju. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica poskrbi, da otroci 
dobijo primerno količino hrane in 

da hranjenje poteka v pozitivnem 

vzdušju. Vzgojiteljica poskrbi za 
varnost (vroča juha, primerno 

veliki koščki hrane, glede na 

starost). Otroke  spodbuja k 

poskušanju neznane hrane, a otrok 
ne sili k uţivanju hrane, ki je ne 

marajo.  

Vzgojiteljica poskrbi, da otroci 
spoštljivo in z veseljem pojedo. 

Poskrbi, da ima pri obroku vse pri 

roki, da ji ni potrebno vstajati, zato 
ima ţe v naprej vse predvideno, 

premišljeno in pripravljeno. Med 

hranjenjem pomaga otrokom, ki 

potrebujejo pomoč. Vzgojiteljici je 
pomembno, da ustvari prijetno in 

umirjeno vzdušje, kjer otrok lahko 

v miru poje. Vzgojiteljica hrano 
postreţe estetsko. Vzgojiteljica 

pripravi hrano, ki jo imajo radi, v 

primerni količini. Vzgojiteljica 
sedi za mizo in pomaga tistim, ki 

potrebujejo pomoč. Vse je 

predvidljivo in premišljeno.  

V2 Vzgojiteljica poskrbi, da se otroci 
umirijo in kulturno uţivajo hrano. 

Vzgojiteljica poskrbi, da hranjenje 
poteka v umirjenjem vzdušju, da 

otroci upoštevajo bonton pri jedi 

in postajajo čim bolj samostojni.  

V3 Vzgojiteljica poskrbi, da je čas 
hranjenja prijeten dogodek. 

Poskrbi, da vsi otroci nekaj 

pojedo. Vzgojiteljica se delno 
prilagaja individualnim potrebam 

otrok, otroke s hrano ne sili in  

poskrbi, da so pri hranjenju čim 
bolj samostojni. 

Vzgojiteljice so otrokom med 
hranjenjem vzor, ob tem pa če je le 

moţno upoštevajo posebnosti 

vsakega otroka.     

V4 Vzgojiteljica poskrbi, da otroci 

uporabljajo vljudnostne izraze in 

otroke prav tako navaja k 
samostojnosti pri uporabi in 

pospravljanju pribora ter k 

samostojnemu izraţanju ţelje po 
dodatku.  

Vzgojiteljica poskrbi, da se otrok 

naje ter mu omogoči samostojnost 

v njegovih zmoţnostih.   

 

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 9) poskrbijo, da se otroci prehranjujejo v 

prijetnem vzdušju. Poskrbijo, da otroci kulturno uţivajo hrano oz. upoštevajo bonton. Vse 

vzgojiteljice poskrbijo, da otroci niso lačni in pojedo vsaj nekaj hrane. Pri hranjenju 

vzgojiteljice upoštevajo individualne posebnosti vsakega otroka, če je to le moţno. 

Poskrbljeno je, da je otrok med hranjenjem lahko čim bolj samostojen. 

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca med 

hranjenjem poskrbijo za varnost (vroča juha, primerno veliki koščki hrane, glede na starost). 

Otroke spodbujajo k poskušanju neznane hrane, a otrok ne silijo k uţivanju hrane, ki je ne 
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marajo. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca otrokom postreţejo hrano, ki jo imajo radi, in jim 

ponudijo primerno količino. Vzgojiteljica javnega vrtca poskrbi, da se otroci pri hranjenju 

umirijo, medtem ko vzgojiteljice waldorfskega vrtca poskrbijo, da otroci v miru, spoštljivo in 

z veseljem pojedo ter so otrokom za vzor. Vzgojiteljice javnega vrtca poskrbijo, da otroci med 

hranjenjem uporabljajo vljudnostne izraze ter jih navajajo, da uporabljajo in pospravljajo 

pribor. Vzgojiteljica otroka spodbuja, da samostojno pride po dodatek. Vzgojiteljica 

waldorfskega vrtca poskrbi, da ima pri obroku vse pri roki in ji ni potrebno vstajati (na ta 

način je sedeči vzornik za otroke) ter da je hrana postreţena estetsko. Med hranjenjem nudi 

pomoč otrokom, ki jo potrebujejo. Obroke ima vnaprej načrtovane in predvidene.  

V javnem in waldorfskem vrtcu je poskrbljeno, da je otrok med hranjenjem lahko čim bolj 

samostojen. Ker se zavedamo, da so otroci v vsakem delu dneva, tudi med hranjenjem, 

samoiniciativni in aktivni, otrokom omogočimo, da samostojno in neodvisno prisostvujejo pri 

hranjenju, pri tem pa spoštujemo njihove individualne navade (Hohmann in Weikart, 2005; 

Kurikulum, 1999). Med pripravo na kosilo se vzgojiteljici waldorfskega vrtca svobodno 

pridruţijo otroci, ki si ţelijo pomagati (običajno starejši otroci) (Nicol in Taplin, 2012). 

Vzgojiteljica s svojimi ravnanji otrokom kaţe pozitiven zgled. (Nicol, 2010). Otroci s 

pomočjo zgleda in posnemanja točno vedo, kaj morajo narediti, saj so vzgojiteljico ţe 

velikokrat videli pripraviti mizo. Vzgojiteljica med obrokom ustvari prijetno, pozitivno 

vzdušje in upošteva individualne navade prehranjevanja. Med hranjenjem vzgojiteljica poje 

kosilo z otroki, ker se zaveda, kako pomemben je vzor. Otroci se med obrokom preko 

posnemanja učijo pravil lepega vedenja ter dobrih in zdravih navad. Učijo se odnosa do hrane 

in sproščenega uţivanja obroka, brez hitenja (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za 

waldorfske vrtce, 1992). Ena izmed vzgojiteljic javnega vrtca je izpostavila, da otroke ţeli 

navaditi na sproščeno hranjenje in pospravljanje za seboj, zato pred pričetkom obroka in med 

hranjenjem vzgojiteljica poskrbi za prijetno in druţabno ozračje (Kurikulum, 1999). Dovolj 

časa nameni tudi za pripravo in pospravljanje obroka (Medved, 20004). Vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca imajo pri hranjenju ţe v naprej vse načrtovano in premišljeno. Pri mlajših 

otrocih je še posebej pomembno, da obroke organiziramo tako, da nam ni treba vstajati od 

mize. To je moteče in povzroči, da otroci ravnajo enako. Da bi zmanjšali potrebo po vstajanju, 

si dodatno hrano in ostale pripomočke (krpe, prtičke …) pripravimo vnaprej (Rakovič, 2004). 

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi ali vzgojiteljice svojo komunikacijo med hranjenjem 

skrbno načrtujejo ali se odzivajo spontano. 
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Tabela 10: Ali je komunikacija med hranjenjem načrtovana ali spontana?  

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Komunikacija poteka spontano. 
Vzgojiteljica se odziva na 

otrokove ţelje, potrebe in na 

ostalo okolico. 

Delo in komunikacija v vrtcu je 
načrtovana in premišljena vnaprej. 

Vzgojiteljica ima predstavo o tem, 

kako ţeli delovati in kaj ţeli 
doseči, hkrati pa je fleksibilna, 

svojo komunikacijo prilagaja 

posameznemu otroku, glede na 

njegovo razvojno stopnjo, značaj 
in počutje.  

V2 Komunikacija poteka spontano, 

glede na situacijo in potrebe 
otrok. 

Vzgojiteljica svojo komunikacijo 

načrtuje (z mislijo na otroka), kar  
pripomore pri spontanih 

vsakodnevnih situacijah. 

Premišljene ima vse dele dnevnega 

ritma.  

V3 Vzgojiteljica je ob pričetku 

svojega dela komunicirala 

načrtno, sedaj pa spontano. Ves 
čas prebira strokovno literaturo in 

izbira dobre ideje ter predloge 

preizkusi v praksi.  

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu 

najpogosteje komunicira z 

neverbalno komunikacijo 
(komunikacija preko gest in 

dejanj), ki je skrbno načrtovana. 

Vzgojiteljica se zaradi potreb 

vsakega posameznega otroka 
odziva spontano in situaciji 

primerno (več verbalne 

komunikacije). 

V4 Vzgojiteljica komunicira spontano 

in je pozorna na odzive in počutje 

otrok ter na nastalo situacijo, ki je 

ne more predvidevati.  
 

Delo v vrtcu je načrtovano, vendar 

je vzgojiteljica pripravljena, da ne 

poteka vse po načrtih. Takrat se 

vzgojiteljica odzove spontano, saj 
bi z načrtovanim ravnanjem lahko 

naredila otroku škodo.  

Vzgojiteljice si prizadevajo, da so 
prilagodljive, ljubeče ter vsak 

trenutek budno spremljajo svoje 

odzive in odzive okolice. 

 

Vzgojiteljice waldorfskega in javnega vrtca (tabela 10) se v komunikaciji odzivajo in 

prilagajajo na otrokove individualne potrebe, situacijo in zunanje okoliščine, kljub načrtovani 

oz. spontani komunikaciji. Vzgojiteljice so pozorne na odzive in počutje otrok ter na situacije, 

ki jih ne morejo predvidevati.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer komunikacija med hranjenjem v javnem 

vrtcu poteka spontano (le ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da je ob pričetku svojega dela 

komunicirala načrtno, sedaj pa komunicira spontano), medtem ko je komunikacija v 

waldorfskem vrtcu načrtovana in premišljena. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu najpogosteje 
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komunicirajo preko gest, dejanj, ki so skrbno načrtovane, hkrati pa glede na situacijo ostajajo 

fleksibilne in se na nastale situacije odzivajo spontano (več verbalne komunikacije). Kljub 

temu, da vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu vnaprej vedo, kako ţelijo delovati in kaj ţelijo s 

tem doseči, se vzgojiteljica na nenačrtovane dogodke vedno odziva spontano.   

Komunikacija vzgojiteljice v javnem vrtcu je večinoma spontana. Vzgojiteljice dejavnikov 

prikritega kurikula (hranjenje) ne načrtujejo in o njih ne razmišljajo (Kroflič, 2005). V vrtcu 

se največkrat pojavljajo kot del vsakdana (del dnevne rutine, različnih praks, postopkov in 

ritualov) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Vzgojiteljica opazi in upošteva potrebe 

otrok, ne glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku (Rakovič, 2004). V 

waldorfskem vrtcu je komunikacija pri hranjenju skrbno načrtovana. Zgodnje jutro v 

waldorfskem vrtcu ima lahko velik vpliv na otroka in na njegov dan. Zato je vzgojiteljica še 

posebej pozorna na svojo neverbalno komunikacijo (preko gest in dejanj) in različne načine 

izraţanja (oblike gibanja, izkazovanje lastnih razpoloţenj in občutkov ter prizadevanje za 

smiselnost vsakega njenega dejanja) (Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). Vzgojiteljica se za 

vsak element dnevne rutine odloči in načrtuje, kako ga bo z zornega kota otrok najbolje 

izpeljati in na kakšen način (Oldfield, 2012). Hkrati pa je komunikacija vzgojiteljic dovolj 

gibljiva, da se prilagajajo vsakodnevnih situacijam in izhajajo iz otrokovih potreb. Dnevna 

rutina hranjenja ter njena predvidljivost je otroku v podporo, če vzgojiteljica načrtuje 

vsakodnevni ritual z vsakim otrokom. Pri hranjenju se vzgojiteljice javnega in waldorfskega 

vrtca prilagajajo otrokovim individualnim potrebam, vsakodnevnim situacijam in zunanjim 

okoliščinam, ne glede na spontano in načrtno komunikacijo (Hohmann in Weikart, 2005). 

Vzgojiteljice smo v nadaljevanju povprašali na kakšne načine med hranjenjem komunicirajo z 

otroki.  
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Tabela 11: Način komunikacije med hranjenjem. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica komunicira preko 
pogovora, nebesedne 

komunikacije in kretenj. 

Vzgojiteljica najprej komunicira z 
gesto in nato z besedo. Sprva s 

pesmijo in nato z navodili. 

Komunicira vedno zavestno, 
budno, jasno in toplo. Ob 

zahtevnejših situacijah ostane 

mirna in ljubeča. 

V2 Vzgojiteljica komunicira ljubeče, 
z razumevanjem in empatijo. 

Vzgojiteljica komunicira verbalno 
in z lastnim zgledom. 

V3 Vzgojiteljica skuša biti prijazna, 

topla, umirjena in včasih tudi 
zabavna. 

Vzgojiteljica komunicira prijazno, 

spoštljivo, z veliko mero veselja in 
dobre volje. Pri tem upošteva 

individualne posebnosti. 

V4 Komunikacija je spontana in 

vljudna. Vzgojiteljica prisluhne 
otroku in njegovim ţeljam.  

 

Vzgojiteljica z otroki komunicira 

različno, glede na njihove potrebe. 
Poskrbi, da večji del komunikacije 

poteka preko gest in posnemanja, z 

malo razlaganja in govorjenja. 

  

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 11) pri hranjenju z otroki pogosto 

komunicirajo s pomočjo nebesedne komunikacije, mimike in kretenj. Vzgojiteljice 

komunicirajo tudi verbalno (s pogovorom). Komunikacija vzgojiteljic je ljubeča, prijazna, 

topla in umirjena. Vzgojiteljice komunicirajo z veliko mero veselja ter dobre volje (skušajo 

biti zabavne) ter prisluhnejo otrokovim ţeljam. 

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca 

komunicirajo z razumevanjem in empatijo, vzgojiteljice waldorfskega vrtca pa v večji meri 

komunicirajo s pomočjo lastnega zgleda oz. posnemanja, pesmi ter z malo razlaganja in 

govorjenja. Komunikacija vzgojiteljic javnega vrtca je spontana in vljudna, medtem ko je 

komunikacija v waldorfskem vrtcu zavestna, budna, jasna in spoštljiva.  

Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo nebesedne 

komunikacije, mimike obraza in kretenj, saj je otrok sprejemljiv za kretnje in gibe ter se 

odziva na vse, kar pri ljudeh in njegovi okolici zazna. Kretnje odraslih otroku pomenijo več 

kot samo besede  (Carlgren, 1993). Komunikacija vzgojiteljic javnega in waldorfskega vrtca 

je ljubeča, prijazna, topla in umirjena. Interakcija z otroki naj bo vedno pozitivna in spoštljiva. 

Naj bo zgled za spoštljivo, umirjeno in vljudno medsebojno komunikacijo (Waldorfska šola 

Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Vzgojiteljice javnega vrtca z otrokom 

komunicirajo z razumevanjem in empatijo ter skušajo biti ob tem zabavne. Komunikacija 
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vzgojiteljic je spontana in vljudna. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s 

pomočjo pesmi, lastnim zgledom ter šele nato preko navodil. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

poskrbijo, da z otroki v večjem delu komunicirajo preko posnemanja z malo razlaganja in 

govorjenja. V waldorfskem vrtcu dnevni ritem (ponavljanje) kmalu postane navada, navade se 

utrdijo in postanejo nevprašljive. Na ta način vzgojiteljice waldorfskega vrtca odstranijo 

potrebo po navodilih in usmeritvah (Nicol, 2010). Naloga vzgojiteljice je, da oblikuje in 

vpliva na otrokovo okolje, ne samo z oblikovanjem prostora, dnevnega ritma, temveč tudi 

skozi kvalitete svojega lastnega bistva in s svojim odnosom do otrok (Nicol, 2010). 

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu v veliki meri vpliva na otroka s svojim zgledom, saj otroka 

vzgajati pomeni le to, da mu ljudje v njegovi okolici pokaţejo, kaj naj oponaša (Steiner, 

1987). Da otrokom omogočimo pozitiven model posnemanja, naj bodo vsa dejanja, besede in 

misli vredne posnemanja (Nicol, 2010). 

V nadaljevanju nas je zanimalo kaj vzgojiteljice med hranjenjem s svojo komunikacijo 

sporočajo otrokom ter kaj si ţelijo sporočiti in česa ne. 
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Tabela 12: Kaj vzgojiteljica s svojo komunikacijo med hranjenjem sporoča, kaj si ţeli 

sporočiti in česa ne? 

Vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica ţeli sporočiti, da je 
otrok v vrtcu sprejet in dobrodošel 

ter da ga ima vzgojiteljica rada. 

Obenem pa tudi, da naj otroci 
upoštevajo in spoštujejo določena 

pravila oz. dogovore.  

Vzgojiteljice imajo spoštovanje do 
vsakega posameznika, sprejemanje 

in ljubeč odnos. Vzgojiteljica ţeli 

otrokom sporočiti, da se v vrtcu 
dobro znajdejo v situacijah, so 

varni, sprejeti, sproščeni, svobodni 

v igri, socialnih stikih itd. Okolje v 
vrtcu je  predvidljivo, prav tako 

vsakodnevni ritem. 

V2 Vzgojiteljica otrokom sporoča 

lastno počutje, hkrati pa jih preko 
svojega zgleda nekaj nauči. 

Vzgojiteljica po lastni presoji 

sporoča pomembne informacije. 

Vzgojiteljica ţeli otrokom 

sporočiti, da je okolje, v katerem 
so, predvidljivo in varno. Ţeli, da 

sami začutijo, da postajajo vedno 

bolj samostojni.  

V3 Vzgojiteljica ţeli otrokom 
sporočiti naj jim bo v vrtcu lepo, 

saj je vrtec kraj, kjer vzgojiteljice 

zadovoljijo potrebe vsakega 
otroka ter spodbujajo njegov 

razvoj na vseh področjih. 

Vzgojiteljica otrokom ţeli 

sporočiti, da se ob njej lahko 
počutijo varne in sprejete.  

Vzgojiteljica ţeli otrokom 
sporočiti, da je svet lep in dober, 

zato otrokom nudi predvidljivo in 

stabilno okolje, kjer so sprejeti vsi 
(brez izjeme). 

V4 Vzgojiteljica ţeli otrokom 

sporočiti, da je bivanje v vrtcu 
prijetno, zabavno, poučno ter je 

prostor, kjer se lahko počutijo 

varno in sprejeto. Medsebojna 

komunikacija v vrtcu je naravnana 
pozitivno (ob upoštevanju 

vljudnostnih izrazov, bontona). V 

vrtcu imajo določena pravila, tam 
pa je prisoten občutek, da je vsak 

izmed njih nekaj posebnega. 

Vzgojiteljica se skupaj z otroki 
potrudi, da se imajo lepo ter 

skupaj ustvarijo sproščeno 

pozitivno  klimo ter upoštevajo 

pravila. 

Vzgojiteljica ţeli sporočiti, da  so 

otroci v vrtcu spoštovani in 
zaţeleni z vsem, kar so, ter z 

vsem, kar nosijo s seboj. 

Vzgojiteljice otrokom sporočajo, 

da jih ţelijo pripraviti, da 
postanejo čim bolj samostojni, 

svobodni in čuteči. Vzgojiteljica 

otrokom ne ţeli sporočiti, da so 
naporni, privilegirani ali 

neprivilegirani.  

 

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 12) pri hranjenju ţelijo sporočiti, da so v 

vrtcu sprejeti in varni.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca otrokom 

(tudi preko zgleda) sporočajo lastno počutje ter da je v vrtcu lepo, prijetno, zabavno in 

poučno, saj je medsebojna komunikacija v vrtcu pozitivna. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 
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ţelijo otrokom sporočiti, da je okolje v vrtcu predvidljivo (ţelijo, da otroci vedo, kje bodo 

preţiveli dan, kam bodo odšli in kako). Vzgojiteljice si ne ţelijo, da otroci dobijo sporočilo o 

tem, da so privilegirani in neprivilegirani in da so naporni. Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo 

otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih morajo vsi upoštevati in 

spoštovati. V waldorfskem vrtcu si vzgojiteljice ţelijo, da se otroci dobro znajdejo v 

situacijah, so sproščeni, svobodni v igri in socialnih stikih. Vzgojiteljice javnega vrtca 

otrokom sporočajo, da si prizadevajo za zadovoljitev potrebe vsakega otroka. V waldorfskem 

vrtcu pa si vzgojiteljice ţelijo, da otroci vedo, da je svet lep in dober in so v vrtcu zaţeleni z 

vsem, kar so, in z vsem, kar nosijo s seboj. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca ţelijo sporočiti, 

da spoštujejo vsakega posameznika, vzgojiteljice javnega vrtca pa otrokom sporočajo, da je 

vsak izmed njih nekaj posebnega.  

Vzgojiteljice za otroke pripravijo predvidljivo okolje, ki otrokom daje občutek varnosti in 

zaupanja v dobroto sveta, saj se v ritmični strukturi dneva in tedna redne aktivnosti 

ponavljajo. Na ta način se otroci počutijo varne in samozavestne (Nicol, 2010). Vzgojiteljice 

javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih morajo vsi 

upoštevati in spoštovati. Pravila so v vrtcu postavljena zato, da otrok ve, kaj vzgojiteljica od 

njega pričakuje v določenih situacijah (Starič Ţikič, 2005). Vzgojiteljice waldorfskega in 

javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da v vrtcu opazijo in upoštevajo potrebe otrok, ne 

glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku (Rakovič, 2004). Ker se 

vzgojiteljice zavedajo, da otrokom preko lastnega zgleda sporočajo tudi svoje počutje, jim v 

vrtcu vzgojiteljica preko lastnega zgleda omogoči pozitiven model posnemanja, naj bodo vsa 

dejanja, besede in misli vredne posnemanja. Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca 

otrokom ţelijo omogočiti pogoje, v katerih lahko začutijo, da postajajo vedno bolj samostojni. 

Šolana waldorfska vzgojiteljica spodbuja otrokovo kreativno igro in samomotivacijo s 

pomočjo lastne aktivnosti. Ta otroke navdihne, da postanejo aktivni, samostojno najdejo svojo 

učno situacijo in se igrajo (Nicol, 2010). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju 

hranjenja ter kako.  
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Tabela 13: Aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvajanju hranjenja.  

Vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Otroci so pri načrtovanju 
vključeni pri hranjenju. Starejši 

otroci predlagajo, kaj bi si ţeleli 

pri prehranjevanju (pogrinjki, 
»solatni bar«, kako po hrano 

prihajajo in naloge deţurnega).  

Otroci imajo moţnost izbire in 
soodločanja (vzgojiteljice 

spoštujejo ţelje otrok). Otroci 

imajo vedno moţnost sodelovanja 
(glede na starost pomagajo pri 

posameznih aktivnostih). Pri 

hranjenju, si po ţelji vzamejo 

repete. Ker imajo v waldorfskem 
vrtcu kombinirano skupino, je tam 

ključnega pomena posnemanje 

(mlajši pri sodelovanju posnemajo 
starejše).  

V2 / Starejši otroci sodelujejo pri 

hranjenju na način, da pomagajo 

pri pripravi mize (razdelijo 
prtičke) in pospravljanju.  

V3 Vzgojiteljice v načrtovanje in 

izvajanje hranjenja otroke 
vključijo na način, da jih vprašajo, 

če bi kakšen dan naredili kaj 

drugače. Otroci po navadi 

predlagajo, da bi si ţeleli pri 
obroku sedeti s svojimi 

prijateljčki.  

Pri načrtovanju sodelujejo s svojo 

spontanostjo in individualnostjo. 

V4 Otroci pri hranjenju določajo, kdo 
bo kje sedel, kdo bo deţurni, 

katero pesmico bodo pred kosilom 

zapeli, kaj bodo jedli. Sami si 

postreţejo hrano, razdelijo, 
pospravijo pribor ter pobrišejo 

mize.  

Otroci v waldorfskem vrtcu 
sodelujejo vsak po svojih 

zmoţnostih (glede na starost, 

razvojno obdobje v katerem se 

nahajajo in osebnostne 
karakteristike). Otroci sodelujejo 

na način, da razdelijo pribor 

(mlajši otroci imajo kljub pomoči 
pri hranjenju v roki ţlico s katero 

se trudijo samostojno jesti).  

 

Po besedah vzgojiteljic, tako otroci v javnem kot v waldorfskem vrtcu (tabela 13) sodelujejo 

pri izvajanju hranjenja.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer otroci v javnem vrtcu pri hranjenju 

sodelujejo na način, da določajo, kdo bo kje sedel, kdo bo deţurni, katero pesmico bodo pred 

kosilom zapeli, kaj bodo jedli. Sami si postreţejo hrano, razdelijo in pospravijo pribor ter 

pobrišejo mize. Otroci v waldorfskem vrtcu sodelujejo vsak po svojih zmoţnostih (glede na 

starost, razvojno obdobje v katerem se nahajajo in osebnostne karakteristike). Otroci imajo pri 

izvajanju hranjenja moţnost izbire in soodločanja (vzgojiteljice spoštujejo ţelje otrok). Otroci 

sodelujejo pri hranjenju na način, da pomagajo pri pripravi mize (razdelijo prtičke in pribor) 
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in pospravljanju (mlajši otroci imajo kljub pomoči pri hranjenju v roki ţlico s katero se trudijo 

samostojno jesti). Po ţelji si vzamejo repete. Ker imajo v waldorfskem vrtcu kombinirano 

skupino, je tam ključnega pomena posnemanje (mlajši pri sodelovanju posnemajo starejše). 

Vzgojiteljice javnega vrtca otroke pri hranjenju v načrtovanje vključijo na način, da jih 

vprašajo, če bi kakšen dan naredili kaj drugače. Starejši otroci predlagajo, kaj bi si ţeleli pri 

hranjenju spremeniti (pogrinjki, »solatni bar«, kako po hrano prihajajo in, naloge deţurnega). 

Najpogosteje predlagajo, da bi si ţeleli pri obroku sedeti s svojimi prijateljčki. Otroci v 

waldorfskem vrtcu sodelujejo pri načrtovanju s svojo spontanostjo in individualnostjo.  

Otroci javnega vrtca pri hranjenju aktivno sodelujejo (določajo sedeţni red otrok, deţurne, 

izberejo pesem, ki jo bodo zapeli pred kosilom in kaj bodo jedli). Otroci pomagajo pri 

pripravi mize in si samostojno postreţejo hrano, pribor ter pobrišejo mizo (Medved, 2004). 

Med obrokom poskrbimo za pripomočke in dopuščamo izbiro in moţnost, da si otroci sami 

postreţejo, če to ţelijo (Medved, 20004). Otroci se med prehranjevanjem učijo uporabe 

prtička, pribora, samostojnega serviranja hrane, pitja iz kozarca (pri mlajših) itd., k čemur jih 

tudi spodbujamo (Hohmann in Weikart, 2005). Otroke v javnem vrtcu vzgojiteljica v 

načrtovanje vključi z vprašanjem, ali bi kakšen dan pri hranjenju naredili kaj drugače, nekaj 

spremenili. Vzgojiteljica predloge otrok sprejme s spoštovanjem in zavzetostjo (Rakovič, 

2004). Otroci imajo v waldorfskem vrtcu pri izvajanju hranjenja moţnost izbire in 

soodločanja (vzgojiteljice spoštujejo ţelje otrok). Med pripravo na kosilo se vzgojiteljici 

svobodno pridruţijo otroci, ki si ţelijo pomagati (običajno starejši otroci) (Nicol in Taplin, 

2012). Vzgojiteljica s svojimi ravnanji otrokom kaţe pozitiven zgled. (Nicol, 2010). Otroci s 

pomočjo zgleda in posnemanja točno vedo, kaj morajo narediti, saj so vzgojiteljico ţe 

velikokrat videli pripraviti mizo (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 

1992). Ko otroci zaključijo z obrokom, po svojih zmogljivostih in interesu pomagajo 

vzgojiteljici pri pospravljanju. V waldorfskem vrtcu je pri aktivnem sodelovanju otrok med 

hranjenjem ključnega pomena posnemanje (mlajši otroci pri sodelovanju posnemajo starejše). 

Ker so v waldorfskem vrtcu skupine heterogene, starejši otroci pomagajo vzgojiteljici streči 

kosilo. Serviranje hrane je prepuščeno starejšim otrokom, ki poskrbijo za mlajše (Waldorfska 

šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). 

V zadnjem vprašanju smo vzgojiteljice povprašali, kako med hranjenjem z njihovo 

komunikacijo pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti. 
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Tabela 14: Kako vzgojiteljice pri hranjenju s svojo komunikacijo pripomorejo k otrokovi 

samostojnosti in samoiniciativnosti? 

Vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Otroke vzgojiteljica besedno 
spodbuja, jim pomaga, prigovarja, 

pokaţe načine, kako določeno 

stvar narediti, doseči. Otrokom 
pusti čas, da se privadijo in sami 

naredijo, kar lahko. Če je 

potrebno, od njih tudi zahteva. 

Vzgojiteljica izpostavlja 
pomembnost jasno organiziranega 

dnevnega ritma in toka dneva, v 

katerega otroci vstopajo. 
Vzgojiteljica navaja, da vse to 

prispeva k samostojnosti in tudi 

samoiniciativnosti, saj otroci točno 
vedo, kaj sledi (v kolikor 

pomagajo, vedo, kje se pripomočki 

nahajajo). To je v waldorfskem 

vrtcu ključni okvir znotraj 
katerega poteka komunikacija z 

različnimi sredstvi komuniciranja 

(z gesto, pesmijo, rimo, prstno 
igrico, rekom, besedo …).  

V2 Potrebna je vztrajnost, spodbuda 

in doslednost. 

Vzgojiteljica daje velik pomen 

stalnemu dnevnemu ritmu, 

lastnemu zgledu in ponavljanju.  
 

V3 Med hranjenjem deţurna razdelita  

pribor, prtičke, otroci si sami 

naloţijo solato, nalijejo pijačo, 
prinesejo kroţnik, da jim 

vzgojiteljica naloţi hrano, povedo 

katero hrano in koliko ţelijo jesti. 
Po kosilu pospravijo za seboj.  

Vzgojiteljice z lastnim zgledom 

pozitivno vplivajo na zdravo 

samopodobo posameznika. 

V4 Vzgojiteljice otroke navajajo na 

vljudnostne izraze (jih tudi same 

uporabljajo). Otroke spodbujajo k 
samostojni uporabi pribora. 

 

Vzgojiteljica pripomore k otrokovi 

samostojnosti z različnimi 

igricami, pesmicami, pravljicami, 
s prošnjo po pomoči ter z 

zgledom. 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da vzgojiteljice v javnem vrtcu otroke besedno spodbujajo, jim 

pomagajo, prigovarjajo in pokaţejo načine, kako določeno stvar narediti, doseči. Otrokom 

pustijo čas, da se privadijo in sami naredijo, kar lahko. Če je potrebno nekaj samostojnosti, od 

njih tudi zahtevajo. Vzgojiteljica je pri spodbujanju samostojnosti vztrajna in dosledna. 

Vzgojiteljice uporabljajo vljudnostne izraze ter otroke navajajo nanje. Med hranjenjem 

deţurna razdelita pribor in prtičke. Otroci si sami naloţijo solato, nalijejo pijačo, prinesejo 

kroţnik (za hrano) in povedo katero hrano in koliko ţelijo jesti. Po kosilu pospravijo za seboj. 

Vzgojiteljice waldorfskega vrtca pripomorejo k otrokovi samostojnosti z različnimi igricami, 

pesmicami, pravljicami, s prošnjo po pomoči ter z zgledom, s katerim pozitivno vplivajo na 

zdravo samopodobo posameznika. Vzgojiteljica navaja, da stalni dnevni ritem in ponavljanje 
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prispevajo k samostojnosti in samoiniciativnosti, saj otroci točno vedo, kaj sledi. V kolikor 

pomagajo, vedo, kje se pripomočki nahajajo. Vzgojiteljice navajajo, da so zgoraj omenjeni 

elementi v waldorfskem vrtcu ključni okvir, znotraj katerega poteka komunikacija z 

različnimi sredstvi komuniciranja (gesto, pesmijo, rimo, prstno igrico, rekom, besedo …).  

Otroci se med prehranjevanjem učijo uporabe prtička, pribora, samostojnega serviranja hrane, 

pitja iz kozarca (pri mlajših) itd., k čemur jih tudi spodbujamo (Hohmann in Weikart, 2005). 

Med obrokom poskrbimo za pripomočke in dopuščamo izbiro in moţnost, da si otroci sami 

postreţejo, če to ţelijo (Medved, 20004). Otroci pomagajo z brisanjem miz, pripravo mize itd. 

(Medved, 2004). Ko je kosilo končano, za seboj pospravijo. Čas naj bo na voljo tudi pri 

pripravi in pospravljanju obroka (Medved, 20004). Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu s svojo 

komunikacijo pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti na način, da z 

otroki komunicirajo z različnimi pesmicami. Ko je vse pripravljeno za obrok, vzgojiteljica 

otroke v primeru, da lačni otroci še niso zbrani za mizo, skliče s pesmijo, s pomočjo 

preprostih gest in svojim zgledom (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske 

vrtce, 1992). Vzgojiteljica ponavlja enako pesem, ta se v dnevnem ritmu pojavi z vsakim 

obrokom (zajtrk, malica, kosilo, malica). Otroci s pomočjo pesmi in dnevnega ritma, v 

katerega je pesem umeščena, vedo, kaj pričakovati, in vedo, kaj vzgojiteljica s pesmijo 

napoveduje. Vzgojiteljica otroke k samostojnosti spodbuja s prošnjo po pomoči ter s svojim 

zgledom. Vzgojiteljica pripravi pribor, mizo, kroţnike, v kozarce nalije čaj … Med pripravo 

na kosilo se vzgojiteljici svobodno pridruţijo otroci, ki si ţelijo pomagati (običajno starejši 

otroci) (Nicol in Taplin, 2012). Vzgojiteljica s svojimi ravnanji otrokom kaţe pozitiven zgled. 

(Nicol, 2010). Otroci s pomočjo zgleda in posnemanja točno vedo, kaj morajo narediti, saj so 

vzgojiteljico ţe velikokrat videli pripraviti mizo. Prav tako k samostojnosti in 

samoiniciativnosti v waldorfskem vrtcu pripomore stalni dnevni ritem. V ritmu dneva imajo 

otroci več obrokov, hkrati pa obroki (zajtrk, malica, kosilo in malica) potekajo vsak dan ob 

istem času. Vzgojiteljica v igralnici vzpostavi dnevni ritem, v katerem je razvidno, da po igri 

na prostem ali osebni higieni (umivanju rok) sledi kosilo (Nicol in Taplin, 2012). 

Vzgojiteljica med hranjenjem zagotavlja strukturiranost dogajanja, posamezni deli dnevne 

rutine oz. ritma se pojavljajo v predvidljivem zaporedju. (Bregar Golobič, 2004a). S pomočjo 

strukture dnevnega ritma otroci vedo, kaj se bo zgodilo sedaj, kaj bomo počeli potem, kdaj 

bomo imeli čas, kdaj bomo odšli ven. Otrokom vzgojiteljica ponudi razpored dogodkov, na 

katerega se lahko uprejo in ga razumejo  (Medved, 2004). Dnevni ritem je oblikovan na način,  

da vzgojiteljica z organizacijo svojega pedagoškega procesa poskrbi, da obroki potekajo na 
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enak, utečen, ponavljajoč se način. Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu uporablja ritem za 

majhne rituale (umivanje rok pred obroki) ali pri strukturi dneva, tedna in leta. Ponavljanje 

ritmov otrokom prinese občutek varnosti (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za 

waldorfske vrtce, 1992). Našteti elementi so v waldorfskem vrtcu ključni okvir, znotraj 

katerega vzgojiteljice komunicirajo z otroki (dnevni ritem, geste, pesmi, rime, z izrekom ob 

hrani, besedami), saj vzgojiteljica z otroki komunicira kratko, jasno in konkretno, brez 

abstrakcij (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). 

 

Glede na odgovore drugega raziskovalnega vprašanja v intervjuju, ugotavljam, da 

vzgojiteljice javnega vrtca pri hranjenju otroke besedno spodbujajo k uporabi vljudnostnih 

izrazov (prosim, hvala, dober tek, prosim, še ...) in jih opozarjajo na bonton (govor s polnimi 

usti, jakost glasu, pravilno sedenje za mizo). Vzgojiteljica javnega vrtca otroke med 

hranjenjem usmerja in sprašuje o okusu in značilnostih hrane, ki jo otroci pojedo. V 

waldorfskem vrtcu vzgojiteljica otroke seznanja s kulturnim obnašanjem s pomočjo gest in 

lastnega zgleda. Komunikacija vzgojiteljice z otroki med hranjenjem v javnem vrtcu je tiha 

(vzgojiteljice govorijo tiho), saj si ţelijo, da bi tudi otroci govorili čim manj. V waldorfskem 

vrtcu vzgojiteljica med hranjenjem prav tako ne načenja pogovora, se pa odzove, če jo otroci 

nagovorijo, saj vzgojiteljica dopušča, da se otroci med obroki prosto pogovarjajo. Ena izmed 

vzgojiteljic javnega vrtca navaja, da z otroki komunicira s pomočjo mimike obraza in telesa, 

njena komunikacija je umirjena, pozitivna in odločna hkrati. Vzgojiteljice v waldorfskem 

vrtcu od otrok ne pričakujejo določenega obnašanja, temveč pustijo, da iz otroka pride njegov 

lasten impulz. V waldorfskem vrtcu vzgojiteljice z otroki komunicirajo preko pesmice, s 

pomočjo katere vzgojiteljica otroke povabi k mizi ter se skupaj z otroki pred obrokom zahvali 

za hrano. Za mizo si z otroki poda roke ter z besedo zaţeli dober tek, pri tem z vsakim izmed 

otrok vzpostavi očesni stik. Vzgojiteljice javnega vrtca otroke spodbujajo k poskušanju 

neznane hrane, a otrok ne silijo k uţivanju hrane. Tudi vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

spoštujejo, če otrok nečesa ne ţeli poskusiti ter ga s hrano ne silijo. Vzgojiteljice omenjenega 

vrtca se namreč zavedajo, da bodo otroci počasi sprejeli vse okuse, saj hranjenje in novi okusi 

v vrtcu potekajo ritmično. Ena izmed vzgojiteljic navaja, da otroke dobro pozna, saj jim 

postreţe hrano, ki jo imajo radi in primerno količino le-te. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca  

prijetno in mirno vzdušje ustvarijo z lepim prtičkom, roţami, obrokom vseh za isto mizo ter 

hrano, ki je postreţena lepo in z občutkom. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca navajajo, da 

mlajšim otrokom pri hranjenju nudijo pomoč ter otroke hranijo spoštljivo, z vso pozornostjo 
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in počasi. Vzgojiteljice v javnem vrtcu otroke navajajo na pravilno uporabo pribora (prijem 

ţlice, vilice) in pomagajo pri organizaciji deljenja pribora, prtičkov, hrane. Vzgojiteljice si 

skupaj z otroki ogledajo, kaj imajo za zajtrk/malico/kosilo ter otroke kasneje sprašujejo o 

okusu in značilnostih hrane. Vzgojiteljica waldorfskega vrtca otroke prav tako v skladu z 

njihovimi zmoţnostmi navaja na samostojnost.  

Vzgojiteljice javnega vrtca pri hranjenju poskrbijo za varnost (vroča juha, primerno veliki 

koščki hrane, glede na starost) in da se otroci pri hranjenju umirijo. Ena izmed vzgojiteljic 

javnega vrtca je izpostavila, da otroke ţeli navaditi na sproščeno hranjenje in pospravljanje za 

seboj. Vzgojiteljice otroke navajajo, da za seboj pospravijo in samostojno pridejo po dodatek. 

Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu so otrokom vzor, saj se zavedajo, da otroke navajajo na 

samostojnost preko posnemanja njih samih. Vzgojiteljice imajo pri hranjenju ţe vnaprej vse 

načrtovano in premišljeno. Poskrbijo, da imajo pri obroku vse pripravljeno (pri roki) in jim 

med hranjenjem ni potrebno vstajati. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca poskrbijo, da otroci v 

miru, spoštljivo in z veseljem pojedo.  

Komunikacija vzgojiteljice v javnem vrtcu je večinoma spontana. V waldorfskem vrtcu je 

komunikacija pri hranjenju skrbno načrtovana. Hkrati pa je komunikacija vzgojiteljic dovolj 

gibljiva, da se prilagaja vsakodnevnih situacijam in izhaja iz otrokovih potreb (v 

nepredvidljivih situacijah se vzgojiteljica odziva spontano). Vzgojiteljica waldorfskega vrtca 

ima hranjenje premišljeno do določene mere, saj za otroka ţeli zagotoviti predvidljivo 

situacijo.  

Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo nebesedne 

komunikacije, mimike obraza in kretenj. Vzgojiteljice javnega vrtca z otrokom komunicirajo 

z razumevanjem in empatijo ter skušajo biti ob tem zabavne. Komunikacija vzgojiteljic je 

spontana in vljudna. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo 

pesmi, z lastnim zgledom ter šele nato preko navodil. Z otroki komunicirajo spoštljivo in z 

veseljem. Vzgojiteljice v vsaki situaciji ţelijo komunicirati zavestno in jasno. Vzgojiteljice 

javnega vrtca komunicirajo tudi verbalno (s pogovorom). Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

poskrbijo, da z otroki v večjem delu komunicirajo preko posnemanja, z malo razlaganja in 

govorjenja.  

Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih 

morajo v vrtcu vsi upoštevati in spoštovati. Vzgojiteljice se obenem zavedajo, da otrokom 

preko lastnega zgleda sporočajo tudi svoje počutje. Otrokom ţelijo s svojo komunikacijo 

sporočiti, da je v vrtcu lepo, prijetno, zabavno in poučno, saj si vzgojiteljice ţelijo otrokom 
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pomagati pri njihovem razvoju ter otrokom sporočiti, da jih imajo rade. Vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca si ţelijo otrokom sporočiti, da so v vrtcu lahko sproščeni, svobodni v igri 

in socialnih interakcijah. Vzgojiteljice otrokom v waldorfskem vrtcu sporočajo, da je potek 

dneva, vsakodnevni ritem in okolje v vrtcu predvidljivo. Vzgojiteljice za otroke pripravijo 

predvidljivo okolje, ki otrokom daje občutek varnosti in zaupanja v dobroto sveta. 

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu otrokom sporoča pomembnost medsebojnega spoštovanja 

in sprejemanja. Predvsem si ţeli, da se otroci dobro znajdejo v situaciji, so varni, sprejeti, 

sproščeni, svobodni v igri in socialnih stikih.  

Otroci v javnem in waldorfskem vrtcu sodelujejo pri izvajanju hranjenja. Otroci javnega vrtca 

pri hranjenju aktivno sodelujejo (določajo sedeţni red, deţurne, izberejo pesem, ki jo bodo 

zapeli pred kosilom in kaj bodo jedli). Samostojno si postreţejo hrano, pribor ter pobrišejo 

mizo. Otroke vzgojiteljica v načrtovanje vključi z vprašanjem, ali bi kakšen dan pri hranjenju 

naredili kaj drugače, nekaj spremenili. Starejši otroci predlagajo, kaj si pri hranjenju 

ţelijo (pogrinjki, solatni bar, način prihajanja po hrano, naloge deţurnega), seveda morajo biti 

ideje otrok sprejemljive tudi s higienskega vidika. Vzgojiteljica javnega vrtca otroke 

povpraša, ali bi pri hranjenju sami naredili kaj drugače (običajno otroci predlagajo, da bi pri 

obroku ţeleli sedeti s svojimi prijatelji). Otroci imajo v waldorfskem vrtcu pri izvajanju 

hranjenja moţnost izbire in soodločanja (vzgojiteljice spoštujejo ţelje otrok). Otroci 

sodelujejo pri hranjenju na način, da pomagajo pri pripravi mize (razdelijo prtičke in pribor) 

ter pospravljanju. Po lastni ţelji si vzamejo dodatek. V waldorfskem vrtcu je pri aktivnem 

sodelovanju otrok med hranjenjem ključnega pomena posnemanje (mlajši otroci pri 

sodelovanju posnemajo starejše). Otroci v waldorfskem vrtcu sodelujejo pri načrtovanju s 

svojo spontanostjo in individualnostjo.  

Ena izmed vzgojiteljic javnega vrtca otroke v javnem vrtcu spodbuja k samostojnosti ţe od 

drugega leta starosti. Otroke vzgojiteljice med hranjenjem spodbujajo k samostojni uporabi 

pribora. Med hranjenjem deţurni otroci samostojno razdelijo pribor in prtičke. Otroci si 

naloţijo solato, nalijejo pijačo, prinesejo kroţnik. Povedo, kaj ţelijo jesti in koliko. Ko je 

kosilo končano, za seboj pospravijo. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu s svojo komunikacijo 

pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti na način, da z otroki komunicirajo 

z različnimi pesmicami (otroci ob pesmi točno vedo, kaj bo sledilo in kaj bo potrebno 

narediti). Otroci se ob pesmi pred obrokom samostojno usedejo za mizo. Vzgojiteljica otroke 

k samostojnosti spodbuja s prošnjo po pomoči ter s svojim zgledom. Vzgojiteljica je pred 

otroki ţe velikokrat pripravila mizo, razdelila prtičke, pribor in kosilo. Zato otroci točno vedo , 
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kaj morajo narediti in le posnemajo vzgojiteljico. Otroke vzgojiteljica besedno spodbudi še s 

prošnjo po pomoči, saj se otroci večinoma odzovejo in pomagajo pri tistem, za kar je 

vzgojiteljica prosila za pomoč. Prav tako k samostojnosti in samoiniciativnosti v waldorfskem 

vrtcu pripomore stalni dnevni ritem, saj otroci točno vedo, da bo po prihodu otrok v vrtec po 

igri zunaj sledilo umivanje rok (higiena) in kosilo. Otroci si samostojno oz. ob pomoči pesmi 

(ki jih na umivanje rok dodatno opomni) ob prihodu nazaj v vrtec umijejo roke in se odpravijo 

v igralnico, kjer se večinoma takoj posedejo za mizo. S pomočjo strukture dnevnega ritma 

otroci vedo, kaj se bo zgodilo sedaj, kaj bomo počeli potem, kdaj bomo imeli čas, kdaj bomo 

odšli ven. Ker vedo, da je pred obrokom potrebno razdeliti še pripomočke, pri tem pomagajo 

vzgojiteljici. Ob pomoči vzgojiteljičinega zgleda točno vedo, kje se pribor, prtički, kozarčki 

idr. nahajajo. Šele ko je vse pripravljeno, vzgojiteljica razdeli hrano. Dnevni ritem je 

oblikovan na način, da vzgojiteljica z organizacijo svojega pedagoškega procesa poskrbi, da 

obroki potekajo na enak, utečen, ponavljajoč se način. S pomočjo ponavljanja otroci v 

določenem času dneva (glede na ritem) točno vedo, kaj sledi in kaj morajo storiti, preden se 

na mizi pojavi hrana. Zgoraj našteti elementi so v waldorfskem vrtcu ključni okvir, znotraj 

katerega vzgojiteljice z otroki komunicirajo z različnimi sredstvi komuniciranja (z gestami, 

pesmimi, rimami, izrekom ob hrani, besedami …).  

 

6.3 Komunikacija vzgojiteljice med počitkom 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se razlikuje komunikacija  

vzgojiteljice z otroki pri počitku otrok v javnem in waldorfskem vrtcu? Intervjuvane 

vzgojiteljice smo naprej prosili, da opišejo, kako med pripravo na počitek komunicirajo z 

otroki.  
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Tabela 15: Komunikacija v času počitka. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 V času počitka je komunikacija 

vzgojiteljice tiha, umirjena in 

spodbudna.  
Vzgojiteljica  uporablja mimiko 

obraza in kretnje. 

Vzgojiteljice s pomočjo pesmi in 

ritma postopoma preidejo k 

počitku. Ena izmed vzgojiteljic 
otroke s pesmico pospremi v 

spalnico, jih pokrije ter jim med 

tem poje pesmico. Otrokom 

pripoveduje pravljico, zapoje 
vsakemu otroku posebej, ga 

pokrije in poboţa. Vzgojiteljica za 

vsakega otroka zaigra še kratko 
melodijo na liro. Vzgojiteljica si 

prizadeva, da vidi vsakega otroka 

posebej. Z otrokom spregovori 
kakšno besedo, na način, da se 

otrok pri počitku počuti varnega, 

ter zaspi umirjen in zadovoljen. 

V2 Vzgojiteljica z otroki komunicira 
umirjeno, ljubeče in pomirjajoče.  

 

 
 

 

 

Vzgojiteljica v spalnici čim manj 
govori, uporablja neţne geste in 

besede. Vsakega otroka pokrije, ga 

poboţa in mu tiho zapoje kratko 
uspavanko. Pri otrocih, ki bliţino 

potrebujejo, se vzgojiteljica zadrţi 

več časa ter posedi v  njihovi 

bliţini. Otroke nazadnje uspava z 
igranjem na liro. 

V3 Vzgojiteljica otroke med pripravo 

na počitek spodbuja, da zloţijo 
svoja oblačila in copatke. Otroke 

umiri s prepevanjem pesmi ali 

sproščanjem telesa. Če je mogoče, 

vsakega otroka pokrije in poboţa. 
Vzgojiteljica med branjem 

pravljice prisede k otroku, ki se 

teţje umiri. Vzgojiteljica prisede k 
otroku in mu nameni nekaj časa 

(boţanje po hrbtu ali glavi, če 

otrok to ţeli). Občasno 

vzgojiteljica prisede tudi k 
starejšemu otroku in se z njim 

prične pogovarjati o tem, kaj je 

bilo otroku tekom dneva v vrtcu 
všeč, kaj se je naučil in na ta način 

z otroki naredi t. i. evalvacijo 

dneva. 

Vzgojiteljica se zaveda, da otroke 

k počitku nagovarja priprava 
prostora in ustrezna pesmica – 

uspavanka. 

V4 Vzgojiteljica otrokom prebere 
pravljico, jim zapoje uspavanko in 

vsakega posebej poboţa ter mu 

zaţeli dober počitek.  

Pomembna je rutina. Počitek ob 
istem času in v istem prostoru.  

Vzgojiteljica v spalnici otrokom 

zapoje pesmico, otroka pokrije in 
mu zaţeli lep in miren počitek. 

Nato zaigra na liro.   
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Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 15) otroke pred in med počitkom umirijo s 

petjem pesmi oz. uspavank. Vzgojiteljice otrokom pred ali med počitkom prebirajo pravljice. 

Z otroki vzpostavijo individualen stik (otroka poboţajo), medtem ko otroke pokrijejo in mu 

zapojejo uspavanko. Med počitkom komunicirajo preko obrazne mimike in neţnih gest ter 

prisedejo k otrokom, ki pri umirjanju in počitku potrebujejo bliţino in dotik (boţanje). 

Vzgojiteljice vsakega otroka posebej besedno nagovorijo (otroku zaţelijo lahko noč oz. dober 

počitek). 

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljica javnega vrtca otroke med 

pripravo na počitek spodbuja, da zloţijo svoja oblačila in copatke. Vzgojiteljice waldorfskega 

vrtca pa s pomočjo pesmi in dnevnega ritma otroke postopoma privedejo k počitku. Otroci so 

nagovorjeni k počitku tudi s pomočjo določenega prostora (spalnica), kamor jih vzgojiteljica  

pospremi s pomočjo pesmi. V času počitka vzgojiteljica javnega vrtca komunicira tiho, 

umirjeno, ljubeče, pomirjajoče in spodbudno, medtem ko vzgojiteljice waldorfskega vrtca z 

otroki v spalnici čim manj govorijo. Ena izmed vzgojiteljic javnega vrtca občasno prisede k 

starejšemu otroku in se z njim pogovori o tem, kaj mu je bilo tekom dneva v vrtcu všeč in kaj 

se je v vrtcu naučil. Vzgojiteljica waldorfskega vrtca za vsakega otroka zaigra še kratko 

melodijo na liro, dokler se otroci ne zazibljejo v spanec.  

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca otroke pred in med počitkom umirijo s petjem 

pesmi oz. uspavank. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca s pomočjo pesmi in dnevnega ritma 

otroke postopoma pospremijo v spalnico in privedejo k počitku. Vsak dan vzgojiteljica 

otrokom zapoje enako pesem in igra na liro. Pesem, ki otroke nagovori k spanju, in igranje 

lire oznanjata za otroke čas počitka. Otroci zaradi vsakodnevnih ponovitev vedo, kaj lahko 

pričakujejo. Otroci se preko ponavljajočega se ritma lahko zanesejo na svojo okolico in 

posledično na predvidljiv in zanesljiv svet, v katerem se lahko sprostijo (Nicol in Taplin, 

2012). Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca z otroki pri počitku vzpostavijo 

individualen stik. Načelo spoštovanja individualnosti še posebno upoštevamo pri vsakodnevni 

dejavnosti, kot je počitek, kjer ima vsak otrok svoj običaj oz. ritual, ki mu najbolj ustreza 

(Hohmann in Weikart, 2005). Vsak otrok se pri počitku umiri drugače. Otrok se ne sili k 

spanju, temveč jim pomagamo, da se laţje sprostijo. Če jih spodbujamo, da se sprostijo, 

običajno zaspijo. Med počitkom se otroci umirijo, vsak v svojem tempu. Včasih pomaga 

bliţnje sedenje, boţanje (Bregar Golobič, 2004a).  

V nadaljevanju smo vzgojiteljice prosili še, da opišejo, kakšna je njihova vloga pri počitku 

otrok.  
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Tabela 16: Vloga vzgojiteljice pri počitku. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica poskrbi, da se otroci 
počutijo varne in sproščene. 

Otrokom zagotovi primeren 

prostor (vsak ima svoj leţalnik) in 
skuša ugoditi ţeljam otrok pri 

počitku (»ninica« ...). 

Vzgojiteljice ţelijo med počitkom 
otroke zavestno videti in čutiti. 

Vzgojiteljica z vsakim otrokom 

ţeli vzpostaviti notranji stik. 
Poskrbi, da otrok začuti varnost, 

sprejetost in sproščenost. 

V2 Vzgojiteljica poskrbi, da ima vsak 

otrok zagotovljen varen, umirjen 
prostor in počitek. 

Vzgojiteljice poskrbijo, da se 

otroci umirijo, občutijo tiho, 
zasanjano in sproščeno atmosfero 

ter sčasoma čim bolj samostojno 

zaspijo. 

V3 Vzgojiteljica poskrbi, da se otroci 

vsaj za nekaj časa umirijo. 

Otrokom, ki še potrebujejo spanje, 

je to omogočeno.  
 

Vzgojiteljica poskrbi, da otroci ob 

umirjenjem petju uspavanke 

zaspijo oz. počivajo. 

V4 Vzgojiteljica poskrbi, da so otroci 

na svojem leţalniku, poiščejo 
svojo »ninico« in se umirijo.  

Vzgojiteljica poskrbi za primerno 

atmosfero v prostoru. Mirno 
ozračje vzgojiteljice ustvarijo na 

način, da se tudi same med 

počitkom čim bolj sprostijo. 

 

Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu (tabela 16) poskrbijo, da se otroci pri počitku 

počutijo varne in sproščene. Poskrbljeno je, da se otroci umirijo in zaspijo, če to ţelijo.  

Vzgojiteljice javnega vrtca so izpostavile, da med počitkom poskrbijo za varen, umirjen 

prostor (vsak ima svoj leţalnik) in skušajo ugoditi ţeljam otrok pri počitku (»ninica« ...). 

Medtem pa vzgojiteljice waldorfskega vrtca ţelijo, da otroci občutijo tiho, zasanjano in 

sproščeno atmosfero ter sčasoma čim bolj samostojno zaspijo. Vzgojiteljice poskrbijo, da 

otroci ob umirjenjem petju uspavanke zaspijo oz. počivajo.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu 

poskrbijo, da otroci v spalnici med počitkom občutijo tiho, zasanjano in sproščeno atmosfero, 

da s časoma čim bolj samostojno zaspijo oz. počivajo. Vzgojiteljice mirno ozračje v spalnici 

ustvarijo tako, da se tudi same čim bolj sprostijo. Vzgojiteljica waldorfskega vrtca navaja, da 

je otrok k počitku nagovorjen tudi s strani časa in prostora. Otrok zaradi ponavljajočega se 

dnevnega ritma razume, da je prišel čas za počitek, pri tem pa mu pomaga tudi prostor 

(spalnica).  

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca pri počitku poskrbijo, da se otroci počutijo varne 

in sproščene. Otroci v waldorfskem vrtcu zaradi vsakodnevnih ponovitev vedo, kaj lahko 

pričakujejo. Otroci se lahko preko ponavljajočega se ritma zanesejo na svojo okolico in 
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posledično na predvidljiv in zanesljiv svet, v katerem se lahko sprostijo (Nicol in Taplin, 

2012). Poskrbljeno je, da se otroci umirijo in zaspijo, če to ţelijo. Vsak otrok se pri počitku 

umiri drugače. Otrok se ne sili k spanju, temveč jim pomagamo, da se laţje sprostijo. Če jih 

spodbujamo, da se sprostijo, običajno zaspijo. Včasih pomaga bliţnje sedenje, boţanje 

(Bregar Golobič, 2004a). Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca med počitkom poskrbijo 

za varen in umirjen prostor (vsak otrok ima svoj leţalnik) in skušajo ugoditi individualnim 

ţeljam otrok (»ninice«). Pri počitku vzgojiteljica javnega vrtca otrokom zagotovi lastno 

individualno leţišče in jim omogoči, da imajo poleg svojo igračo (Bregar Golobič, 2004a).  V 

waldorfskem vrtcu imajo v spalnici otroci vsak svoj leţalnik na katerem otroka čaka njegova 

posteljnina ali najljubša mehka igrača (odeja, blazina ali oboje) (Nicol in Taplin, 2012). 

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi ali vzgojiteljice svojo komunikacijo med počitkom 

skrbno načrtujejo ali se odzivajo spontano. 

Tabela 17: Ali je komunikacija med počitkom načrtovana ali spontana?  

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Komunikacija poteka spontano. 

Vzgojiteljica se odziva na 

otrokove ţelje, potrebe in na 

ostalo okolico. 

Delo in komunikacija v vrtcu je 

načrtovana in premišljena vnaprej. 

Vzgojiteljica ima predstavo o tem, 

kako ţeli delovati in kaj ţeli 
doseči, hkrati pa je fleksibilna, 

prilagaja se posameznemu otroku, 

glede na njegovo razvojno stopnjo, 
značaj in počutje.  

V2 Komunikacija poteka spontano, 

glede na situacijo in potrebe 

otrok. 

Vzgojiteljica svojo komunikacijo 

načrtuje, kar  pripomore pri 

spontanih vsakodnevnih situacijah. 
Premišljene ima vse dele dnevnega 

ritma.  

V3 Vzgojiteljica je ob pričetku 

svojega dela komunicirala 
načrtno, sedaj pa spontano. Ves 

čas prebira strokovno literaturo in 

izbira dobre ideje ter predloge 
preizkusi v praksi.  

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu 

najpogosteje komunicira z 
neverbalno komunikacijo (geste in 

dejanja), ki je skrbno načrtovana. 

Vzgojiteljica se zaradi potreb 
vsakega posameznega otroka 

odziva spontano in situaciji 

primerno (več verbalne 
komunikacije). 

V4 Vzgojiteljica komunicira spontano 

in je pozorna na odzive in počutje 

otrok ter na nastalo situacijo, ki je 
ne more predvidevati.  

 

Delo v vrtcu je načrtovano, vendar 

je vzgojiteljica pripravljena, da ne 

poteka vse po načrtih. Takrat se 
vzgojiteljica odzove spontano, saj 

bi z načrtovanim ravnanjem lahko 

naredila otroku škodo. Prizadevajo 
si, da so prilagodljive, ljubeče ter 

vsak trenutek spremljajo svoje 

odzive in odzive okolice. 
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Vzgojiteljice waldorfskega in javnega vrtca (tabela 17) se v komunikaciji odzivajo in 

prilagajajo na otrokove individualne potrebe, situacijo in zunanje okoliščine, kljub načrtovani 

oz. spontani komunikaciji. Vzgojiteljice so pozorne na odzive in počutje otrok ter na situacije, 

ki jih ne morejo predvideti.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer komunikacija pri počitku v javnem 

vrtcu poteka spontano (le ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da je ob pričetku svojega dela 

komunicirala načrtno, sedaj pa komunicira spontano), medtem ko je komunikacija v 

waldorfskem vrtcu načrtovana in premišljena. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu najpogosteje 

komunicirajo preko gest, dejanj, ki so skrbno načrtovane, hkrati pa vzgojiteljice glede na 

situacijo ostajajo fleksibilne in se na nastale situacije odzivajo spontano (več verbalne 

komunikacije). Kljub temu, da vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu vnaprej vedo, kako ţelijo 

delovati in kaj ţelijo s tem doseči, se vzgojiteljica na nenačrtovane dogodke vedno odziva 

spontano.   

Komunikacija vzgojiteljice v javnem vrtcu je večinoma spontana. Vzgojiteljice dejavnikov 

prikritega kurikula (počitka) ne načrtujejo in o njih ne razmišljajo (Kroflič, 2005). V vrtcu se 

največkrat pojavljajo kot del vsakdana (del dnevne rutine, različnih praks, postopkov in 

ritualov) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Vzgojiteljica opazi in upošteva potrebe 

otrok, ne glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku (Rakovič, 2004). V 

waldorfskem vrtcu je komunikacija pri počitku skrbno načrtovana. Zgodnje jutro v 

waldorfskem vrtcu ima lahko velik vpliv na otroka in na njegov dan. Zato je vzgojiteljica še 

posebej pozorna na svojo neverbalno komunikacijo (preko gest in dejanj) in različne načine 

izraţanja (na oblike gibanja, z izkazovanjem lastnih razpoloţenj in občutkov ter prizadevanje 

za smiselnost vsakega njenega dejanja) (Waldorfkindergarten Haßfurt, 2018). Vzgojiteljica se 

za vsak element dnevne rutine odloči in načrtuje, kako ga bo z zornega kota otrok najbolje 

izpeljati in na kakšen način (Oldfield, 2012). Hkrati pa je komunikacija vzgojiteljic dovolj 

gibljiva, da se prilagajajo vsakodnevnih situacijam in izhajajo iz otrokovih potreb. Dnevna 

rutina počitka ter njena predvidljivost je otroku v oporo, če vzgojiteljica načrtuje vsakodnevni 

ritual z vsakim otrokom. Pri počitku se vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca prilagajajo 

otrokovim individualnim potrebam, vsakodnevnim situacijam in zunanjim okoliščinam, ne 

glede na spontano in načrtno komunikacijo (Hohmann in Weikart, 2005). 

Vzgojiteljice smo v nadaljevanju povprašali še na kakšne načine med počitkom komunicirajo 

z otroki.  
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Tabela 18: Način komunikacije med počitkom. 

vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica komunicira preko 

pogovora, »crkljanja«, nebesedne 

komunikacije in kretenj. 

Vzgojiteljica največ komunicira z 

gesto in nato z besedo. Sprva s 

pesmijo in nato z navodili. 
Komunicira vedno zavestno, 

budno, jasno in toplo. Ob 

zahtevnejših situacijah ostane 

mirna in ljubeča. 

V2 Vzgojiteljica komunicira ljubeče, 

z razumevanjem in empatijo. 

Vzgojiteljica komunicira verbalno 

in z lastnim zgledom. 

V3 Vzgojiteljica skuša biti prijazna, 

topla, umirjena in včasih tudi 
zabavna. 

Vzgojiteljica komunicira prijazno, 

spoštljivo, z veliko mero veselja in 
dobre volje. Pri tem upošteva 

individualne posebnosti. 

V4 Komunikacija je spontana in 
vljudna. Vzgojiteljica prisluhne 

otroku in njegovim ţeljam.  

 

Vzgojiteljica z otroki komunicira 
različno, glede na njihove potrebe. 

Vzgojiteljica poskrbi, da večji del 

komunikacije poteka preko gest in 

posnemanja, z malo razlaganja in 
govorjenja. 

  

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 18) pri počitku z otroki pogosto 

komunicirajo s pomočjo nebesedne komunikacije, mimike in kretenj. Vzgojiteljice 

komunicirajo tudi verbalno (s pogovorom). Komunikacija vzgojiteljic je ljubeča, prijazna, 

topla in umirjena. Vzgojiteljice komunicirajo z veliko mero veselja ter dobre volje (skušajo 

biti zabavne) ter prisluhnejo otrokovim ţeljam. 

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca 

komunicirajo z razumevanjem in empatijo, vzgojiteljice waldorfskega vrtca pa v večji meri 

komunicirajo s pomočjo lastnega zgleda oz. posnemanja, pesmi ter z malo razlaganja in 

govorjenja. Komunikacija vzgojiteljic javnega vrtca je spontana in vljudna, medtem ko je 

komunikacija v waldorfskem vrtcu zavestna, budna, jasna in spoštljiva.  

Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo nebesedne 

komunikacije, mimike obraza in kretenj, saj je otrok sprejemljiv za kretnje in gibe ter se 

odziva na vse, kar pri ljudeh in njegovi okolici zazna. Kretnje odraslih otroku pomenijo več 

kot samo besede (Carlgren, 1993). Komunikacija vzgojiteljic javnega in waldorfskega vrtca je 

ljubeča, prijazna, topla in umirjena. Interakcija z otroki naj bo vedno pozitivna in spoštljiva. 

Naj bo zgled za spoštljivo, umirjeno in vljudno medsebojno komunikacijo (Waldorfska šola 

Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). Vzgojiteljice javnega vrtca z otrokom 

komunicirajo z razumevanjem in empatijo ter skušajo biti ob tem zabavne. Komunikacija 
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vzgojiteljic je spontana in vljudna. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s 

pomočjo pesmi, lastnim zgledom ter šele nato preko navodil. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

poskrbijo, da z otroki v večjem delu komunicirajo preko posnemanja, z malo razlaganja in 

govorjenja. V waldorfskem vrtcu dnevni ritem (ponavljanje) kmalu postane navada, navade se 

utrdijo in postanejo nevprašljive. Na ta način vzgojiteljice waldorfskega vrtca odstranijo 

potrebo po navodilih in usmeritvah (Nicol, 2010). Naloga vzgojiteljice je, da oblikuje in 

vpliva na otrokovo okolje, ne samo z oblikovanjem prostora, dnevnega ritma, temveč tudi 

skozi kvalitete svojega lastnega bistva in s svojim odnosom do otrok (Nicol, 2010). 

Vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu v veliki meri vpliva na otroka s svojim zgledom, saj otroka 

vzgajati pomeni le to, da mu ljudje v njegovi okolici pokaţejo, kaj naj oponaša (Steiner, 

1987). Da otrokom omogočimo pozitiven model posnemanja, naj bodo vsa dejanja, besede in 

misli vredne posnemanja (Nicol, 2010). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj vzgojiteljice med počitkom s svojo komunikacijo 

sporočajo otrokom ter kaj si ţelijo sporočiti in česa ne. 
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Tabela 19: Kaj vzgojiteljica s svojo komunikacijo med počitkom sporoča, kaj si ţeli sporočiti 

in česa ne? 

Vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Vzgojiteljica ţeli sporočiti, da je 
otrok v vrtcu sprejet in dobrodošel 

ter da ga ima vzgojiteljica rada. 

Obenem pa tudi, naj otroci 
upoštevajo in spoštujejo določena 

pravila oz. dogovore.  

Vzgojiteljice otrokom ţelijo 
sporočiti, da imajo spoštovanje do 

vsakega posameznika, sprejemanje 

in ljubeč odnos. Vzgojiteljica 
otrokom ţeli sporočiti, da se v 

vrtcu dobro znajdejo v situacijah, 

so varni, sprejeti, sproščeni, 
svobodni v igri, socialnih stikih 

itd. Vzgojiteljica jim ţeli sporočiti, 

da je okolje in dan v vrtcu 

predvidljiv, prav tako vsakodnevni 
ritem. 

V2 Vzgojiteljica otrokom sporoča 

lastno počutje, hkrati pa jih preko 

svojega zgleda nekaj nauči. 
Vzgojiteljica po lastni presoji 

sporoča pomembne informacije. 

Vzgojiteljica ţeli otrokom 

sporočiti, da je okolje, v katerem 

so, predvidljivo in varno. Ţeli, da 
sami začutijo, da postajajo vedno 

bolj samostojni.  

V3 Vzgojiteljica ţeli otrokom 
sporočiti, naj jim bo v vrtcu lepo, 

saj je vrtec kraj, kjer vzgojiteljice 

zadovoljijo potrebe vsakega 

otroka ter spodbujajo njegov 
razvoj na vseh področjih. 

Vzgojiteljica otrokom ţeli 

sporočiti, da se ob njej lahko 
počutijo varne in sprejete.  

Vzgojiteljica ţeli otrokom 
sporočiti, da je svet lep in dober, 

zato otrokom nudi predvidljivo in 

stabilno okolje, kjer so sprejeti vsi 

(brez izjeme). 

V4 Vzgojiteljica ţeli otrokom 

sporočiti, da je bivanje v vrtcu 

prijetno, zabavno, poučno ter 
prostor, kjer se lahko počutijo 

varnega in sprejetega. 

Medsebojna komunikacija v vrtcu 
je naravnana pozitivno (ob 

upoštevanju vljudnostnih izrazov, 

bontona). Ţeli  sporočiti, da imajo 
v vrtcu določena pravila ter da  

občutijo, da je vsak izmed njih 

nekaj posebnega. Vzgojiteljica 

otrokom sporoča, da se skupaj 
potrudijo, da se imajo lepo ter 

skupaj ustvarijo sproščeno 

pozitivno  klimo ter upoštevajo 
pravila. 

Vzgojiteljica ţeli sporočiti, da  so 

otroci v vrtcu spoštovani in 

zaţeleni z vsem, kar so, ter z 
vsem, kar nosijo s seboj. 

Vzgojiteljice otrokom sporočajo, 

da jih ţelijo pripraviti, da 
postanejo čim bolj samostojni, 

svobodni in čuteči. Vzgojiteljica 

otrokom ne ţeli sporočiti, da so 
naporni, privilegirani ali 

neprivilegirani.  

 

Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca (tabela 19) otrokom pri počitku ţelijo sporočiti, 

da so v vrtcu sprejeti in varni.  
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Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer vzgojiteljice javnega vrtca otrokom 

(tudi preko zgleda) sporočajo lastno počutje ter da je v vrtcu lepo, prijetno, zabavno in 

poučno, saj je medsebojna komunikacija v vrtcu pozitivna. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

ţelijo otrokom sporočiti, da je okolje v vrtcu predvidljivo (ţelijo, da otroci vedo, kje bodo 

preţiveli dan, kam bodo odšli in kako). Vzgojiteljice si ne ţelijo, da otroci dobijo sporočilo o 

tem, da so privilegirani in neprivilegirani in da so naporni. Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo 

otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih morajo vsi upoštevati in 

spoštovati. V waldorfskem vrtcu si vzgojiteljice ţelijo, da se otroci dobro znajdejo v 

situacijah, so sproščeni, svobodni v igri in socialnih stikih. Vzgojiteljice javnega vrtca 

otrokom sporočajo, da si prizadevajo za zadovoljitev potrebe vsakega otroka. V waldorfskem 

vrtcu pa si vzgojiteljice ţelijo, da otroci vedo, da je svet lep in dober in so v vrtcu zaţeleni z 

vsem, kar so, in z vsem, kar nosijo s seboj. Vzgojiteljice waldorfskega vrtca ţelijo sporočiti, 

da spoštujejo vsakega posameznika, vzgojiteljice javnega vrtca pa otrokom sporočajo, da je 

vsak izmed njih nekaj posebnega.  

Vzgojiteljice za otroke pripravijo predvidljivo okolje, ki otrokom daje občutek varnosti in 

zaupanja v dobroto sveta, saj se v ritmični strukturi dneva in tedna redne aktivnosti 

ponavljajo. Na ta način se otroci počutijo varne in samozavestne (Nicol, 2010). Vzgojiteljice 

javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih morajo vsi 

upoštevati in spoštovati. Pravila so v vrtcu postavljena zato, da otrok ve, kaj vzgojiteljica od 

njega pričakuje v določenih situacijah (Starič Ţikič, 2005). Vzgojiteljice waldorfskega in 

javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da v vrtcu opazijo in upoštevajo potrebe otrok, ne 

glede na individualnost njihovih potreb v danem trenutku (Rakovič, 2004). Ker se 

vzgojiteljice zavedajo, da otrokom preko lastnega zgleda sporočajo tudi svoje počutje, jim v 

vrtcu vzgojiteljica preko lastnega zgleda omogoči pozitiven model posnemanja, naj bodo vsa 

dejanja, besede in misli vredne posnemanja. Vzgojiteljice javnega in waldorfskega vrtca ţelijo 

otrokom omogočiti pogoje, v katerih lahko začutijo, da postajajo vedno bolj samostojni. 

Šolana waldorfska vzgojiteljica spodbuja otrokovo kreativno igro in samomotivacijo s 

pomočjo lastne aktivnosti. Ta otroka navdihne, da postanejo aktivni, samostojno najdejo svojo 

učno situacijo in se igrajo (Nicol, 2010). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju 

počitka ter kako.  
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Tabela 20: Aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvajanju počitka.  

Vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Otroci so pri načrtovanju 
vključeni pri počitku. Pri počitku 

načrtovanje poteka na način, da se 

vzgojiteljica z otroki dogovori, 
kako in koliko časa traja počitek, 

skupaj izbirajo pravljice in glasbo, 

ki jo predvajajo med počitkom. 

Otroci imajo moţnost izbire in 
soodločanja (vzgojiteljice 

spoštujejo ţelje otrok). Otroci 

imajo vedno moţnost sodelovanja 
(glede na starost pomagajo pri 

posameznih aktivnostih). Ker je v 

waldorfskem vrtcu kombinirana 

skupina, je tam ključnega pomena 
posnemanje (mlajši pri 

sodelovanju posnemajo starejše). 

Pri počitku starejši otroci 
pomagajo mlajšim. 

V2 / Pri pripravi na počitek večji otroci 

pomagajo mlajšim, pomagajo tudi 

pri urejanju spalnice pred spanjem. 

V3 Vzgojiteljice v načrtovanje in 

izvajanje počitka otroke vključijo 

na način, da jih vprašajo, če bi 
kakšen dan naredili kaj drugače. 

Pri počitku so leţalniki 

postavljeni na način, ki so si ga 

sami izbrali.  

Pri načrtovanju sodelujejo s svojo 

spontanostjo in individualnostjo. 

V4 Otroci v javnem vrtcu sodelujejo 

pri počitku na način, da določijo 

zgodbico, pesmico in igračo, s 
katero bodo počivali. 

 

Otroci v waldorfskem vrtcu 

sodelujejo vsak po svojih 

zmoţnostih (glede na starost, 
razvojno obdobje v katerem se 

nahajajo in osebnostne 

karakteristike). Otroci se pri 

počitku samostojno slečejo, 
pripravijo in lepo zloţijo svoja 

oblačila ter se uleţejo na svoje 

mesto  v spalnici. 

 

Po besedah vzgojiteljic, tako otroci v javnem kot v waldorfskem vrtcu (tabela 13) sodelujejo 

pri izvajanju hranjenja.  

Pri odgovorih pa se pojavlja tudi nekaj razlik, in sicer otroci v javnem vrtcu pri počitku 

določijo zgodbico, pesmico in igračo, s katero bodo počivali. Vzgojiteljice v načrtovanje 

počitka otroke vključijo na način, da se vzgojiteljica z otroki dogovori, kako in koliko časa 

traja počitek, skupaj izbirajo pravljice in glasbo, ki jo predvajajo med počitkom. Pri počitku 

pa so leţalniki postavljeni na način, ki so si ga izbrali otroci. Otroci v waldorfskem vrtcu 

sodelujejo vsak po svojih zmoţnostih (glede na starost, razvojno obdobje v katerem se 

nahajajo in osebnostne karakteristike). Pri počitku se samostojno slečejo, pripravijo, lepo 

zloţijo svoja oblačila ter se uleţejo na svoje mesto v spalnici. Pri pripravi na počitek večji 
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otroci pomagajo mlajšim, pomagajo tudi pri urejanju spalnice pred spanjem. Otroci sodelujejo 

pri načrtovanju počitka s svojo spontanostjo in individualnostjo. Ker imajo v waldorfskem 

vrtcu kombinirano skupino, je tam ključnega pomena posnemanje (mlajši pri sodelovanju 

posnemajo starejše).  

Otroci v javnem in waldorfskem vrtcu sodelujejo pri izvajanju počitka. Vzgojiteljice v vrtcu 

spodbujajo moţnost izbire in drugačnosti (Bregar Golobič, 2004b).  Otroci v javnem vrtcu pri 

počitku sodelujejo z izbiro zgodbice in pesmi, s katerimi jih vzgojiteljice uspavajo. Hkrati 

sodelujejo z izbiro igrače, s katero bodo počivali. S svojim zgledom dajejo sporočila, v 

kolikšni meri je otrokova soudeleţba pri sprejemanju skupnih odločitev zaţelena (Bregar 

Golobič, 2004b). V waldorfskem vrtcu otroci sodelujejo pri počitku tako, da se samostojno 

slečejo, pripravijo, lepo zloţijo svoja oblačila ter se samostojno uleţejo na svoje mesto v 

spalnici. Vzgojiteljica s pomočjo pesmi, igrače, dejavnosti, igre itd. otroka preusmeri na bolj 

sprejemljive dejavnosti in vedenja (Cotič, 2004). Otroci v javnem vrtcu sodelujejo pri 

načrtovanju počitka na način, da se z vzgojiteljico dogovorijo, kako in koliko časa bodo 

počivali. Skupaj izberejo pravljico in glasbo, ki jo bo vzgojiteljica prebrala in predvajala. 

Otroci sodelujejo oz. načrtujejo tudi postavitev leţalnikov, tako si otroci izberejo, s kom bodo 

leţali. V waldorfskem vrtcu otroci sodelujejo pri načrtovanju s svojo spontanostjo in 

individualnostjo.  

V zadnjem vprašanju smo vzgojiteljice povprašali, kako med počitkom z njihovo 

komunikacijo pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti. 
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Tabela 21: Kako vzgojiteljice s svojo komunikacijo med počitkom pripomorejo k otrokovi 

samostojnosti in samoiniciativnosti? 

Vzgojiteljice javni vrtec waldorfski vrtec 

V1 Otroke vzgojiteljica besedno 
spodbuja, jim pomaga, prigovarja, 

pokaţe načine, kako določeno 

stvar narediti, doseči. Otrokom 
pusti čas, da se privadijo in sami 

naredijo, kar lahko. Če je 

potrebno, od njih tudi zahteva. 

Vzgojiteljica izpostavlja 
pomembnost dnevnega ritma, v 

katerega otroci vstopajo, saj vse to 

prispeva k samostojnosti in tudi 
samoiniciativnosti (otrok  točno 

ve, kaj sledi). V  waldorfskem 

vrtcu je to ključni okvir, znotraj 
katerega poteka komunikacija z 

različnimi sredstvi komuniciranja 

(z gesto, pesmijo, rimo, prstno 

igrico, rekom, besedo …). 

V2 Potrebna je vztrajnost, spodbuda 

in doslednost. 

Vzgojiteljica daje velik pomen 

stalnemu dnevnemu ritmu, 

lastnemu zgledu in ponavljanju.  

 

V3 Pri počitku vzgojiteljice navajajo 

na samostojnost pri slačenju, 

pospravljanju oblačil in copatkov. 
Otroci sami izberejo mesto, kamor 

bodo zloţili oblačila (miza, stol, 

poleg leţalnika). Otrok  izbere 

pravljico, ki jo vzgojiteljica 
prebere pri počitku (otrok jo lahko 

prinese od doma). Otroci imajo 

pri počitku moţnost opraviti 
obnovo knjige, ki so si jo 

izposodili v vrtcu. Vzgojiteljica 

pri počitku brez govora vztraja 30 
min. Kasneje otroci sedejo na 

leţalnike in se tiho pogovarjajo, 

skupaj gledajo knjige. Kasneje si 

izberejo umirjene dejavnosti za 
mizo (risanje, sestavljanke). 

Vzgojiteljice z lastnim zgledom 

pozitivno vplivajo na zdravo 

samopodobo posameznika. 

V4 Vzgojiteljica otroke spodbuja k 

samostojnemu oblačenju/slačenju 
in uporabi stranišča. 

 

Vzgojiteljica pripomore k otrokovi 

samostojnosti z različnimi 
igricami, pesmicami, pravljicami 

in s prošnjo po pomoči ter z 

zgledom. 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da vzgojiteljice v javnem vrtcu otroke besedno spodbujajo, jim 

pomagajo, prigovarjajo in pokaţejo načine, kako določeno stvar narediti, doseči. Otrokom 

pustijo čas, da se privadijo in sami naredijo, kar lahko. Če je potrebno nekaj samostojnosti, od 

njih tudi zahtevajo. Vzgojiteljica je pri spodbujanju samostojnosti vztrajna in dosledna. 

Vzgojiteljice javnega vrtca otroke spodbujajo k samostojnemu oblačenju/slačenju, 
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pospravljanju oblačil in copatkov ter uporabi stranišča. Otroci samostojno in po svoji ţelji 

izberejo mesto, kjer bodo zloţili oblačila (miza, stol, poleg leţalnika). Otroci v javnem vrtcu 

izberejo pravljico, ki jo vzgojiteljica prebere pri počitku. Knjigo lahko prinesejo tudi od 

doma. Otroci imajo pri počitku moţnost opraviti obnovo knjige, ki so si jo izposodili v vrtcu. 

Vzgojiteljica pri tihem počitku (brez pogovora) vztraja 30 min. Kasneje otroci sedejo na 

leţalnike in se tiho pogovarjajo ter skupaj gledajo knjige. Po tem  si otroci izberejo umirjene 

dejavnosti za mizo (risanje, sestavljanke). Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu pripomorejo k 

otrokovi samostojnosti z različnimi igricami, pesmicami, pravljicami in s prošnjo po pomoči 

ter z zgledom, s katerim pozitivno vplivajo na zdravo samopodobo posameznika. 

Vzgojiteljica navaja, da stalni dnevni ritem in ponavljanje prispevajo k samostojnosti in tudi 

samoiniciativnosti (otroci točno vedo, kaj sledi). Vzgojiteljice navajajo, da so zgoraj omenjeni 

elementi v waldorfskem vrtcu ključni okvir, znotraj katerega poteka komunikacija z 

različnimi sredstvi komuniciranja (z gesto, pesmijo, rimo, prstno igrico, rekom, besedo …). 

Vzgojiteljice v javnem vrtcu s pomočjo komunikacije pripomorejo k otrokovi samostojnosti 

in samoiniciativnosti pri počitku. Ena izmed vzgojiteljic javnega vrtca pri počitku ţeli, da se 

otroci vsaj 30 min ne pogovarjajo, nato pa se lahko budni otroci posedejo na leţalnike in se 

tiho pogovarjajo ter skupaj gledajo knjige. Kasneje si otroci izberejo umirjeno dejavnost za 

mizo (risanje, sestavljanke). Organizacija počitka naj bo odvisna od individualnih potreb 

(Šepec, 2005). Počitek je čas za spanje, mirno leţanje ali tiho samostojno igro (Hohmann in 

Weikart, 2005). V waldorfskem vrtcu vzgojiteljice pripomorejo k otrokovi samostojnosti in 

samoiniciativnosti s različnimi pesmicami, prošnjam za pomoč ter lastnim zgledom. Tudi 

elementi dnevne rutine in ponavljanja pripomorejo k otrokovi samostojnosti. Dnevna rutina je 

v waldorfskem vrtcu struktura dneva. Vzgojiteljica strukturo dneva oblikuje z ritmičnim 

zaporedjem dneva, ki ga sestavi glede na individualne potrebe otrok v njeni skupini (Nicol, 

2010). V ritmični strukturi dneva in tedna se redne aktivnosti ponavljajo. Po kosilu kmalu 

sledi počitek (Nicol, 2010). Vzgojiteljica s pomočjo ritma poskrbi za neţen prehod od kosila k 

počitku (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992). K počitku se 

odpravijo vsi otroci. Koliko časa traja počitek pa je odvisno od individualnih potreb vsakega 

otroka (Waldorfska šola Ljubljana: Kurikulum za waldorfske vrtce, 1992).  

 

Glede na odgovore tretjega raziskovalnega vprašanja v intervjuju, ugotavljam, da vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca pri počitku z otroki komunicirajo s pomočjo pesmi in dnevnega ritma. 

Otroke na ta način postopoma pospremijo v spalnico in privedejo k počitku. Otroci so pri 
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počitku vsakodnevno nagovorjeni z enako pesmijo, saj ima ta pri počitku velik pomen (otrok 

ob točno določeni pesmi ve, da je prišel čas za počitek). Komunikacija vzgojiteljice z otroki v 

javnem vrtcu je med počitkom umirjena, tiha, ljubeča, pomirjajoča in spodbudna. Ena izmed 

vzgojiteljic javnega vrtca otroke med pripravo na počitek spodbuja, da zloţijo svoja oblačila 

in copatke. Občasno vzgojiteljica prisede k starejšemu otroku in se z njim pogovori o tekočem 

dnevu (kaj je bilo otroku všeč in kaj so se v vrtcu naučili). Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

otrokom v spalnici igrajo na liro, dokler se otroci ne zazibljejo v spanec oz. se umirijo. 

Vzgojiteljice waldorfskega vrtca z otroki v spalnici čim manj govorijo. 

Vzgojiteljice javnega vrtca med počitkom poskrbijo za varen, umirjen prostor (vsak ima svoj 

leţalnik) in skušajo ugoditi ţeljam otrok pri počitku (»ninica« ...). Medtem vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca ţelijo, da otroci občutijo tiho, zasanjano in sproščeno atmosfero ter 

sčasoma čim bolj samostojno zaspijo. Vzgojiteljice poskrbijo, da otroci ob umirjenjem petju 

uspavanke zaspijo oz. počivajo. Vzgojiteljice v spalnici waldorfskega vrtca ustvarijo mirno 

ozračje, na način, da se tudi same čim bolj sprostijo. Vzgojiteljica waldorfskega vrtca navaja, 

da je otrok k počitku nagovorjen tudi s strani časa in prostora. Otrok zaradi ponavljajočega 

dnevnega ritma razume, da je prišel čas za počitek, pri tem pa mu pomaga tudi prostor 

(spalnica).  

Glede na odgovore smo ugotovili, da je med počitkom komunikacija vzgojiteljice v javnem 

vrtcu večinoma spontana, le ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da je z otroki ob svojem 

pričetku dela komunicirala načrtno. Hkrati pa je vzgojiteljica navedla, da se kljub spontani 

komunikaciji na tem področju nenehno izobraţuje in novo znanje preizkuša v praksi. Ker je v 

waldorfskem vrtcu v ospredju neverbalna komunikacija (preko gest in dejanj), je 

komunikacija ob prihodu otrok v vrtec skrbno načrtovana. Komunikacija je premišljena 

vnaprej, a se vedno prilagaja posameznem otroku, glede na njegovo razvojno stopnjo, značaj 

in počutje. Vzgojiteljica je v nepredvidljivih situacijah pripravljena, da se odziva spontano, saj 

bi otroku z načrtovanim odzivom lahko škodila. Zaradi tega je pomembno, da so vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca ljubeče, prilagodljive in dobro opazujejo ţivljenje okoli sebe. 

Vzgojiteljica ima prihod otroka premišljen, do določene mere, saj ţeli za otroka zagotoviti 

predvidljivo situacijo.  

Vzgojiteljice v javnem in waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo nebesedne 

komunikacije, mimike obraza in kretenj. Vzgojiteljice javnega vrtca z otrokom komunicirajo 

z razumevanjem in empatijo ter skušajo biti ob tem zabavne. Komunikacija vzgojiteljic je 

spontana in vljudna. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu z otroki komunicirajo s pomočjo 
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pesmi, z lastnim zgledom ter šele nato preko navodil. Z otroki komunicirajo spoštljivo in z 

veseljem. Vzgojiteljice v vsaki situaciji ţelijo komunicirati zavestno in jasno. Vzgojiteljice 

javnega vrtca komunicirajo tudi verbalno (s pogovorom). Vzgojiteljice waldorfskega vrtca 

poskrbijo, da z otroki v večjem delu komunicirajo preko posnemanja z malo razlaganja in 

govorjenja.  

Vzgojiteljice javnega vrtca ţelijo otrokom sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih 

morajo v vrtcu vsi upoštevati in spoštovati. Vzgojiteljice se obenem zavedajo, da otrokom 

preko lastnega zgleda sporočajo tudi svoje počutje. Otrokom ţelijo s svojo komunikacijo 

sporočiti, da je v vrtcu lepo, prijetno, zabavno in poučno, saj si vzgojiteljice ţelijo otrokom 

pomagati pri njihovem razvoju ter otrokom sporočiti, da jih imajo rade. Vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca si ţelijo otrokom sporočiti, da so v vrtcu lahko sproščeni, svobodni v igri 

in socialnih interakcijah. Vzgojiteljice otrokom v waldorfskem vrtcu sporočajo, da je potek 

dneva, vsakodnevni ritem in okolje v vrtcu predvidljivo. Vzgojiteljice za otroke pripravijo 

predvidljivo okolje, ki otrokom daje občutek varnosti in zaupanja v dobroto sveta, saj se v 

ritmični strukturi dneva in tedna redne aktivnosti ponavljajo. Vzgojiteljica v waldorfskem 

vrtcu otrokom sporoča pomembnost medsebojnega spoštovanja in sprejemanja. Predvsem si 

ţeli, da se otroci dobro znajdejo v situaciji, so varni, sprejeti, sproščeni, svobodni v igri in 

socialnih stikih.  

Otroci v javnem in waldorfskem vrtcu sodelujejo pri izvajanju počitka. V javnem vrtcu pri 

počitku sodelujejo z izbiro zgodbice in pesmi, s katerimi jih vzgojiteljice uspavajo. Hkrati 

sodelujejo z izbiro igrače, s katero bodo počivali. V waldorfskem vrtcu otroci sodelujejo pri 

počitku tako, da se samostojno slečejo, pripravijo, lepo zloţijo svoja oblačila ter se 

samostojno uleţejo na svoje mesto v spalnici. Pri pripravi na počitek večji otroci pomagajo 

mlajšim, pomagajo tudi pri urejanju spalnice pred spanjem. Otroci v javnem vrtcu sodelujejo 

pri načrtovanju počitka na način, da se z vzgojiteljico dogovorijo, kako in koliko časa bodo 

počivali. Skupaj izberejo pravljico in glasbo, ki jo bo vzgojiteljica prebrala in predvajala. 

Otroci sodelujejo oz. načrtujejo tudi postavitev leţalnikov, tako si otroci izberejo, s kom bodo 

leţali. V waldorfskem vrtcu otroci sodelujejo pri načrtovanju s svojo spontanostjo in 

individualnostjo.  

Vzgojiteljice v javnem vrtcu s pomočjo komunikacije pripomorejo k otrokovi samostojnosti 

in samoiniciativnosti pri počitku. Vzgojiteljice javnega vrtca otroke navajajo na samostojno 

slačenje in pospravljanje oblačil in copatkov (otroci lahko po ţelji izberejo mesto poleg 

leţalnika, kamor bodo svoje obleke odloţili). Otroci izberejo pravljico, knjigo pa lahko 
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prinesejo tudi od doma. Pri počitku imajo otroci moţnost opravljanja obnove knjige, ki so si 

jo izposodili v vrtcu. Ena izmed vzgojiteljic javnega vrtca pri počitku ţeli, da se otroci vsaj 30 

min ne pogovarjajo, nato pa se lahko budni otroci posedejo na leţalnike in se tiho pogovarjajo 

ter skupaj gledajo knjige. Kasneje si otroci izberejo umirjeno dejavnost za mizo (risanje, 

sestavljanke). V waldorfskem vrtcu vzgojiteljice pripomorejo k otrokovi samostojnosti in 

samoiniciativnosti z različnimi pesmicami, prošnjami za pomoč ter lastnim zgledom. Tudi 

elementi dnevne rutine in ponavljanja pripomorejo k otrokovi samostojnosti, saj otroci točno 

vedo, kdaj je napočil čas za počitek, in vedo, kaj naposled sledi. Ker so vzgojiteljico 

vsakodnevno opazovali pri njenem delu, točno vedo, kje in kako vzgojiteljici lahko pomagajo. 

Preko posnemanja se starejši otroci naučijo pomagati mlajšim.  
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7. SKLEP 

 

Vsak, ki je v interakciji z otrokom, postane del pedagoškega vzgojnega procesa (Nicol, 2010).  

V vrtcu ima vzgojiteljica do otrok veliko odgovornost ter hkrati pomembno vlogo. Otrokom 

ves čas nekaj sporoča in na njih pusti določen vtis (Devjak idr., 2009). Preko praktičnega dela 

v waldorfskem vrtcu sem spoznala, da ima vloga vzgojiteljice velik pomen. Za vzgojiteljice je 

zelo pomembno, da izbirajo in selekcionirajo svoje vtise, saj se zavedajo, da bodo otroci vse 

prejete vtise tudi izţiveli oz. opaţeno vedenje posnemali (Nicol, 2010).  

Z diplomskim delom sem ţelela ugotoviti, kakšna je vloga vzgojiteljice pri izvajanju 

določenih elementov dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu, pri čemer sem se 

osredinila na prihod otrok v vrtec, hranjenje in počitek. V omenjenih elementih dnevne rutine 

sem ţelela raziskati, kako se komunikacija vzgojiteljice z otroki razlikuje v javnem in 

waldorfskem vrtcu.  

Na podlagi odgovorov, ki sem jih pridobila z intervjuji, sem ugotovila, da vzgojiteljice 

javnega vrtca z otroki ob prihodu v vrtec, hranjenju in počitku večinoma komunicirajo 

verbalno z besedami in pogovorom (otroka besedno spodbujajo k igri). Vzgojiteljice 

waldorfskega vrtca pa z otroki komunicirajo preko nebesedne komunikacije, ponavljajočega 

se dnevnega ritma, lastnega zgleda ter šele nato z nekaj verbalne komunikacije in navodili 

(razlaganja in govorjenja). Komunikacija vzgojiteljice z otroki je v javnem vrtcu spontana, v 

waldorfskem pa skrbno načrtovana. Komunikacija je v waldorfskem vrtcu premišljena 

vnaprej, a se vseeno prilagaja vsakodnevnim situacijam. Otroci ob prihodu v javni vrtec 

sodelujejo z vzgojiteljico preko pogovora, v waldorfskem vrtcu pa s pomočjo lastnih 

odločitev. V načrtovanje prihoda v vrtec otroci javnega in waldorfskega vrtca niso vključeni 

neposredno. V načrtovanje hranjenja in počitka so otroci javnega vrtca vključeni, otroci 

waldorfskega vrtca pa le posredno preko svoje spontanosti in individualnosti. Vzgojiteljice 

javnega vrtca s svojo komunikacijo ţelijo sporočiti, da imajo v vrtcu določena pravila, ki jih 

morajo v vrtcu vsi upoštevati in spoštovati. Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu pa ţelijo 

otrokom s svojo komunikacijo sporočiti, da so v vrtcu otroci lahko sproščeni in jim je 

zagotovljena varnost, predvidljivost ter posledična zaupljivost do sveta. Vzgojiteljice javnega 

vrtca pripomorejo k otrokovi samostojnosti preko verbalne komunikacije ter neverbalne 

komunikacije (kretenj, obrazne mimike). Vzgojiteljice v waldorfskem vrtcu s svojo 

komunikacijo pripomorejo k otrokovi samostojnosti in samoiniciativnosti na način, da z 
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otroki komunicirajo verbalno (z različnimi pesmicami, s prošnjo po pomoči) ter neverbalno (s 

svojim zgledom). 
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9. PRILOGE 

9.1 PRILOGA A : PRIMER STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da …  

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

10. Kaj si ţelite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom,  

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

 

9.2 PRILOGE B: TRANSKRIPTI INTERVJUJEV VZGOJITELJIC JAVNEGA 

VRTCA 

 

INTERVJU 

Pozdravljeni, v letošnjem šolskem letu z diplomskim delom zaključujem program predšolske 

vzgoje na Pedagoški fakulteti. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Primerjava vloge 

vzgojiteljice pri izvajanju določenih elementov dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu. 

Z vašo pomočjo bi rada raziskala in primerjala vlogo vzgojiteljice, pri čemer se bom 

osredinila na prihod otrok v vrtec, hranjenje in počitek. V omenjenih elementih dnevne rutine 

sem pozornost namenila komunikaciji med vzgojiteljico in otroki, saj vzgojiteljica neprestano 
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nekaj sporoča. Hkrati pa ţelim ugotoviti, ali je komunikacija vzgojiteljice z otroki med 

omenjenimi elementi dnevne rutine drugačna v javnem in waldorfskem vrtcu. 

Na vas se obračam s prošnjo za pomoč pri sodelovanju v intervjuju. Spodaj prilagam 

vprašanja strukturirana intervjuja, vašo pomoč pa potrebujem pri odgovorih nanje. Vse 

podatke, ki jih bom pridobila s pomočjo odgovorov v intervjuju, bom uporabila izključno za 

namen diplomske naloge. Njihov vir bo ostal anonimen.  

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem in vam ţelim še veliko poklicnih uspehov. 

Manca Rogelj 

Priloga B1: TRANSKRIPT INTERVJUJA 1 (INTERVJUVANKA 1) 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

Ko otrok pride v vrtec, ga lepo pozdravim, se mu nasmehnem in ga povabim v igralnico. Sprejem je 

odvisen od starosti otroka in od njegove reakcije ob prihodu. Če otrok pride sam, brez problema, ga 

pustim, da si sam izbere igračo oz. se vključi v igro, če otrok potrebuje bliţino, ga vzamem v naročje 

in ga nekaj časa crkljam, potem pa počasi vključim v igro, s katero nadaljuje sam. 

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da … 

Poskrbim, da se otrok počuti varno in sprejeto. 

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

V času hranjenja govorim tiho, tudi otroci govorijo čim manj. Spodbujam jih k uporabi besed prosim, 

hvala … Veliko komuniciram tudi z mimiko obraza in telesa. Komunikacija je umirjena in pozitivna, 

hkrati pa tudi odločna. 

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

Vsi otroci dobijo primerno količino hrane, da hranjenje poteka v pozitivnem vzdušju, da poskrbim za 

varnost (vroča juha, primerno veliki koščki hrane, glede na starost), da otroke spodbujam k poskušanju 

neznane hrane, da otrok ne silim k uţivanju hrane, ki je ne mara. 

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

V času počitka je moja komunikacija tiha, umirjena, spodbudna. Veliko stvari poskusim pokazati z 

mimiko in s kretnjami. 

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

Da se otroci počutijo varno, sproščeno. Da jim zagotovim primeren prostor in skušam ugoditi ţeljam 

pri počitku (ninica ...) 
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7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

Komunikacija poteka spontano. Odzivam se na otrokove ţelje in potrebe ter na ostalo okolico. 

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

Pogovor, crkljanje, nebesedna komunikacija, kretnje. 

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

Da so sprejeti, da naj upoštevajo določena pravila oz. dogovore … 

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

Sporočiti jim ţelim, da so dobrodošli, da jih imamo radi, obenem pa tudi, da imamo v vrtcu določena 

pravila, ki jih moramo vsi upoštevati in spoštovati. 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 

Pri načrtovanju so otroci vključeni predvsem pri počitku in hranjenju. Sploh starejši otroci lahko 

povedo oz. predlagajo, kaj bi si ţeleli pri prehranjevanju (pogrinjki, »solatni bar«, kako prehajajo po 

hrano, naloge deţurnega …), seveda mora biti sprejemljivo tudi s higienskega vidika.  

Pri počitku se dogovorimo o tem, kako, koliko časa traja počitek, skupaj izbiramo pravljice, ki so po 

navadi daljše knjige s poglavji oz. nadaljevanjem, izbirajo glasbo, ki jo predvajamo med počitkom … 

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Otroke spodbujam, jim pomagam, prigovarjam, pokaţem načine, kako določeno stvar narediti, doseči. 

Otrokom pustim čas, da se privadijo in sami naredijo, kar lahko, če je potrebno, od njih tudi zahtevam. 

Priloga B2: TRANSKRIPT INTERVJUJA 2 (INTERVJUVANKA 2) 

 

13. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

Pozdrav, pogovor o počutju, povabilo k igri, po zajtrku jutranji krog. 

14. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da … 

Poskrbim, da se otrok adaptira v skupino ali je sam, če to ţeli. 

15. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  
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Z vljudnostnimi izrazi, navajanjem na raznoliko zdravo prehrano, sproščeno hranjenje, pospravljanje.  

16. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

Poskrbim, da se otroci umirijo in kulturno uţivajo hrano. Sami izrazijo svoje ţelje glede tega.  

17. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

Umirjeno, ljubeče, pomirjajoče. 

18. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

Poskrbim, da je vsem zagotovljen varen, umirjen prostor in počitek …  

19. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor.  

Odzivam se spontano, glede na situacijo in potrebe otrok. 

20. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki? 

Ljubeče, z razumevanjem in empatijo. 

21. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate?  

Tudi lastno počutje in učenje prek vzgleda vzgojitelja. 

22. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne?  

Po lastni presoji sporočam informacije, ki so pomembne. 

23. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako?  

Pri prihodu v vrtec sodelujejo s starši, v vrtcu sodelujejo z vzg. ter otroki prek pogovora in iskanju 

najbolj optimalnih moţnosti. 

24. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Potrebna je vztrajnost, vzpodbuda, doslednost … 

 

Priloga B3: TRANSKRIPT INTERVJUJA 3 (INTERVJUVANKA 3) 

 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  
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Običajno sedim za mizo pri otrocih in se z njimi pogovarjam, igram. Ko v igralnico vstopi nov otrok, 

ga pozdravim, npr. »Dobro jutro, Maja«, pozdravim tudi starša, pomemben mi je očesni stik z otrokom 

in staršem. Odreagiram glede na situacijo, če so teţave, grem do vrat in mu pomagam pri ločitvi, če 

gre otrok notri sam, ostanem pri mizi, če pride k meni, da bi se pocrkljal, ga pocrkljam, nekaj časa ga 

opazujem, da vidim, če je z njim vse v redu. 

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da … 

Jih sprejmem, se jim individualno posvetim, če izrazijo potrebo po tem, in skušam slediti njihovemu 

trenutnemu razpoloţenju.  

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

Otroke usmerjam, sprašujem, kakšen okus ima hrana, spodbujam, da poskusijo različne vrste hrano, 

opozarjam na bonton (ne govorimo s polnimi usti, jakost glasu, sedenje pri mizi), pomagam pri 

uporabi pribora (pravilen prijem ţlice, vilice …), pomagam pri organizaciji deljenja pribora, prtičkov, 

hrane.  

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

- je čas hranjenja prijeten dogodek,  

- vsi otroci vsaj nekaj pojedo,  

- se delno prilagajam tudi individualnim potrebam otrok,  

- otroke ne silim s hrano, ki jim ni všeč, 

- poskrbim, da so pri hranjenju čim bolj samostojni. 

 

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

Med pripravo na počitek otroke spodbujam, da lepo zloţijo svoja oblačila in copatke. Otroke umirim s 

prepevanjem pesmi ali sproščanjem telesa, če je mogoče vsakega posebej pokrijem, poboţam. Med 

branjem pravljice, sedem k otroku, ki se teţje umiri oz. zbere za poslušanje pravljice. Če bere pravljico 

moja sodelavka, običajno sedem k otroku, za katerega začutim, da mu namenim nekaj časa z boţanjem 

po hrbtu ali glavi, če ţeli. 

Včasih, zlasti pri starejših, se pričnem z njimi tudi pogovarjati o tem, kaj jim je bilo tekom dneva v 

vrtcu všeč, kaj so se naučili, naredimo t. i. evalvacijo dneva. 

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

Poskrbim, da se otroci vsaj za nekaj časa umirijo po celem dopoldnevu, polnem dogajanja, najdejo 

zopet stik sami s seboj in predelajo, strnejo vtise vsega, kar so doţiveli. Tisti, ki potrebujejo spanje, 

tudi zaspijo.  
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7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

Ob pričetku dela v vrtcu sem to delala načrtno, sedaj pa te stvari počnem spontano. Ves čas pa tudi 

prebiram strokovno literaturo in dobre ideje, predloge tudi preizkusim v praksi. 

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

Skušam biti prijazna, topla, umirjena, včasih tudi zabavna. 

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

Sporočam jim, da jim bo v vrtcu lepo, da sem zanje nekdo, ob katerem se bodo počutili varne, 

sprejete, da jih ţelim spodbujati k dejanjem, ki spodbujajo njihov razvoj. 

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

Ţelim jim sporočiti, da je vrtec kraj, kjer si bomo prizadevali, da bomo zadovoljili njegove potrebe in 

spodbujali njegov razvoj na vseh področjih. 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 

Pri meni v skupini so okvirni protokoli pri dnevni rutini postavljeni, včasih vprašam otroke, če bi 

kakšen dan naredili kaj drugače (npr. medeni zajtrk, novo leto), pri obroku lahko za mizo sedijo s 

svojimi prijateljčki, pri počitku občasno tudi postavimo leţalnike tako, da si sami izberejo, kje in s 

kom bi bili skupaj. 

Pri prihodu v vrtec na moţnost sodelovanja otrok pri načrtovanju še nisem pomislila. 

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Pri prihodu v vrtec se z otrokom in staršem, ki imata teţave z ločitvijo, dogovorimo za ritual, kako se 

bosta poslovila. 

Sledim otroku, če se ţeli pocrkljati, pogovarjati, ţeli, da ga ne motim, ker ţeli biti še nekaj časa sam. 

Med hranjenjem deţurna razdelita pribor, prtičke, otroci si sami naloţijo solato, nalijejo pijačo, 

prinesejo kroţnik, da jim vzgojiteljica naloţi hrano, povedo, katero hrano in koliko ţelijo jesti. Ko je 

kosilo končano, pospravijo za seboj.  
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K samostojnosti pri hranjenju pričnemo spodbujati ţe otroke od 2. leta dalje. 

Pri počitku jih navajamo na samostojnost pri slačenju in pospravljanju oblači in copatkov. Sami 

izberejo mesto, kamor bodo zloţili oblačila (miza, stol, poleg leţalnika). Velikokrat izberem otroka, ki 

izbere pravljico, da jo preberem. Včasih prinesejo tudi knjige od doma in preberemo to. Imamo tudi 

Gumbkovo knjiţnico (otroci si sposodijo knjigo iz vrtca in jo potem obnovijo) in če otrok izrazi ţeljo, 

lahko knjigo obnovi kot pravljico za počitek. Največja teţava je, ker govorijo prepotiho.  

Tudi glede počitka, nekaj časa (30 minut) vztrajamo, da se otroci ne pogovarjajo med seboj, potem pa 

počasi lahko ţe sedejo na leţalnike in se tiho pogovarjajo, skupaj gledajo knjigice, potem pa si 

izberejo umirjene dejavnosti za mizo (risanje, sestavljanke). 

Priloga B4: TRANSKRIPT INTERVJUJA 4 (INTERVJUVANKA 4) 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

Najprej pozdravim starša in otroka, ga povabim v igralnico in skupaj pozdraviva mamico/atija (adijo, 

pa-pa, kmalu pridi). V igralnici pozdraviva ostale otroke in ga povabim, da si ogleda, kaj delajo, in da 

se priključi k igri. Če se ne ţeli igrati, je jokav, ga vzamem v naročje in se z njim pogovarjam.  

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da …  

Poskrbim, da se počuti sprejetega, opaţenega, v primeru, da je otrok jokav, ga potolaţim. 

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

Otroke navajam k uporabi vljudnostih izrazov (dober tek, hvala, prosim še …), skupaj si ogledamo ka j 

imamo za kosilo/zajtrk/malico, določimo deţurnega, jih spodbujam k bontonu hranjenja.  

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

Poskrbim, da uporabljajo vljudnostne izraze, jih navajam k samostojnosti pri uporabi in pospravljanju 

pribora, da sam pride po dodatek. 

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

Preberem jim pravljico, zapojem uspavanko in vsakega posebej poboţam in mu zaţelim, da dobro spi.  

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

Poskrbim, da so vsi otroci na svojemu leţalniku, poiščejo svojo ninico, če jo imajo, se umirijo.  

7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

Spontano, pozorna sem na odzive in počutje otrok ter na nastalo situacijo, ki je ne moreš predvidevati.  



 

90 
 

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

Spontano, vljudno, umirjeno, prisluhnem otroku, njegovim ţeljam.  

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

Da je bivanje v vrtcu prijetno, zabavno, poučno, da se počutijo varnega in sprejetega, da imamo v 

vrtcu določena pravila.  

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

Otrokom ţelim sporočiti, da je vsak posebej nekaj posebnega, da je medsebojna komunikacija 

naravnana pozitivno, ob upoštevanju vljudnostnih izrazov, bontona, da se moramo skupaj potruditi, da 

se imamo lepo, da je sproščujoče, da skupaj ustvarimo pozitivno klimo in upoštevamo pravila. 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 

Sodelujejo tako, da se pri prihodu v vrtec sami odločijo s katerimi igračami se bodo igrali oz. kaj bodo 

delali po kotičkih. Pri hranjenju določajo, kdo bo kje sedel, kdo bo deţurni, katero pesmico bomo pred 

kosilom zapeli, kaj bodo jedli, si sami postreţejo hrano, razdelijo in pospravijo pribor ter pobrišejo 

mize. Pri počitku pa določijo zgodbico, pesmico, igračo, s katero bodo počivali … 

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Navajam na vljudnostne izraze in jih tudi sama uporabljam, jih spodbujam k samostojnemu 

oblačenju/slačenju, uporabo stranišča, pribora …  

9.3 PRILOGE C: TRANSKRIPTI INTERVJUJEV VZGOJITELJIC 

WALDORFSKEGA VRTCA 

Priloga C1: TRANSKRIPT INTERVJUJA 1 (INTERVJUVANKA 1) 

 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

Izhajam iz vsakodnevne situacije, ko je otrok ţe uveden v vrtec in ločitvenih stisk ni več. Otroka 

vedno sprejmem odprto, toplo, s pozdravom, sprejetostjo. Pozdravimo se tudi s straši in izmenjamo 

informacije (če je kakšna posebnost, je dobro spal, jedel itd.) Sicer me otroci vsako jutro srečajo pri 

skoraj istem opravilu, na istem stolu. Torej predvidljivo situacijo, stalnostjo, ki jo povezuje(m) tudi z 

varnostjo. Sedim za mizo in pripravljam zajtrk (lahko pomagajo tudi otroci).  



 

91 
 

Večji otroci pritečejo k meni, mi dajo roko, skočijo v naročje in se grejo igrat. Nekateri se pocrkljajo 

še v naročju. Pomembno mi je, da otrok čuti, da ga vidim in da je sprejet. Torej, povsem individualno, 

ampak vseeno tako, da zgradimo »zlati most«, da se lepo, mirno, varno, zasanjano začne nov dan v 

vrtcu. 

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da …  

Poskrbim, da se otrok počuti varnega, sprejetega, da čuti toplino in bliţino. 

 

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

Za nas je pomembno, da je potek hranjenja povezan s prijetnim počutjem in vzdušjem (lep prtiček, 

roţe, vsi se zberemo za skupno mizo ipd.). Tudi hrana je postreţena z občutkom in lepo. Prvi most 

komunikacije je, ko zapojem pesmico in se z otroki zberemo pri mizi, ko si podamo roke, priţgem 

svečko (seveda ognjevarno) in se zahvalimo za vse dobrote, ki nam jih da narava in si zaţelimo dober 

tek (vse otroke pogledam). Spoštujem individualnost. Jih sprejemam. Ker imamo tudi hrano v ritmu, 

počasi vsi otroci sprejmejo različne okuse.  

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

Z otroki v miru, spoštljivo, z veseljem pojemo. Poskrbim, da imam vse pri roki, da ne vstajam, da 

imam vse ţe v naprej premišljeno in pripravljeno. Pomembno mi je, da je prijetno vzdušje in da vsak 

otrok v miru poje, da je hrana tudi na pogled lepo postreţena. Otroke dobro poznam, zato vem, kaj ima 

kdo rad in koliko. Obe s kolegico vzgojiteljico sediva in pomagava tistim, ki potrebujejo pomoč, sicer  

so otroci zelo samostojni. Vse je predvidljivo in premišljeno.  

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

S pesmico in v ustaljenem ritmu postopoma gremo k počitku. Kolegica vzgojiteljica otroke pospremi v 

spalnico, jih pokrije, zapoje pesmico. Potem pridemo še s starejšimi, pripovedujem jim pravljico, 

zapojem vsakemu otroku posebej, ga pokrijem, poboţam. Potem za vsakega otroka zaigram še kratko 

melodijo na liro, dokler se ne zazibljejo v spanec. Zopet mi je pomembno, da vidim vsakega otroka 

posebej. Morda rečeva kakšno malo besedico, da mu je toplo pri srčku, da je varen, umirjen in 

zadovoljen zaspi. 

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

Ključno mi je, da otroka vidim, čutim. Vse navedene dejavnosti (prihod, kosilo, počitek) so točke, ko 

rečemo v našem vrtcu, da je to »vdih«, se umirimo in vedno zavestno ţelim videti prav vsakega 

otroka. Z vsakim otrokom ţelim imeti notranji stik, da čuti varnost, sprejetost, sproščenost. 
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7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

Vsak večer in tudi vsako jutro se skušam spomniti na vsakega otroka iz skupine in si priklicati eno 

dnevno iskrico, ko sem otroka videla s tistim notranjim stikom. To je tisto načrtovanje, ki mi pomaga 

v vsakodnevnih situacijah, ki se lahko zgodijo tudi spontano. Okvir je jasen, znotraj pa je spontana 

svoboda. Vse »postaje« tekom dneva imam premišljene vnaprej, do določene mere.  Zjutraj sedim za 

isto mizico, delam slične stvari. Prav tako pri kosilu in ko gremo na počitek, tako je situacija 

predvidljiva in otroci v vrtcu lahko ţivijo v toku dneva. Z otroki preţivimo toliko časa, da se zelo 

dobro tudi ţe poznamo, zato je večina situacij načrtovanih.  

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

Največ komuniciram z gesto in nato z besedo, s pesmico in nato navodili. Ključno mi je, da je jasen 

okvir, v katerega lahko otroci svobodno vstopajo. Vedno pa zavestno, budno, jasno, toplo. Tudi če 

pridejo zahtevnejše situacije v vrtcu, da ostanem mirna in ljubeča. 

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

Spoštovanje do vsakega posameznika, sprejemanje, ljubeč odnos, ki ga tekom mesecev skupnega 

bivanja v vrtcu lahko razviješ. Predvsem, da se otroci dobro znajdejo v situaciji, so varni, sprejeti, 

sproščeni, svobodni v igri, socialnih stikih itd. 

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

Ključno mi je, da so sproščeni, varni, sprejeti, da vejo kje, kam, kako, ker so to gradniki samozavesti, 

samostojnosti, ki gradijo svoje temelje za celo ţivljenje prav v otroštvu.  Da je svet za njih predvidljiv 

v teh točkah, da se ne ukvarjajo s stvarmi, ki morajo biti del toka v dnevu, ki ureja njihov ritem, ki je 

ena ključnih stvari v odraščanju. 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 

Otroci imajo vedno moţnost sodelovanja (lahko pomagajo pri posameznih aktivnostih, seveda odvisno 

od starosti), pri prihodu v vrtec npr. pri pripravi zajtrka (maţejo maslo, marmelado, reţejo sadje ipd.). 

Pri hranjenju si vzamejo po ţelji še »repete«, starejši razdelijo prtičke, si medsebojno pomagajo. Ker 

smo kombinirana skupina, je ključno posnemanje. Imajo tudi moţnost izbire in soodločanja. 

Spoštovanje individualnosti. Pri počitku pomagajo mlajšim otrokom, spoštujemo kakšne svoje 

posebne ţelje ipd. 
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12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Predvsem z jasno organiziranim dnevnim ritmom in tokom dneva, v katerega otroci vstopajo, vse to 

namreč prispeva k samostojnosti in tudi samoiniciativnosti, saj otroci točno vejo, kaj sledi, in v kolikor 

pomagajo, kje imamo kakšno stvar itd. To je ključni okvir znotraj katerega poteka naša komunikacija 

z različnimi sredstvi komuniciranja; gesto, pesmijo, rimo, prstno igrico, rekom, besedo … 

Priloga C2: TRANSKRIPT INTERVJUJA 2 (INTERVJUVANKA 2) 

 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

Pozdravim otroka in odraslo osebo, ki ga pripelje, se nasmehnem in po potrebi otroka prevzamem od 

starša v naročje ali mu ponudim roko. Če je otrok dovolj samostojen, prepustim, da gre po pozdravu 

sam v igralnico. 

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da …  

Poskrbim, da se vsak otrok počuti sprejetega, da začuti, da smo veseli, ker je prišel. Poskrbim, da starš 

občuti, da je pripeljal otroka v varno in prijetno okolje, kjer bo za otroka dobro poskrbljeno.  

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

Trudim se, da hranjenje poteka v mirnem vzdušju. Med jedjo ne načenjam pogovora, se pa odzovem, 

če me otroci nagovarjajo in pustim, da se pogovarjajo med seboj. Vsakršno opozarjanje glede kulture 

hranjenja poskusim najprej nakazati z gesto in lastnim zgledom. Presodim, kaj otrok zmore sam in ga 

v največji meri poskušam navajati na samostojnost in ustrezno vedenje pri jedi. 

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da … 

Poskrbim, da hranjenje poteka v umirjenem vzdušju, da otroci upoštevajo bonton pri jedi in da 

postajajo pri hranjenju čim bolj samostojni. 

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

V spalnici z otrokom čim manj govorim, uporabljam neţne geste in besede. Vsakega otroka pokrijem, 

ga poboţam, mu tiho zapojem kratko uspavanko. Pri otrocih, ki to potrebujejo, se nato zadrţim več 

časa, sedim v njihovi bliţini. Uspavam jih z igranjem na liro. 

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da …  

Poskrbim, da se otroci umirijo, občutijo tiho, zasanjano atmosfero in sproščeno ter sčasoma čim bolj 

samostojno zaspijo.  
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7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

Komunikacija v splošnem je načrtovana in premišljena vnaprej, se pa vedno prilagodim posameznemu 

otroku glede na njegovo razvojno stopnjo, značaj, počutje. Pomembno se mi zdi, da imam izdelano 

predstavo, kako ţelim delovati in kaj ţelim s tem doseči, hkrati pa se mi zdi pomembno ostati 

fleksibilna in izhajati iz otrokovih trenutnih potreb. 

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

Verbalno in z lastnim zgledom. 

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

Otrokom ţelim podati sliko, da je okolje, v katerem so, predvidljivo in varno. Ţelim, da sami začutijo, 

da postajajo vedno bolj samostojni. 

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

Ţelim sporočiti, da je okolje, v katerem so, predvidljivo in varno. Ţelim, da sami začutijo, da postajajo 

vedno bolj samostojni. 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 

Večji otroci pomagajo pri pripravi mize ob obrokih in pri pospravljanju po obroku. Pri pripravi na 

počitek večji otroci pomagajo mlajšim, pomagajo mi tudi pri urejanju spalnice pred spanjem.  

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Velik pomen dajem stalnemu dnevnemu ritmu, lastnemu zgledu in ponavljanju. Vse to pripomore, da 

otroci postajajo tako samostojni kot tudi samoiniciativni. 

Priloga C3: TRANSKRIPT INTERVJUJA 3 (INTERVJUVANKA 3) 

 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino?  

Pomembno je, da otroku in staršu omogočim dovolj časa za slovo. Otroka sprejmem odprtih rok, z 

naročjem ali ne. Odvisno od potreb otroka. Vedno pazim na veselje in prijaznost ob sprejemu. 

Pomembno je, da otroku nudim predvidljiv in varen prihod v vrtec. 
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2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da … 

Poskrbim, da ima otrok moţnost vključitve v skupino v svojem naravnem tempu z veliko mero dobre 

volje. 

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

Otroke nagovorim s povabilom k obroku. Zapojem določeno pesmico in zahvalo, ki povabita otroke k 

obroku. 

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da …  

Otrokom sem vzor. Če se le da, upoštevam vse posebnosti posameznega otroka. 

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

K počitku otroke nagovarja priprava prostora in ustrezna pesmica – uspavanka. 

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da … 

Poskrbim, da otroci ob umirjenem petju uspavanke zaspijo oz. počivajo. 

7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor. 

V waldorfskem vrtcu je v ospredju neverbalna komunikacija – preko gest in dejanj, ki so skrbno 

načrtovana. Vsekakor pa se zaradi potreb vsakega posameznega otroka odzivamo spontano in situaciji 

primerno (več verbalne komunikacije). 

8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki? 

Z otroki komuniciram prijazno, spoštljivo in z veliko mero veselja in dobre volje, z upoštevanjem vseh 

individualnih posebnosti.  

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate? 

Da so otroci sprejeti (brez izjeme) in posredno, da je svet lep in dober. 

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne? 

Predvsem ţelim sporočiti, da je svet lep in dober in otrokom nuditi predvidljivo in stabilno okolje. 

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako? 
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Pri načrtovanju sodelujejo s svojo spontanostjo in individualnostjo. 

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Vsekakor z zavedanjem in upoštevanjem vseh glavnih načel in z lastnim zgledom pozitivno vplivam 

na zdravo samopodobo posameznika, kar je ključno pri razvoju samostojnosti in samoiniciativnosti. 

Priloga C4: TRANSKRIPT INTERVJUJA 4 (INTERVJUVANKA 4) 

 

1. Opišite, kako med prihodom otroka v vrtec komunicirate z njim oz. s skupino? 

Otroka sprejmem po vsakodnevni ustaljeni rutini in potrebi, ki jo ima otrok. To pomeni, vsakega 

otroka na način, ki ga on potrebuje, da varno in z zaupanjem vstopi v vrtec. Z upoštevanjem, da je 

lahko kakšen dan tudi drugače, glede na otrokovo razpoloţenje. 

2. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica ob prihodu otrok v vrtec poskrbim, da … 

Poskrbim, da otroci varno in z zaupanjem vstopijo v vrtec. Da se počutijo zaţelene in sprejete. Starši 

pa ob tem dobijo zagotovilo, da je njihov otrok v varnem, spoštljivem in ljubečem okolju.  

3. Opišite, kako med potekom hranjenja komunicirate z otroki.  

Otroka spoštljivo, z vso pozornostjo, počasi hranimo. Ponudimo mu raznoliko hrano, vendar 

spoštujemo, če česa ne ţeli poskusiti in ga ne silimo s hrano. 

4. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri hranjenju poskrbim, da ... 

Poskrbim, da se otrok naje in, da mu omogočim, da postaja pri hranjenju vedno bolj samostojen. 

5. Opišite, kako med potekom počitka komunicirate z otroki.  

Pomembna je rutina. Ista ura za počitek, isti prostor ... Otroku zapojem pesmico, ga pokrijem in mu 

zaţelim lep in miren počitek. Zaigram na liro. 

6. Moja vloga je, da kot vzgojiteljica pri počitku poskrbim, da … 

Poskrbim, da  je atmosfera v prostoru za počitek temu primerna. Da se tudi sama v tem času čim bolj 

sprostim in na ta način ustvarjam mirno ozračje.  

7. Ali vašo komunikacijo z otroki ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

skrbno načrtujete ali se odzivate spontano? Prosim, pojasnite odgovor.  

Delo v vrtcu je načrtovano. Vendar pa moramo biti vedno pripravljeni, da vse ne bo teklo, kot smo 

načrtovali. Takrat se odzovem spontano, saj bi z načrtovanim lahko naredila škodo otroku. Zato je 

nujno, da smo vzgojitelji prilagodljivi, ljubeči in opazujemo ţivljenje okoli nas in v nas samih.  
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8. Na kakšne načine med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom komunicirate z 

otroki?  

Komunikacija je različna glede na potrebe otroka. Nek otrok samo pride v vrtec in se takoj začne 

igrati. Takega otroka le z vso neţnostjo, s pogledom pospremim. Brez besed. Drugega vzamem v 

naročje. Tretjemu dam roko, se pozdraviva. Tu gre predvsem za starejše otroke. Skrbim, da večji del 

komunikacije poteka preko gest, posnemanja. Z malo razlaganja in govorjenja.  

9. Kaj z vašo komunikacijo ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom 

otrokom sporočate?  

To, da so zaţeleni z vsem kar so in kar nosijo s seboj. 

10. Kaj si želite med prihodom otrok v vrtec, hranjenjem in počitkom otrokom sporočiti in 

česa ne?  

Da jih spoštujem, jih ţelim pripraviti, da postanejo čim bolj samostojni, svobodni, čuteči ... Ne ţelim, 

da dobijo sporočilo o tem, da so privilegirani, neprivilegirani v skupini. Da so naporni ...  

11. Ali otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju prihoda v vrtec, hranjenja in 

počitka? Kako?  

Seveda, vsak po svojih zmoţnostih, glede na starost, razvojno obdobje v katerem se nahajajo, na 

osebnostne karakteristike otroka ... Razdelijo pribor, kljub temu, da jih mi hranimo, imajo sami tudi 

ţlico in se trudijo, da tudi sami jedo ... Se slečejo, pripravijo in lepo zloţijo svoja oblačila. Gredo na 

svoje mesto v spalnici ... 

12. Kako z vašo komunikacijo, ob prihodu otrok v vrtec, med hranjenjem in počitkom, 

pripomorete k njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti?  

Z različnimi igricami, pesmicami, pravljicami. S prošnjo po pomoči. Zgledom. 

 

 


