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POVZETEK 

 

Podoba  in pripoznanje otroka kot kompetentnega bitja pomembno vplivata na participacijo 

otrok v vsakdanjem življenju – še posebej v vrtcu, v katerem predšolski otroci preživijo več 

kot polovico svojega dne. V diplomskem delu je participacija koncept, ki ga izpeljemo in 

opredelimo s Konvencijo o otrokovih pravicah, z Belo knjigo in s teoretskimi prispevki 

pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pomen ideje kompetentnega otroka in participacije 

utemeljimo in pojasnimo v povezavi z aktivnim učenjem, državljansko vzgojo, etiko 

udeleženosti in s perspektivo moči. Predstavimo ju tudi v povezavi s pedagoškim pristopom 

Reggio Emilia in slovenskim kurikulumom za vrtce ter ju nazadnje povežemo z odprtim 

tipom reševanja problemov. 

Empirični del diplomske naloge prek evalvacij prikazuje, kako vključiti participacijo otrok v 

projekt raziskovanja odprtega tipa in koliko študentke kot izvajalke projekta upoštevajo cilje 

odprtega tipa raziskovanja, ki dajejo glavni pomen ravno participaciji otrok, demokratičnosti 

pri odločanju in usposabljanju otrok za reševanje problemov. 

 

KLJUČNE BESEDE: participacija otrok, Reggio Emilia, Kurikulum za vrtce, odprti tip 

raziskovanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

SUMMARY 

 

The image and acknowledgement of a child as a competent being significantly affect the 

participation of children in everyday life – particularly in kindergarten, where preschool 

children spend more than half of their day on a daily basis. In this study participation is the 

concept, derived and defined with the help of dictionaries, the Convention on the Rights of the 

Child, the White Paper and the theoretical contributions to teaching the concept of Reggio 

Emilia. The importance of ideas and participation of children as competent is established and 

explained in relation to active learning, civic education, ethics of participation, and with the 

perspective of power. We also introduce it in connection with the pedagogic approach of 

Reggio Emilia and the Slovenian Curriculum for kindergartens. Finally, we link it to open 

problem-solving research.  

Through evaluations the empirical part of the study presents how to include participation of 

children in the open research study and how the student performers of the project consider the 

goals of open research study, that give the main importance to child participation, democratic 

decision-making, and training of children for solving problems.  

  

KEY WORDS: participation of children, Reggio Emilia, Slovenian Curriculum for 

Kindergartens, open research study. 
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1. UVOD 

 

Otroci so ljudje z dostojanstvom,  so strokovnjaki za svoje življenje. Sami najbolje vedo, kaj 

čutijo, mislijo in kaj si želijo. Ravno zato je treba njihova stališča poslušati in upoštevati, tako 

kot stališča odraslih. Vsak otrok je edinstven in vsak si zasluži priložnost, da nanj gledamo 

kot na posameznika, zato ne smemo dovoliti, da bi pretekle izkušnje z otroki vplivale na naše 

nove, tj. prihajajoče izkušnje (Stephenson, Gourley in Miles, 2004, str. 5).   

 

Če želimo, da otrok razvije pozitivno samopodobo, samozavest, zaupanje vase in v ljudi okoli 

sebe ter sposobnost izražanja v »stotih jezikih«, mu moramo omogočiti in zagotoviti, da 

participira oz. sodeluje pri odločanju o zadevah, ki posredno ali neposredno vplivajo na 

njegovo življenje oz. ga zadevajo (prav tam). 

Otroci pogosto želijo sodelovati, vendar ne smejo/morejo zaradi odraslih. To onemogočanje 

participacije je lahko posledica kulturnega in družbenega dojemanja otrok kot premalo 

sposobnih, kot nezmožnih, nekompetentnih … Odrasli zato pogosto sprejemajo odločitve o 

otrocih, ne da bi se prej z njimi pogovorili – jim prisluhnili, kar pogosto pripelje do negativnih 

posledic, ki jih najmočneje občutijo prav otroci (prav tam).  

 

Po mednarodnem pravu imajo otroci pravico (so)odločanja pri vseh zadevah o svojem 

življenju. Večina držav je podpisala Konvencijo ZN o otrokovih pravicah; ta v 12. členu 

navaja, da ima otrok pravico podajati svoje mnenje o vseh zadevah, ki ga zadevajo, vključno s 

pravnimi in z upravnimi postopki, pri čemer pa je treba upoštevati »starost in zrelost otrok« 

(Prvi koraki, 1999, str. 173).  

Da bi ta člen lahko spoštovali in uresničevali, si moramo za začetek ustvariti novo, pozitivno 

podobo otroka. To je še posebej pomembno v družini in v tistih ustanovah, ki imajo vseskozi 

neposreden stik z otroki, in sicer v vrtcih in šolah. Odrasli, vzgojitelji in učitelji, se morajo 

naučiti aktivno poslušati otroke, prepoznavati njihove načine komuniciranja in vseskozi 

ustvarjati odprt prostor, ki spodbuja izražanje, sodelovanje in demokratičnost.  

 

Kaj dejansko pomeni participacija, zakaj in kako jo sploh uresničevati ter kaj lahko povzroči 

napačno dojemanje pojma in uporaba v praksi, so vprašanja, ki pomembno vplivajo na 

prihodnost otrok.  
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Eno izmed pomembnejših vprašanj je tudi, koliko je participacija dejansko uveljavljena oz. 

zastopana v vrtcih. Participacijo so med prvimi začeli poudarjati v vrtcih Reggio Emilia, nato 

se je počasi začela širiti v druge države oz. vrtce – tudi slovenske. Kako participacijo otrok in 

tudi staršev ter lokalnega okolja uresničujejo v vrtcih Reggio Emilia in slovenskih vrtcih, so 

pokazale različne študije oz. raziskave, diskusije in intervjuji, ki so jih opravili različni 

slovenski in tuji raziskovalci. 

 

Na vsa ta vprašanja si lahko odgovorimo z diplomsko nalogo, ki na zadnjih straneh 

teoretičnega dela predstavi način, kako vse to uresničevati v projektu kot načinu dela v vrtcu. 
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2. PODOBA OTROKA V PRETEKLOSTI IN DANES 

 

Človek si je od nekdaj prizadeval vplivati na otrokov razvoj in ga oblikovati v skladu z 

lastnimi predstavami o tem, kakšen naj bo, da bo v čim večji meri ustrezal zahtevam svojega 

časa in okolja. Vzgojne oprijeme je izbiral bolj ali manj zavestno, odvisno od predstav o 

otrokovi naravi in njegovem razvoju, odvisno od izkušenj s tradicionalno vzgojno prakso in 

odvisno od spreminjajočih se družbenih vrednot, ki so določale vsebino vzgojnih ciljev 

(Devjak, 2008, str. 40). 

 

Podoba otroka in pogled nanj v veliki meri vplivata na naš vzgojni pogled in naša vzgojna 

ravnanja, ki se glede na zgodovino in kulturo spreminjajo oz. razlikujejo.  

Po Krofliču (1997, str. 32) lahko v zgodovini sledimo štirim pomembnim spremembam v 

pogledu na otroštvo: 

– otrok je kot pomanjšana odrasla oseba in zato ne potrebuje posebne zaščite; 

– otrok je kot grešno bitje; pogled, ki ga vpelje krščanstvo in s tem opraviči uporabo 

represivnih vzgojnih sredstev; 

– otrok je kot nepopisan list papirja; pogled, ki ga uveljavijo novoveški misleci. Na ta 

nepopisan list moramo z vzgojo »zapisati« temeljne norme obstoječe kulture. Ob tem 

pa se poudarja še otrokova divjost, ki jo je treba po Kantu z discipliniranjem ukrotiti;  

– otrok je kot občutljivo, a v svojem bitju »nepokvarjeno« bitje, ki ga je treba z vzgojo 

zaščititi. Predstave o tem, kaj naj bi ta zaščita dejansko pomenila, pa so zelo različne, 

saj že pri samo enem avtorju najdemo več različnih zamisli.  

 

Turnškova (2009, str. 29) navaja, da trenutno prevladuje podoba otroka kot človeka v 

nastajanju, redkeje pa gre za podobo otroka kot človeka samega po sebi; to kaže na nasprotje 

med človekom in človekom v nastajanju. Za mnoge odrasle, tudi vzgojitelje, je otrok oseba, ki 

v procesu vzgoje razvija svoje zmožnosti in sposobnosti ter se bo potemtakem razvila v nekaj 

človeku podobnega. Temu ustrezno je vzgoja razumljena kot projekt odraslih, ki je lahko bolj 

ali manj uspešen v procesu preoblikovanja otroka v odraslo osebo.  

 

Značilnost tradicionalne razvojne (psihološke) paradigme, prevladujoče tudi v predšolskem 

obdobju, je linearno razumevanje otrokovega razvoja. Otroka pojmuje kot nedoraslega, 

nekompetentnega in nesposobnega razumevanja sveta ter sprejemanja odločitev, kar pomeni, 
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da je popolnoma odvisen od skrbi in odgovornosti odraslih. Otroštvo je tako le delček, ki 

dopolnjuje odraslo osebo, da postane v celoti kompetentna (prav tam, str. 30). 

Obravnavo novih pogledov na otroka (otroci kot »naša skupna prihodnost«), ki se je pojavila 

v 20. stol. z demokratično in s kritično pedagogiko, otežuje samoumevna predpostavka, da 

odrasli ve, kaj je dobro za otroka, se zanj oz. namesto njega odloča in ravna v korist otroka – 

otrok kot »objekt«, ki je predvsem ekonomska dobrina staršev (prav tam, str. 30). 

 

Konvencija o otrokovih pravicah, sprejeta leta 1989, predstavlja pomemben premik, ki od 

držav podpisnic zahteva, da presežejo nekatera tradicionalna pojmovanja otroštva (Batistič 

Zorec, 2009, str. 39). Prinaša filozofijo spoštovanja dostojanstva otrok (Turnšek, Hodnik 

Čadež in Krnel, 2009, str. 223); želi jih zaščititi pred zanemarjanjem in zlorabo. Dopušča in 

upošteva različne kulture, politične in materialne okoliščine v državah podpisnicah. Njeno 

najpomembnejše vodilo je otrokova korist (Prvi koraki, 1999, str. 170).  

Konvencija poudarja udeležbo otrok v zadevah, ki posredno ali neposredno zadevajo njih 

same in jim s tem podeljuje status subjekta pravic ter spreminja podobo otroka v 

kompetentnega, zmožnega ...  

 

Premike v podobi otroštva v smeri sprejemanja otroka kot bogatega in zmožnega bitja pa med 

drugimi omogočijo tudi postmoderni etični in politični koncepti (etika skrbi, etika osebnega 

srečanja E. Levinasa, inkluzivna skupnost, participacija, pripoznanje in induktivni pristop), ki 

so nastali ob kritični komunikaciji s kantovsko-rawlsovskim konceptom etike pravičnosti. S 

temi koncepti razumemo pedagogiko poslušanja, ki je nepogrešljiva predpostavka 

participacije otrok v vrtcih Reggio Emilia (Kroflič, 2009, str. 31). 

Pedagogika poslušanja, udeležba, krepitev moči in aktivno državljanstvo so koncepti, ki 

prinašajo zaupanje v otrokove sposobnosti in zmožnosti, spoštovanje otroka in zahtevo po 

vzpostavljanju dialoga med odraslimi in otroki.  Otroštvo zatorej ni deficit, ampak posebno 

razvojno obdobje, ki ima vrednost samo po sebi. Otroci so lahko že v otroštvu pomembni 

sogovorniki odraslih, ki zmorejo in želijo soustvarjati življenje in pri tem sodelovati z 

drugimi, njihova mnenja in prispevke pa je treba upoštevati tudi v politiki družbenega razvoja 

(Turnšek, 2009, str. 30). 
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3. PARTICIPACIJA  

 

V zadnjem času  je ena najbolj popularnih tem, in sicer na področju predšolske vzgoje, 

participacija oz. aktivna udeležba otrok pri načrtovanju, odločanju in izvajanju dejavnosti ter 

kreiranju življenja v vrtcu.   

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008, str. 1748) je participacija definirana takole: 

udeležba, sodelovanje: participacija delavcev pri odločanju; participacija med 

občinami za pospeševanje kulturnih dejavnosti; participacija in udejstvovanje ljudi v 

prostem času / ob participaciji občine bodo obnovili spomenik • žarg. plačati 

participacijo prispevek za zdravstveno storitev ♦ ekon. participacija pri dohodku. 

 

Veliki angleško-slovenski slovar (Grad, Škerlj, Vitorovič, 1989, str. 667) pa participacijo 

definira:  

udeležba, sodelovanje; deležnost, delež.  

 

Pravica do participacije je zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah, Beli knjigi in številnih 

nacionalnih kurikulumih.  Raziskovanje in spodbujanje otroške participacije se je najprej 

pojavilo v skandinavskih državah, v katerih se je razvil diskurz o otrokovih pravicah; v njem 

so poudarili participacijo, dejanje glasu in poslušanje otrok. Pozneje je filozofija participacije 

postala sestavni del pedagogike poslušanja, kot jo je utemeljila C. Rinaldi (Batistič Zorec, 

2009). 

 

3.1 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 

 

V 1. členu je definirano, da je otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajstih let, razen če 

zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (Prvi koraki, 1999, 

str. 170). 

Njen pomemben dosežek je, da ne omenja samo dolžnosti odraslih do otrok (odrasli pomagajo 

otrokom oblikovati življenjske cilje, razviti strategije za doseganje sprememb in uveljavljati 

pravice), ampak izrecno poudarja udeležbo otrok kot subjektov pravic (npr. otroci imajo 

pravico, da izrazijo svoje mnenje o zanje pomembnih odločitvah in da je to mnenje tudi 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

6 
 

upoštevano) in zahteva tesnejše sodelovanje odraslih z otroki (Batistič Zorec, 2009, str. 39). 

To, da so otrokom priznane pravice, ne pomeni, da odrasli izgubljajo odgovornost do otrok 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009, str. 223). Lansdawn meni, da se odrasli laže strinjajo 

s pravicami zaščite in odgovornosti do otrok kot pa s tem, da se morajo o pomembnih stvareh 

dogovarjati z otroki. Meni, da je pomembno ločiti sodelovanje od avtonomnosti oz. 

samoupravnosti. Avtonomnost otroka določa starost oz. zrelost njega samega, kar pomeni, da 

je otroke treba poslušati, se z njimi pogovarjati o posledicah želja in odločitev ter jih skladno s 

starostjo in zrelostjo spodbujati k sprejemanju posledic za svoje odločitve (Batistič Zorec, 

2009, str. 39). 

 

Zlasti 5., 9., 12., 13., 15., 17. in 29. člen opredeljujejo status otroka kot subjekta pravic. Za 

nas je najpomembnejši 12. člen, ki  pravi:  
 

1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do 

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

presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.  
 

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem 

postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na 

način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje (Prvi koraki, 1999, str. 173).  
 

12. člen vzpostavlja participacijo otrok in njihovo vidnost v socialnem prostoru.  Uresničitev 

člena za otroka pomeni temeljito spremembo položaja v večini družb v svetu in odnosih 

odrasli – otroci. Člen od odraslega zahteva, da otroku prisluhne, ga jemlje resno in upošteva 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009, str. 223).  

Koncept participacije oz. soudeležbe otroku omogoča osebno rast, krepitev odgovornosti in 

iskanje lastne individualnosti in identitete. Predpogoj za našteto pa je spodbudno okolje, prek 

katerega otrok spoznava, razume sebe in družbene pojave. Otroka spodbudi, da zna razširiti 

svoj vpliv, svoje sposobnosti in svojo moč za spoznavanje, razumevanje in vplivanje na svoje 

in tuje življenje ter da to dopušča tudi drugim (Devjak, 2008,  str. 44).  

 

Na najbolj pozitivne primere zaznavanja otroka kot subjekta pravic naletimo v tistih 

institucionalnih okoljih, v katerih se hkrati zaznava spremenjena podoba otroka kot bogatega, 

zmožnega bitja. Zato bi morali podobo otroka kot bitja pravic dopolniti z zahtevo po 
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ustreznem pripoznanju otroka kot bogatega bitja s tem, da prisluhnemo njegovemu glasu 

(Krofli č, 2011, str. 68).  

 

3.1.1 PRIPOZNANJE OTROKA KOT KOMPETENTNEGA BITJA  

 

Pripoznanje je več kot spoznanje, toleranca oz. »pasivna empatija«, ko postanemo 

samozadovoljni že s tem, da prepoznamo drugačno logiko, se »domišljijsko postavimo v kožo 

drugega« in ga toleriramo. Kroflič po J. Buttlerju navaja, da »ko pripoznamo drugo osebo oz. 

ko prosimo za lastno pripoznanje, ne prosimo oz. zahtevamo od drugega, da nas vidi, kakršni 

smo, že smo, smo vedno bili, kot da bi bili vzpostavljeni že pred tem srečanjem. Nasprotno, v 

tej prošnji oz. zahtevi smo že postali drugačni/novi, saj se konstituiramo s pomočjo vrline 

spoštovanja naslovnika, potrebe in želje po drugem … Pripoznanje drugega pomeni tudi 

zastaviti lastno bivanje in vztrajanje v njem v spopadu za pripoznanje« (Krofli č, 2009, str. 

26).  

 

Koncept pripoznanja je torej pogoj za uveljavitev otrokove pravice do aktivne participacije v 

procesih odločanja o njegovem življenju, še posebej takrat, ko je vpet v neenakovreden, 

avtoritativen odnos z osebami, ki imajo več znanja, izkušenj in realne družbene moči. 

Pripoznanje otroku omogoča osebno rast, povezano s širjenjem miselnih horizontov in 

prepoznavanjem svoje vloge v dinamiki medosebnih družbenih odnosov (Kroflič, 2009, str. 

31). 

 

3.2 BELA KNJIGA 

 

Osnovna usmeritev v Beli knjigi je izpeljana iz treh temeljnih sklopov pravic Konvencije o 

otrokovih pravicah, in sicer pravice po zaščiti, oskrbi in participaciji. V Beli knjigi je 

navedeno: »Pravice, ki jih vključujejo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija 

o otrokovih pravicah in številni mednarodni dokumenti, so odraz že doseženega soglasja o 

temeljnih vrednotah, ki veljajo ne glede na različne politične in vrednostne sisteme« (Rutar, 

2006, str. 114). 
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Rutarjeva navaja, da so v nadaljevanju v Beli knjigi otrokove in človekove pravice navedene 

kot instituciji, »ki otroke navajata na sprejemljive načine vključevanja v skupnost, s čimer je 

neposredno povezana vzgoja za strpnost, solidarnost in odgovornost« (prav tam, str. 114). 

V tej navedbi je mogoče razumeti in uvideti mesto participacije kot cilj, ki velja »za 

participacijo v demokratičnih procesih, za kar je nujna predpostavka razvijanje kritičnega 

duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje« (prav tam, str. 114). 

 

3.3 ZAKAJ IN KAKO URESNI ČEVATI PARTICIPACIJO? 

 

Na vprašanje zakaj Rutarjeva (2006, str. 116) navaja odgovor, »da bi lahko uresničevali oz. 

da bi se uresničevale pravice otrok;, na vprašanje kako pa ista avtorica navaja odgovor, da 

»participacija postane dekontekstualizirana, definirana samo skozi vlogo učenca in učitelja«.  

 

Rutarjeva navaja, da ima »participacija v teoretičnem in uporabnem oz. aplikativnem smislu 

mesto samo v celotnem demokratičnem sistemu vzgoje in izobraževanja, kar pa predstavlja 

več kot samo razred ali didaktični vidik učne situacije, zato je stopnja participacije otrok, 

učencev v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu indikator za stopnjo demokratizacije 

šolstva« (prav tam, str. 116). 

 

Rutarjeva (prav tam, str. 116) piše, da je z vidika otroka in kristaliziranja pomena prispevka 

posameznika pomembna naslednja definicija vzgoje za demokracijo (navaja jo po Seefeldtu in 

Barbourjevi): »Z vsako izkušnjo se majhni otroci učijo, da so pomembni, cenjeni in 

spoštovani. Vedo, da bodo njihove individualne potrebe in želje zadovoljene ter da bodo 

njihove pravice zaščitene. Obenem se učijo razširiti zanimanje in odreči delu svoje 

egocentričnosti v korist drugih in skupine. Kot člani demokratične skupnosti otroci razvijajo 

skupen interes, spoznajo, da se njihovi interesi prekrivajo z interesi drugih in da je njihova 

blaginja nerazrešljivo prepletena z blaginjo drugih.«  

Zgornji zapis oz. konotacija med drugim razkriva pomen negovanja, cenjenja in spoštovanja 

vsakega otroka in njegovega prispevka, ki naj bi s svojo svojskostjo pomembno prispeval kot 

aktiven član skupnosti k blaginji in k uresničevanju skupnih interesov ter skupnega življenja. 

Strpnosti, solidarnosti, tolerance in podobnega se majhni otroci učijo skozi življenje – po 

zapisu Krofliča je »odločilen dejavnik vzgoje v javni šoli oseben stik z vrednotami, ki ga 
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omogoča široka paleta osebnih odnosov in doživetje živetih vrednot šolske skupnosti« (prav 

tam, str. 117).  

Ko govorimo o strpnosti, solidarnosti in toleranci, posredno govorimo o »prenašanju nekoga, 

dovoljevanju nekomu, da je tu, strpnosti, tolerantnosti …«. O tem, da je konotacija vredna 

razmisleka, govori dejstvo, da se angleško govoreči ljudje izogibajo uporabi besede 

»tolerant«, ki naj bi bila žaljiva. Namesto nje uporabljajo besedo »respect« – spoštovanje, kar 

pomeni, da si opažen, slišan, cenjen … Pomen in moč prispevka (oz. mnenja ali stališča) naj 

bi bila neodvisna od rase, veroizpovedi, starosti, razvojnega nivoja, družinske kulture … 

Prispevek (oz. mnenje ali stališče) je slišan, in kar je še pomembneje, spoštovan. Dolžnost, 

odgovornost ali učenje skozi izkušnje vsakega človeka posledično vodijo k temu, da sliši/vidi 

in spoštuje tudi vse druge kot posameznike in kot del skupnosti (prav tam, str. 117).     

O aplikativnih načelih in smernicah prakse, ki naj bi jih razumeli kot kazalce stopnje 

demokratizacije odnosov v vrtcu in šoli, po navedbi Rutarjeve (prav tam, str. 117) 

spregovorijo tudi Hansen, Kaufmann in Saifer v knjigi z naslovom Vzgoja in izobraževanje v 

kulturi demokracije. Avtorji knjige v svojih načelih navajajo, da naj bi imeli otroci priložnost 

za samoučinkovitost, samostojnost, možnost izbire, prevzemanje odgovornosti, iniciativnost, 

porazdeljevanje moči, spoštovanje kljub nestrinjanju, aktivno spoštovanje razlik in podobnosti 

mišljenja, svobodo mišljenja, govora, izražanja, pri čemer je posameznik edinstven, prispevek 

vsakega pa dragocen in opažen (prav tam, str. 117).     

V slovenskih vrtcih in šolah se je od leta 1995 uvajala metodologija Korak za korakom, katere 

izkušnja je pokazala, da ni mogoče izpeljati demokratizacije vzgoje in izobraževanja samo na 

posameznih področjih, saj se področja povezujejo oz. jih lahko povežemo med seboj. 

Necelosten pristop pri implementaciji participacije kot vrednote otrokom oblikuje sliko 

kapriciozne oz. muhaste danosti, kar Rutarjeva (prav tam, str. 117–118) razlaga z naslednjim 

primerom: »Otrok, ki ima možnost izbire pri oblikovanju pravil skupnega življenja, bo 

naravno pričakoval tudi, da bo sodeloval pri načrtovanju dela in vrednotenja svojega dela, še 

bolj pa v diskusijah o ustreznosti ali neustreznosti ravnanj in situacij ter ukrepih, ki naj bi 

temu sledili.« Pravi, da bi morali zato v okviru demokratične vzgoje in izobraževanja otroci 

aktivno participirati oz. sodelovati: 

– pri oblikovanju skupnosti in pravil skupnega življenja, pri upravljanju razreda, 

skupine, pri dogovarjanju, skrbi za drugega, pri videnju/slišanju, upoštevanju in 

spoštovanju sebe ter drugih; 

– pri oblikovanju in urejanju učnega okolja; 

– pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dela; 
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– pri spremljanju svojega napredka.  

Rutarjeva (prav tam, str. 118) piše, da o demokratični vzgoji in izobraževanju lahko govorimo 

šele takrat, ko je dosežena implementacija participacije istočasno na vseh zgoraj omenjenih 

področjih.  

 

3.4 IZZIVI PARTICIPACIJE 

 

Rutarjeva (2006, str. 118–119) meni, da na izvedbeni in teoretski ravni obstajajo izzivi pri 

razmišljanju, koncipiranju in realiziranju participacije. Dejstvo je, da obstoječe prakse ni 

mogoče spreminjati s starimi znanji, pojmovanji, stališči in vrednotami. Če nekaj znamo ali 

vemo, to še ne pomeni, da bomo ravnali v skladu s tem znanjem ali védenjem. Védenje o tem, 

kaj je participacija, smo morda sposobni aplicirati v nove situacije, a nas predhodne izkušnje, 

prejšnja znanja, stališča in vrednote zavirajo pri uresničevanju nove paradigme. Znano je, da 

učenje novega ne zavirajo nove vsebine, pač pa obstoječe teorije. Avtorica poudarja, da 

moramo zato pri uresničevanju participacije oz. demokratizacije vzgoje in izobraževanja 

razmišljati tudi o tem problemu. Pri uresničevanju participacije se nam hitro zgodi, da je ne 

uresničujemo samo z znanji, ampak skozi obstoječo subjektivno oz. implicitno teorijo, ki pa 

še vedno vsebuje problematične elemente.  

 

Rutarjeva (prav tam, str. 118) po Krofliču navaja, da je bil učenec »kot šibki, nevedni in 

nevzgojeni člen odrinjen od kakršne koli aktivne vloge ne le pri načrtovanju učnega procesa, 

temveč je bil tudi znotraj procesa samega postavljen v vlogo pasivnega sprejemnika vzgojnih 

in izobraževalnih vplivov«. To spoznanje nam nedvomno narekuje, da naj bi bil otrok sedaj 

dejansko aktiven. V pedagoškem smislu to predstavlja en korak več, kot je organiziranje 

procesa vzgoje in izobraževanja v skladu z otrokovim razvojem, načini učenja, kulturnim 

kontekstom otroka in drugimi dimenzijami individualnosti. Participacija otrok tako poteka 

prek posrednika. Vzgojitelj še vedno vnaprej predvideva, kako bo izpeljal naloge in dejanja, 

da bodo v skladu z otrokovim razvojem, interesi. Otrok je tako aktiven in participativen, 

vendar je za njegov glas še vedno pooblaščen vzgojitelj. Participacija brez posrednika bi bila 

v tem primeru enakovredna participaciji otroka, soudeležbi v vseh procesih vzgoje in 

izobraževanja v skladu z otrokovim razvojem, njegovim načinom učenja … To pa je mogoče 

samo, če je glas otroka slišan, opažen, cenjen, spoštovan in usklajen z interesi, glasovi ter 

potrebami drugih.  
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Vzgojitelji oz. odrasli so tisti, ki zagotavljajo uresničevanje vseh pravic otrok (zaščito, oskrbo 

in participacijo) – tukaj in sedaj. A otrok kljub vsemu ne more oz. težko participira tam, kjer 

bi bila lahko ogrožena njegova pravica po zaščiti oz. kjer bi mu pretirana zaščita onemogočala 

participacijo. Vzgojitelji morajo zato dobro poznati otrokov razvoj na vseh področjih, saj le 

tako lahko otroku zagotavljajo dejansko participacijo v skladu z otrokovim razvojem in 

individualnimi značilnostmi. To morajo storiti spoštljivo, z visokimi pričakovanji in z 

upoštevanjem otrokovega področja bližnjega razvoja. Hkrati pa morajo imeti vzgojitelji 

zagotovljene možnosti stalne refleksije svoje prakse z zavedanjem, da obstajajo možnosti ter 

izzivi, obenem pa tudi nevarnosti participacije (prav tam, str. 120).   

 

3.5 PARTICIPACIJA V VRTCU 

 

Participacija na prvem mestu pomeni vključenost otroka v življenje vrtca, v sodelovanje pri 

kreiranju dogajanja, občutenje pripadnosti vrtcu/skupini, na drugem mestu pa možnost 

soodločanja – pravica otrok, da jim odrasli prisluhnejo, jih slišijo, kaj imajo povedati, in 

pravica otrok, da sodelujejo pri vseh odločitvah odraslih, ki zadevajo njih same. Otroci imajo 

pravico vplivati, odločati se in sodelovati tako v učnem procesu kot tudi izven njega; imajo 

pravico izraziti svoje mišljenje in ideje, kar je prav tako pomemben korak k razvoju 

demokratičnega principa v vzgojno-izobraževalnem procesu (Krek, 2009, str. 21). 

 

Participacija je močno povezana z danes popularnim pogledom na otroka kot kompetentnega 

bitja; poudarja se v psihologiji in drugih družbenih znanostih ter v nekaterih pedagoških 

konceptih. Koncept pa lahko povežemo še z dvema temama, in sicer z aktivnim učenjem in 

državljansko vzgojo (Batistič Zorec, 2009, str. 70).   

 

3.5.1 PARTICIPACIJA IN AKTIVNO U ČENJE  

 

V sodobnih vrtcih nedvomno prevladuje mnenje, da se otrok najbolj uči, kadar je aktivno oz. 

participativno udeležen v procesu učenja (Batistič Zorec, 2009, str. 70). Učenje v vrtcu ali šoli 

je (po mnenju Brunerja) lahko aktiven oz. participativen proces, kadar so nova spoznanja 

nadgrajena na predhodnih znanjih, izkušnjah in pojmovanjih otrok, kadar zagotovimo čim 
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večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s katerimi odgovorimo na zastavljena 

problemska vprašanja, in kadar omogočimo, da otroci nova spoznanja prilagajajo oz. jih 

uporabijo za reševanje različnih problemskih situacij (Turnšek, 2004, str. 2). Otrok 

informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu načinu razmišljanja, hkrati pa se pod 

njihovim vplivom spreminja oz. razvija njegov način razmišljanja. Smith meni, da je razvoj 

sprememba v mišljenju, ki je posledica participacije v problemih vsakodnevnega življenja. 

Čim bogatejše in aktivnejše je otrokovo sodelovanje v raznolikih aktivnostih, ki so zanj 

pomembne, tem širše socialne in kognitivne sposobnosti si bo pridobil (Batistič Zorec, 2009, 

str. 71).  

Turnškova piše, da o aktivnem oz. participativnem učenju oz. poučevanju govorimo takrat, ko 

vzgojitelj namenoma uporablja takšne pristope, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega 

sodelovanja v procesu pridobivanja informacij, izkušenj … in v procesu nastajanja novega 

znanja, predstav in pojmov (Turnšek, 2004, str. 2).  

 

3.5.2 PARTICIPACIJA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA 

 

Demokratična participacija oz. soudeležba otrok v življenju vrtca ima osrednje mesto v 

zasnovi državljanske vzgoje (Turnšek, 2009, str. 32). Osnovna teza sodobne državljanske 

vzgoje je, da otrok ne pripravljamo zgolj na njihovo prihodnjo državljansko vlogo, temveč jim 

že v vrtcu zagotavljamo neposredne izkušnje participacije. Turnšek državljansko vzgojo 

primarno razume v smislu uresničevanja vloge otroka kot udeleženca socialnih skupin 

(oddelka, vrtca, lokalne skupnosti) in akterja, ki lahko s svojim delovanjem bistveno vpliva na 

podobo tega sveta (prav tam, str. 29). Demokratična participacija temelji na pravici otrok, da 

izrazijo svoje mnenje, da jih odrasli slišijo, poslušajo in upoštevajo, na pojmovanju otroka kot 

kompetentnega bitja in na krepitvi njegove moči, da uravnava svoje življenje. Te 

predpostavke omogočajo, da otrok razvija različne kompetence, in sicer akcijsko kompetenco, 

sposobnost dejavnega, samostojnega učenja, medkulturno kompetenco in socialno-čustveno 

kompetenco (prav tam, str. 32). Otrokom morajo biti zagotovljene njihove lastne izkušnje 

sodelovanja, dialoga, komunikacije med enakopravnimi in iskanja skupnega razumevanja, saj 

se bo le tako družba različnosti in demokratičnosti pozitivno razvijala (prav tam, str. 33). 
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Participacija torej od ljudi zahteva dialog in sodelovanje. Vzgojitelj je v vrtcu oseba, ki ima 

temeljno odgovornost za vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, ki pogovor in soustvarjanje 

omogočijo (Dolar Bahovec, Bregar Golobič, 2005, str. 77). 

Premik k sodelovanju, soodgovornosti in soustvarjanju dobro opisujeta dva koncepta: etika 

udeleženosti oz. participacije (L. Hoffman) in perspektiva moči (D. Saleebey).  

 

3.5.3 ETIKA UDELEŽENOSTI 

 

Etika udeleženosti pomeni sodelovanje, v katerem nima nihče glavne besede, končne besede, 

v katerem je samo pogovor, ki se nadaljuje. L. Hoffman opozori, da mora strokovnjak 

odstopiti od moči, ki mu ne pripada, ki mu (jo) daje posedovanje resnic in rešitev (Dolar 

Bahovec, Bregar Golobič, 2005, str. 77). Kot po L. Hoffmanu navaja Turnškova, naj 

»namesto tega vedno znova ustvarja priložnosti za pogovor, iskanje skupnih interpretacij in 

soustvarjanje rešitev« (Turnšek, 2009, str. 33). V vrtcu so ti strokovnjaki vzgojitelji; ti so 

najprej odgovorni za to, da se dialog in sodelovanje vzpostavita. V kontekstu soustvarjanja 

življenja v vrtcu do rešitve pridemo tako, da upoštevamo vse želje, torej otroka, staršev in 

vzgojitelja. Vzgojitelj mora ustvariti oz. izkoristiti priložnost, da vsi vse želje izrečejo, 

ubesedijo in nato skupaj soustvarijo odgovor. Za to pa je potrebno dovolj časa, da se vsi vidijo 

in slišijo ter da se vsi razumejo in sporazumejo (Dolar Bahovec, Bregar Golobič, 2005, str. 

78). 

 

3.5.4 PERSPEKTIVA MOČI  

 

Perspektiva moči je ravnanje, ki v vrtcu pomeni vabilo, da raziskujemo možnosti oz. 

uresničljivo – da izbiramo jezik vključevanja, sodelovanja, možnega. Vzgojitelj mobilizira 

klientovo moč (talente, znanja, sposobnost, vire) s ciljem, da podpre njegova lastna 

prizadevanja, da doseže svoje cilje in vizije, in tako bo imel kakovostnejše življenje, ki bo v 

skladu z njegovimi koncepti, kaj je kakovostno. Koncept perspektive moči omogoča 

brezpogojno spoštovanje otrokove edinstvenosti in konteksta njegovega življenja ter 

spoštljivo ravnanje z njegovo resničnostjo (Dolar Bahovec, Bregar Golobič, 2005, str. 78–79). 
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3.6 DILEME IN NEVARNOSTI PARTICIPACIJE 

 

Zaradi popularnosti participacije je pomembno, da smo do nje kritični ter da se zavedamo 

pasti in nevarnosti njenega uvajanja v prakso vrtcev.  

 

Prva argumentacija, ki izraža nezanesljivo sklepanje v participaciji otrok in kateri oporeka več 

avtorjev, pravi, da imajo otroci premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za participacijo. 

Lansdown trdi, da imajo otroci, tako kot odrasli, različno razvite sposobnosti na različnih 

področjih življenja. Pravi, da je možnost participacije bolj kot od starosti odvisna od 

pojmovanja otroštva pri odraslih in od njihove pripravljenosti, da zagotovijo primerne načine 

in priložnosti za participacijo, ki bodo ustrezali starosti otrok. J. Miller pravi, da otroci res ne 

vedo toliko kot odrasli, vendar pa vedo, kako in kaj čutijo ter kaj jim je pomembno (Rožič, 

Turnšek, 2010, str. 344).  

 

Mnogi oporekajo otrokovi participaciji z utemeljitvijo, da se morajo otroci, preden so jim 

podeljene pravice, naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja. Lansdown meni, da je 

eden izmed najbolj učinkovitih načinov spodbujanja otrokove odgovornosti ravno spoštovanje 

njihovih pravic. Ko otroci dobijo izkušnjo, da so njihove pravice spoštovane, so posledično 

sposobni razumeti pomembnost spoštovanja pravic drugih in pomembnost prevzemanja 

odgovornosti za spoštovanje pravic ljudi. Iz tega razberemo, da prav izkušnja spoštovanja 

pravic (pravice do soustvarjanja varnega življenjskega okolja) omogoča učenje osebne in 

družbene odgovornosti (prav tam, str. 345). 

 

Nekateri izražajo tudi očitek, da otroke s participacijo preveč obremenjujemo in jih s tem 

prikrajšamo za otroštvo. Unicefovo poročilo na to odgovarja, da mora biti otrokom 

omogočeno, da so otroci in da so deležni zaščite odraslih, ki zagotavlja njihov zdrav razvoj ter 

da ne smejo biti prisiljeni v sprejemanje odgovornosti, za katere niso pripravljeni; poročilo 

hkrati navaja, da je zdrav otrokov razvoj odvisen tudi od tega, ali je otroku dovoljeno, da je 

dejaven v svetu, da sprejema neodvisne odločitve in z zrelostjo prevzema vedno več 

odgovornosti. Otroci, ki so brez izkušenj odgovornosti, se bodo slabo spoprijemali z 

odgovornostjo demokratičnega državljanstva. Lansdown ob tem poudarja, da 12. člen 

Konvencije o otrokovih pravicah ne vsiljuje dolžnosti (obveznosti) participacije, ampak jo 

zgolj zagovarja kot človekovo pravico – možnosti in priložnosti (prav tam, str. 346). 
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Participacija otrok zahteva natančen premislek oz. natančno mejo, o čem lahko otroci v vrtcu 

(so)odločajo in o čem ne. Meje participacije določata predvsem otrokova starost in zunanje 

družbene omejitve. M. Kovač Šebart in J. Krek pravita, da otroci do polnoletnosti niso enako 

odgovorni za svoje odločitve kot odrasle osebe, iz česar sledi, da v vrtec ni mogoče preprosto 

prenesti strukture predstavniške demokracije kot države v malem.  Ista avtorja prav tako 

opozarjata na to, da morajo biti otrokom omejitve njihove participacije jasno predstavljene, 

saj se v nasprotnem primeru kaj hitro zgodi, da otroci sami spoznajo, da participirajo in 

odločajo le o obrobnih oz. nepomembnih zadevah (prav tam, str. 347). Kjørholt meni, da 

projektom participacije pogosto manjka konceptualna jasnost. S sklicevanjem na otrokove 

pravice se promovira odsotnost kontrole odraslega in vsakega vodenja oz. usmerjanja otrok 

(npr.: otroci se sami odločijo, kdaj želijo, da jim preoblečejo plenice). Paradoks je v tem, da to 

velja samo za nekatera pravila, ki so jih postavili odrasli, za druga pa ne (npr.: tedenski 

skupinski izlet je za vse otroke obvezen, medtem ko si sami izbirajo, kdaj bodo jedli), kar 

največkrat argumentirajo z otrokovim občutkom varnosti in pomenom navad. Avtorica 

ugotavlja, da otrokova pravica do participacije izključuje nekatere kulturne prakse, druge pa 

promovira, kot da bi obstajal le en in edini pravi način, kako upoštevati pravice otrok. 

Avtorici se zdi še posebej problematično zanikanje odnosov moči med otroki, saj se nikjer ne 

omenja različne uspešnosti otrok v reševanju konfliktov (eni so zmagovalci, drugi poraženci, 

ki so potisnjeni v podrejen položaj …). Prezrejo, da gre pri zagotavljanju svobode otrok lahko 

za kršenje pravic nekaterih drugih otrok in da so pri skupinskem odločanju, reševanju 

problemov, dogovarjanju … vedno v vlogi »odločujočih« samo tisti otroci, ki so glasnejši, ki 

želijo biti neprestano v pozornosti, ki imajo tudi v simbolnih igrah navadno glavno vlogo, 

drugi pa so tako neopazno potisnjeni v ozadje, v vlogo opazovalca in tistega, ki sprejema, saj 

se njihova odločitev, rešitev zaradi neopaznosti (mirnost, tihost, popustljivost …) pogosto 

prezre oz. presliši (Batistič Zorec, 2010, str. 74). Vzgojitelji bi morali tako nenehno 

razmišljati o kompetencah otrok in odgovornosti odraslih. Pri poslušanju otrok bi se morali še 

posebej posvetiti vprašanju različnosti otrok (kdo je tisti, ki daje predloge in želje, in kdo ne, 

zakaj nekateri ne sodelujejo in ne izražajo svojih potreb, želja in mnenj …) (prav tam, str. 83).  

 

Naslednje oporekanje participaciji otrok je, da le-ta vodi v pomanjkanje avtoritete in 

spoštovanja odraslih. Unicefovo poročilo navaja, da participacija ne pomeni, da se odrasli 

odrekajo svoji moči in odgovornosti. Menijo, da Konvencija o otrokovih pravicah zagotavlja 

otrokom več možnosti za prevzemanje odgovornosti, vendar v odvisnosti od njihovih 

razvijajočih se zmožnosti/sposobnosti. Poudarjajo, da so še vedno odrasli tisti, ki sprejemajo 
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končne odločitve, ki temeljijo na »najboljšem interesu otrok« (utemeljene na posvetovanju z 

otrokom in na njihovih pogledih). J. Miller je izvedla evalvacijsko študijo, v kateri je 

ugotovila, da se otroci na spoštljiv odnos odraslih odzovejo pozitivno in v odgovor izkažejo 

večje spoštovanje do staršev (Rožič, Turnšek, 2010, str. 347). 

 

Dilema o participaciji otrok se dotika tudi vprašanja, ali participacija otrok lahko krepi 

individualizem oz. egoizem, ki se izkazuje v izpostavljanju lastnih interesov pred interesi 

drugega. J. Miller na osnovi izpeljanih projektov ugotavlja, da prav participacija pomaga 

otrokom razviti sposobnosti komunikacije, pogajanja, doseganja kompromisov in 

uravnoteženosti med lastnimi potrebami in potrebami drugih (prav tam, str. 348). 

 

Za masko »usmerjenosti k otroku« in »otrokovim potrebam« se nedvoumno lahko skrivajo 

nove oblike še bolj učinkovitega vodenja otrok in manipuliranja z njimi (Batistič Zorec, 2010, 

str. 73). Ali gre pri otroški participaciji za demokratičnost ali zgolj za videz demokratičnosti? 

M. Kovač Šebart in J. Krek pravita, da gre za manipulacijo in videz svobodnega odločanja, ki 

se odraža v dejstvu, da so učinki nasprotni od želenih, če se otroci zavedajo, da odločajo le na 

videz in da njihove odločitve ne bodo spremenile ničesar. Otroci tako dobijo vtis, da je 

demokracija prevara in da ni vredno sodelovati pri odločanju (Rožič, Turnšek, 2009, str. 348).  

 

Pomembno je poslušati otroke in jim hkrati tudi zagotavljati varno in spodbudno okolje, v 

katerem se vsak od njih počuti zaščiten in sprejet ter ima optimalne spodbude in možnosti za 

razvoj in učenje (Batistič Zorec, 2010, str. 83). 
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4. REGGIO EMILIA 

 

Pedagoški pristop Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) pristop predšolske vzgoje, 

katerega ustanovitelj je Loris Malguzzi. Cilj pristopa je vzgojiti otroke v kritične mislece in 

varuhe demokracije. Prav tako kot Kurikulum za vrtce temelji na človekovih in otrokovih 

pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi.  Otroci v vrtcu so »nastajajoči« 

državljani, ki sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta. Njegova prednost je v prevzemanju in 

združevanju različnih znanstvenih ved in teorij, ki jih dopolnjuje z idejami iz lastnega 

zgodovinskega in kulturnega okolja ter iz izkušenj progresivnih pedagoških eksperimentov, 

kar nakazuje na to, da je izrazito odprt (»nastajajoči kurikulum«) ter se nenehno izpolnjuje in 

izgrajuje.  Temelji na skupnem delu vseh udeležencev v pedagoškem procesu v iskanju 

najboljšega, kar lahko ponudijo otrokom, ne da bi kdaj trdili, da je njihovo razumevanje ali 

delo končano (Devjak, Batistič Zorec, Turnšek in ostali, 2009, str. 8–12).   

 

»Vrtec in šola sta instituciji, kjer se mora poslušati in slišati glas otrok!« (Krek, 2009, str. 22, 

navaja po Rinaldi v: Clark, Moss, Trine Kjørholt, 2005.) 

 

4.1 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA 

 

Pedagogika poslušanja je v zadnjih petnajstih letih postala ključna paradigma na področju 

predšolske vzgoje, ki je spodbudila razvoj otroka v procesu učenja in življenja v ustanovi 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009, str. 224).  

Pedagogika poslušanja pomeni enega od praktičnih pristopov k vzgoji, ki uresničuje in v 

teoretskem smislu dopolnjuje spoznanja odnosne pedagogike. Prav demokratični odnosi, 

zasnovani na aktivni participaciji v odnosih med tremi ključnimi akterji (otrokom, 

vzgojiteljem in starši), so temelj zasnove javnih vrtcev v Reggio Emilii. Otrok je v Reggio 

Emilii vedno mišljen v kontekstu različnih socialnih mrež in odnosov z drugimi otroki, 

dejavnostmi in s prostorom. Vzgoja tako ni posredovanje znanja in izkušenj, niti zaščita 

otroka kot nebogljenega bitja, ampak aktiven odnos, ki poteka prek skupnih dejavnosti in se 

postopoma širi od prvih pomembnih oseb k drugim odraslim osebam (vzgojitelju) in 

vrstnikom (Kroflič, 2008, str. 16). 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

18 
 

Najpomembnejša dimenzija pedagogike poslušanja je v pripoznanju otroka kot aktivnega in 

kompetentnega bitja. Z vidika etičnih argumentov je pedagogiko poslušanja doslej najbolj 

prepričljivo utemeljila S. Todd, praktično pa se je najceloviteje razvila v konceptu Reggio 

Emilia (Kroflič, 2008, str. 16).  

Krofli č (2010, str. 46–49) piše, da definicije poslušanja C. Rinaldi, ki je po smrti L. 

Malguzzija prevzela strokovno vodenje vrtcev v Reggio Emilii, lahko razvrstimo v pet 

dimenzij: 

– ontološko dimenzijo, ki je razvidna v trditvah C. Rinaldi, da se »želja po iskanju 

smisla življenja in sebstva rodi skupaj z otrokom« ter da je iskanje pomena/smisla 

bistvena lastnost človeka od zgodnjega otroštva naprej. Naše sebstvo pa lahko 

opredelimo samo prek odnosov z drugimi osebami, v katerih drugega razumemo kot 

del  lastne identitete, pri čemer so njihove drugačne, včasih različne teorije in stališča 

videni kot sredstva za izpolnitev lastne identitete. Poveča se zavedanje pomena teh 

razlik in dialoga med njimi. Dialog je torej na eni strani sredstvo sporazumevanja s 

svetom, na drugi strani pa ontološko dejstvo, da prek sporazumevanja s pomembnimi 

osebami zadovoljujemo svoje socialne potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadnosti in 

razvijamo lastno individualnost;  

– epistemološko dimenzijo nastajanja znanja in pomena poslušanja. C. Rinaldi je 

prepričana, da je naša vednost vedno subjektivna, hkrati pa del širše, povezane 

vednosti, ki jo lahko nenehno dosegamo s poslušanjem. Razumevanje in zavedanje se 

namreč ustvarjata prek deljenja ideje in dialoga, ki sta predpostavki vsakega učenja, tj. 

otroka in odrasle osebe/vzgojiteljice, saj je poslušanje otrokovih pojasnjujočih teorij 

pogoj za odkritje načinov, kako otrok misli, sprašuje in razlaga realnost. Pripoznanje 

otroka kot bogatega, mislečega bitja se realizira prav s poslušanjem. Poslušanje je 

aktivna drža, ki vključuje interpretacijo in pripisovanje pomena sporočila in vrednosti 

tistim, ki nam sporočilo posredujejo. Aktivno poslušanje zajame vsa naša čustva in 

čutila (vid, otip, vonj, okus, orientacijo …) ter v nas ustvarja vprašanja, ki nam ne 

vzbujajo tesnobe, ampak  nas ohranjajo odprte za nove izkušnje in resnice. 

Epistemološko dimenzijo je po mnenju C. Rinaldi treba razvijati od zgodnjega 

otroštva, kajti za odrasle in otroke razumeti pomeni biti zmožen razviti razlago, ki daje 

pomen dogodkom in objektom v svetu; te razlage pa so samo približek kompleksni 

resnici dogodka oz. objekta. Z epistemološkega vidika je zato zelo pomembno, da 

svoje razlage oz. teorije delimo z drugimi osebami in da smo odprti za nove izkušnje, 

ki lahko ovržejo predhodne razlage;  
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– etično dimenzijo pedagogike poslušanja. C. Rinaldi jo poveže z antično etično 

zahtevo »nevednega učitelja« – s sokratsko formulo »Vem, da nič ne vem«; samo brez 

predhodnih stališč in predsodkov (vnaprej ustvarjene podobe drugega po meri naših 

vnaprejšnjih predstav) smo namreč lahko pripravljeni na presenečenja in spremembe, 

ki jih od nas zahteva govorec. V tej drži se vzdržimo napetosti nenehne odprtosti za 

nova spoznanja, s čimer smo pripravljeni na pripoznanje druge osebe kot zmožne in 

pripravljene razkrivanja novih in novih plasti lastne duševnosti. Po mnenju C. Rinaldi 

etična dimenzija ne pomeni samo odprtosti za individualne odnose, ampak tudi za 

kreiranje skupnega sveta. Transformacija notranjega in osebnega sveta v skupni svet, 

ki jo omogoča poslušanje, ohranja osebno zavezanost govorca in nenehen razvoj 

njegovega samozavedanja in identitete, saj sta obe dimenziji v veliki meri ustvarjeni 

tudi s posredovanjem drugega;  

– politi čno dimenzijo pedagogike poslušanja. Odpira jo vstopanje osebe v skupni svet, 

s čimer začnemo razmišljati o človekovih pravicah. Ena ključnih političnih zahtev, ki 

izhajajo iz človekovih in otrokovih pravic, je zahteva, da posameznika dvignemo iz 

anonimnosti (otroci ne prenesejo anonimnosti), ga naredimo vidnega in ga s tem 

legitimiramo kot subjekta lastnih pravic. To pa za C. Rinaldi ne pomeni le 

prepoznavanja pravic, temveč tudi kreiranje konteksta poslušanja v polnem pomenu 

besede. To od nas zahteva, da spoštujemo subjektiviteto učenca. Šele pripoznanje 

otroka kot kompetentnega bitja nas približuje uresničevanju otrokove pravice do 

aktivne participacije, ki jo zagotavlja ravno vzgoja, utemeljena na načelih pedagogike 

poslušanja;   

– razvojnopsihološko dimenzijo. C. Rinaldi jo poveže s poslušanjem v heterogenem 

okolju, v katerem na razlike med otroki gledamo kot na prednost oz. znak optimalnega 

učnega okolja. Šele prek spoznavanja drugačnosti vsakega posameznika in različnosti 

v skupnem okolju se namreč med vrstniki (kakor tudi med otrokom in odraslimi 

osebami) vzpostavijo pogajanje in izmenjava stališč, priložnosti za kognitivni konflikt, 

posnemanje in velikodušnost. To se zgodi zato, ker se vednost razvija v raznolikem 

okolju mnogo bolje kot v homogenem okolju, in zato, ker se v situacijah konfliktnih 

interpretacij pojavi potreba po zagovarjanju lastnih stališč, ta pa postane katalizator oz. 

pospeševalec temeljnega procesa metakognicije.  
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Dimenzije se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Najpomembnejše pri vsem tem je, da se 

že na začetku znebimo vseh predsodkov o otrocih kot nezrelih, nekompetentih in nezmožnih 

razumevanja sveta in postanemo odprti za nova spoznanja, na pripoznanje otroka kot 

bogatega, kompetentnega … bitja. Šele pripoznanje otroka kot bogatega … bitja nas 

približuje k uresničevanju otrokove pravice do aktivne participacije. Posameznika tako 

dvignemo iz anonimnosti, ga naredimo vidnega in ga s tem legitimiramo kot subjekt lastnih 

pravic.  Realizacijo takšnega pripoznanja nam omogoči ravno poslušanje otrokovih teorij. S 

poslušanjem odkrivamo in razumevamo načine, kako otrok misli, sprašuje, razlaga  in kakšna 

razmerja vzpostavlja s stvarnostjo. Poslušanje se ne nanaša le na besedno komunikacijo, 

ampak tudi na opazovanje oz. sprejemanje vseh jezikov otrok. Pomembno pa je tudi pri 

kreiranju skupnega sveta, kajti ljudje sebe najlaže opredelimo prek odnosov in dialoga z 

drugimi. S tem zadovoljimo potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadnosti in razvijamo lastno 

individualnost. Poslušanje v raznolikem oz. heterogenem okolju je mnogo bolj učinkovito kot 

v homogenem okolju – v njem namreč takoj opazimo podobnosti in predvsem razlike med 

otroki, na katere moramo gledati kot na prednost, saj se le v takem okolju vzpostavijo 

pogajanja, izmenjava stališč, kognitivni konflikti, posnemanje ipd. 

 

Aktivno poslušanje vzgojitelja otroku omogoča, da predela svoja močna čustva, se jih reši in 

se ponovno usmeri v aktivnost. Otrok tako začne razumevati in sprejemati lastna čustva, laže 

rešuje težave in si pridobi odgovornost za analizo problema, ki ga ima. Vzgojitelj pa s svojim 

aktivnim poslušanjem naredi uslugo sam sebi: z njegovim aktivnim poslušanjem se 

posledično vzpostavi aktivnejše poslušanje otrok. Otrok tako dobi občutek sprejetosti, 

upoštevanja in razumljenosti. Med vzgojiteljem in otrokom pa se ustvarja tesnejši in zrelejši 

odnos (Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009, str. 198).   

 

4.2 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCIH REGGIO EMILIA 

 

Koncept (demokratične) participacije otrok (in tudi staršev ter lokalne skupnosti) je eden 

izmed ključnih »filozofij« pedagoškega pristopa Reggio Emilia.   

Nanjo opozori L. Malaguzzi v intervjuju s C. Rinaldi, ko pravi: »Otroci so sposobni 

avtonomno ustvarjati pomen oz. osmišljati vsakodnevne življenjske izkušnje z mentalno 

aktivnostjo, ki vključuje planiranje, koordiniranje pojmov, abstrahiranje… Pomen stvari ni 

nikoli statičen, enoglasen ali dokončen… Osrednja vloga odraslih je aktivirati, zlasti 
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posredno, otrokove sposobnosti ustvarjanja smisla kot osnovo procesa učenja. Poiskati 

morajo pravi trenutek in pravi pristop, da bi dosegli dialog med svojimi pomeni in 

interpretacijami ter tistimi, ki jih ustvarijo otroci.« (Turnšek, 2009, str. 33.) 

 

Cilj koncepta participacije ni samo v sodelovanju otrok, marveč tudi v razvijanju občutka 

pripadnosti in občutka, da je posameznik del širšega okolja oz. lokalne skupnosti 

(izgrajevanja skupne identitete) (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009, str. 25). 

Participacija otrok ima pomembno vlogo v vsakodnevnem življenju in delu vrtca Reggio 

Emilia. Najvidnejša je v otrokovem soustvarjanju poteka institucionalnega življenja ter v 

organizaciji učnih dejavnosti na način projektnega dela.   

 

Otroci sodelujejo oz. soustvarjajo pri načrtovanju in izvajanju projektov v vrtcu, ki spodbujajo 

primarno participativno in sodelovalno učenje. Smisel projektov je v komunikaciji med 

odraslimi in otroki, vzpostavljanju tesnih medosebnih odnosov, v zaupanju in vzajemnem 

(pre)poznavanju pričakovanj, želja, aspiracij idr. (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel, 2009, str. 

212). 

Teme strokovni delavci ne načrtujejo brez participacije otrok in njihovih idej, interesa in 

dejavnosti. Pri izbiri tem mora vzgojiteljica izhajati iz vsakodnevnih otrokovih izkušenj; 

izbrana tema mora otroku omogočiti neposredno izkušnjo, spodbujati mora njegovo 

domišljijo in ustvarjalnost ter mu omogočiti doživljanje uspeha, lastnih možnosti in se 

povezati s prejšnjo izkušnjo. Vzgojiteljica vsebine, ki otroke zanimajo, išče tako, da sledi 

komunikaciji med otroki, z njimi razpravlja o poteku, različnih problemih in njihovih rešitvah. 

Nato se ob razpravi z drugimi strokovnimi delavci odloča o tem,  ali je lahko izbrana vsebina 

osrednja tema projekta v skupini otrok, ki v projektu želijo sodelovati (Hočevar, Kovač Šebart 

in Štefanc, 2009, str. 26). Teme, znane otrokom, omogočajo, da le-ti v večji meri uporabijo 

lastne izkušnje, postavljajo svoja vprašanja in določajo smeri nadaljnjega razvoja – otroci so 

tako postavljeni v vlogo zgodovinarjev, naravoslovcev, antropologov … Za Reggio Emilia 

vrtce je značilno, da raziskujejo tudi nenavadne tematike, neobičajne pojave, eksperimentirajo 

s projekti, katerih smer ni povsem znana in rezultati ne povsem napovedljivi (Turnšek, 

Hodnik Čadež, Krnel, 2009, str. 212).  

Otroci skozi projekte vstopajo v svet odraslih, kar nakazuje na to, da udeleženost otrok ni 

samo navidezna (Rožič, Turnšek, 2010, str. 342). 

Vseskozi je izredno pomembno dokumentiranje projekta. Z dokumentiranjem (fotografiranje 

in snemanje otrok pri delu, zapisi otrokovih vprašanj in komentarjev, risbe …), ki je predvsem 
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»v rokah« odrasle osebe, postane angažiranje vseh udeležencev v projektu vidno, bolj 

poglobljeno, podaljša se interes otrok, saj le-ti postanejo še radovednejši. Starši so s tem bolje 

obveščeni o otrokovih aktivnostih in izkušnjah, vzgojiteljem pa sta omogočena raziskovanje 

in izboljšanje prakse (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009, str. 212). 

 

Otroci prav tako sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih vrtca: pomagajo kuharju v kuhinji, 

pripravljajo in pospravljajo mize ob obrokih in so odgovorni za pospravljanje igrač ter skrbijo 

za različne umetniške materiale, s katerimi ustvarjajo. S tem otroci krepijo občutek 

pripadnosti skupini. Vrtec Reggio Emilia je tako okolje, ki spodbuja otrokovo udeležbo in 

sodelovanje v skupnosti (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009, str. 25–26). 

V izvedbo projektov vključujejo tudi lokalno okolje, tako da otroci obiščejo razne ustanove, 

delovna mesta staršev, kulturne in naravne znamenitosti … 

C. Rinaldi pojasnjuje, da participacija otrok v Reggio Emilii ne meri le na sodelovanje otrok 

in odraslih v življenju in delu vrtca, ampak prek tega tudi na razvijanje občutka pripadnosti 

otrok vrtcu in lokalnemu okolju, v katerem se vrtec nahaja. Usmerjenost otroka v sodelovanje 

in sobivanje v vrtcu in lokalni skupnosti pa je ena najpomembnejših nalog vrtca; ob tem 

otroke učijo živeti skupaj kot posameznike in hkrati kot pripadnike skupnosti (prav tam, str. 

26). 

 

Predpostavko, da otroci sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju pravil v vrtcu, pri čemer 

imata pomembno vlogo dialog in iskanje soglasja, utrjuje misel P. Strozzi, ko pravi, da je 

prepričana, da je užitek v tem, da se poskušajmo strinjati v tem, kaj storiti.  

Udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v Reggio Emilii se ob problemu intelektualne 

narave pogajajo toliko časa, dokler ne pridejo do skupne rešitve. Mednje naj bi sodila tudi 

pravila, saj naj bi konfliktne situacije prispevale k razvoju otrokovega razumevanja, kar pa je 

pomembno predvsem pri oblikovanju pomenov in pravil življenja (prav tam, str. 27). 

 

4.3 PARTICIPACIJA STARŠEV IN »LOKALNEGA SVETA« V VR TCIH 

REGGIO EMILIA 

 

Koncept participacije se v vrtcih Reggio Emilia na vseh ravneh odraža konsistentno; to 

pomeni, da ideja o kompetentnem otroku sovpada s filozofijo o starših oz. družini in lokalni 
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skupnosti kot »kompetentnih« soustvarjalcih kakovostnih vrtcev (Rožič, Turnšek, 2010, str. 

341). 

Starši imajo pravico do aktivne participacije pri vzgoji in izobraževanju otrok, ki so jih 

zaupali v varstvo. Participacija staršev pri vsakodnevnem življenju in delu vrtca vzpostavlja 

komunikacijsko mrežo, ki vodi k boljšemu znanju in učinkovitejšemu sodelovanju pri iskanju 

najboljših vzgojnih metod, vsebin in vrednot vrtca in družine (prav tam, str. 341). 

Vzgojitelji in starši se pogosto pogovarjajo o programu, ki se izvaja v vrtcu. Starši sodelujejo 

pri organizaciji projektov v vrtcu (z otroki se doma pogovarjajo o samem projektu, jim 

pomagajo zbirati gradiva o tem …), pri urejanju vrtca (izdelajo novo pohištvo, vzdržujejo in 

skrbijo za prostore, posadijo rastline in cvetlice …), v ustvarjalnih delavnicah, pripravijo 

dobrodošlico novincem ob njihovem prvem prihodu v vrtec, organizirajo izlete in sodelujejo 

pri praznovanjih v vrtcu in zunaj njega. Participacija staršev prav tako poteka prek rednih 

srečanj staršev otrok posameznega oddelka (roditeljski sestanek), na katerih razpravljajo o 

tem, kaj se dogaja v oddelku, o pedagoških in praktičnih usmeritvah pri delu z otroci. 

Potekajo tudi srečanja v manjših skupinah, na katerih razpravljajo o konkretnih problemih 

posameznih otrok, individualna srečanja med vzgojiteljem in starši, kjer se pogovarjajo o 

konkretnih problemih otroka, tematska srečanja, na katerih razpravljajo o specifičnih 

tematikah, in srečanja s strokovnjaki s področja vzgoje. Pri sami participaciji staršev gre tudi 

za dialog s starši o njihovih vrednotah, prepričanjih in ciljih, pri čemer je edini problem v 

varovanju osebnih podatkov, zasebnosti in osebni integriteti družinskih članov (Hočevar, 

Kovač Šebart in Štefanc, 2009, str. 30). 

 

Starši, vzgojitelji, koordinator vzgojno-izobraževalnega dela, kuhar, tehnično osebje in člani 

lokalne skupnosti sestavljajo »lokalni svet«, ki sodeluje pri upravljanju vrtca in zagotavljanju 

kakovosti (Rožič, Turnšek, 2010, str. 341). Glavna vloga »lokalnega sveta« je, da odloči o 

sprejemu novih otrok, novincem in širši skupnosti predstavi vrtec, spodbuja srečanja, ki 

krepijo pripadnost otrok in staršev vrtcu ter skupnosti oz. da promovirajo participacijo družin 

v vrtcih ter prispevajo k ohranjanju kakovosti vrtca (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009, 

str. 31). 

 

Pravica vseh udeležencev v vrtcu Reggio Emilia je, da čutijo pripadnost, da so del širših 

prizadevanj, da delijo mnenja z drugimi (Rožič, Turnšek, 2010, str. 341). 
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5. KURIKULUM ZA VRTCE 

 

V Sloveniji predšolska vzgoja temelji na zapisanem Kurikulumu za vrtce (1999). Kurikulum 

za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, 

ravnateljem in svetovalnim delavcem in dokument, »ki na eni strani spoštuje tradicijo 

slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz 

njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje 

dosedanje delo v vrtcih« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7–8).  

V njem so jasno predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju 

otroka in učenja v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na 

posameznih področjih (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7).   

Kurikulum je skladno z učno-ciljnim in procesno-razvojnim pristopom zasnovan tako, da se 

vzgojiteljice samostojno odločajo o didaktičnih strategijah, vsebinah in o dejavnostih, ki jih 

izvajajo v vrtcu (Hočevar, Kovač Šebart, 2010, str. 115). 

Je izrazito odprt in fleksibilen. V njem so navedene »primerne dejavnosti«, med katerimi 

vzgojiteljice lahko izbirajo in po lastni presoji dodajajo tudi nove, kar naj bi zagotavljalo 

»pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo dejavnosti na vseh področjih predšolske vzgoje v 

vrtcih« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 10).  

 

Kurikulum za vrtce sledi konceptu, da morajo dejavnosti v skupini, oddelku in v vrtcu 

potekati tako, da vsi, ki so v njih, svoj položaj dejansko razumejo kot položaj vključenosti v 

vzgojno-izobraževalni proces, torej, da vzgojiteljica spoštuje in udejanja vnaprej postavljena 

transparentna pravila, ki se ne spreminjajo iz dneva v dan, da vzgojiteljica in otroci ter otroci 

med seboj komunicirajo tako, da spoštujejo osebnostno integriteto vsakega od njih (Hočevar, 

Kovač Šebart in Štefanc, 2009, str. 29). 

 

5.1 PARTICIPACIJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

V Kurikulumu za vrtce participacija ni posebej omenjena, a jo podpirajo nekatera načela, in 

sicer načelo demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikuluma, omogočanja izbire in 

drugačnosti ter načelo aktivnega učenja.  
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Načelo demokratičnosti in pluralizma je utemeljeno z različnimi programi, teoretskimi 

pristopi in modeli, z različnimi metodami in načini dela s predšolskimi otroki, s pestrim 

izborom vsebin in dejavnosti ter s fleksibilno prostorsko in časovno organizacijo življenja in 

dela v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11).  Načelo vzgojiteljici omogoča svobodno 

odločanje glede načina dela v vrtcu, predvsem z otroki, kar pomeni, da ima možnost otroke 

aktivno oz. participativno vključiti v življenje vrtca, da skupaj soustvarjajo in kreirajo čas, ki 

ga preživijo v vrtcu. Koliko bodo otroci dejansko participirali oz. sodelovali, pa je odvisno 

samo od vzgojiteljice in njenega pogleda na otroke. 

 

Načelo odprtosti kurikuluma pomeni odprtost za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, 

otrok in staršev, za uveljavljanje avtonomnosti vrtca in vzgojiteljev ter drugih strokovnih 

delavcev v vrtcu in za prilagajanje različnim spremembam (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

11).  Če vzgojitelj želi, da je vrtec odprt prostor, mora otroke, starše in okolje aktivno vključiti 

v samo življenje vrtca. To stori tako, da z njimi vzpostavi dialog in sodelovanje, kar samo po 

sebi nakazuje oz. omogoča participacijo.  

 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti omogočajo programi, med katerimi starši lahko 

izbirajo. Načelo na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot 

časa, omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na 

njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za 

izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in prosto igro 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12).  Turnškova (2007) pravi, da načelo od vzgojitelja zahteva, 

da zagotavlja različne priložnosti za učenje, različne vsebine in materiale, ki bi okrepili 

otrokovo pravico do izbire. Otroci se tako odločajo samo med različnimi možnostmi, ki jim 

jih ponudi vzgojiteljica, za kar pa ne moremo reči, da participirajo. Turnškova (2007) je 

prepričana, da pojem otroške participacije ne temelji zgolj na pluralnosti in svobodni izbiri, 

ampak vključuje zagotavljanje priložnosti za ustvarjanje lastne odločitve in sprejemanja 

odločitve o pomembnih vprašanjih o otrokovem življenju v vrtcu.  

 

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja 

govori o zagotavljanju spodbudnega in za učenje udobnega okolja, ki omogoča izhajanje tako 

iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih 

samoiniciativnih pobud. V ospredje med drugim postavlja spodbujanje in navajanje na 
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uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 16-17).  M. Batistič Zorec (2010, str. 71)  po Brunerju navaja, da je učenje najuspešnejše, 

če je otrok aktivno oz. participativno (so)udeležen, torej če sodeluje pri ustvarjanju skupnih 

ciljev in ima možnost graditi smisel učenja.  

 

Ker participacija ni posebej navedena v Kurikulum za vrtce, je zato popolnoma odvisna od 

vzgojiteljev – njihove ozaveščenosti o njej sami, načina dela, pogledov na vzgojo … in 

predvsem od njihovih pogledov na otroka. Če vzgojitelj otroka ne dojema kot kompetentnega, 

bogatega in zmožnega bitja, mu posledično ne zaupa in ne dá možnosti, da bi participiral oz. 

soustvarjal svoj čas bivanja v vrtcu.   

Otroci morajo izkusiti, da nekaj smejo in zmorejo, kar pa zahteva zelo angažiranega 

vzgojitelja, ki mu ni vseeno, ali se otrok počuti slabo. Vzgojitelje je treba usposobiti in 

senzibilizirati, da bodo otroku dali možnost za dejavno in ustvarjalno sooblikovanje 

vrtčevskega življenja (Hočevar, Kovač Šebart, 2010, str. 113). 

 

5.2 PARTICIPACIJA OTROK V SLOVENSKIH VRTCIH 

 

Splošno gledano je v sodobnih slovenskih vrtcih dobro poskrbljeno za predšolske otroke. 

Standardi življenja so boljši kot v marsikateri zahodnoevropski državi. Z vidika pravic, 

opredeljenih v Konvenciji o otrokovih pravicah, je najbolje poskrbljeno za pravice oskrbe in 

zaščite, vprašljivo pa je uresničevanje pravic do sodelovanja oz. do otrokovega soustvarjanja 

življenja, kajti otroka čaka vnaprej načrtovan dan, v katerem je že v izhodišču malo možnosti 

za sooblikovanje življenjskih izkušenj (Turnšek, 2009, str. 31). 

 

Ena izmed prvih študij, ki je bila izvedena na začetku kurikularne prenove (2002. leta) in ki je 

med drugim vključevala tudi vprašanja, postavljena vzgojiteljicam o soodločanju otrok, je 

pokazala, da otroci najbolj vplivajo na načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, manj pa 

vplivajo na opremo igralnice, nakup igrač in didaktičnih sredstev (Batistič Zorec, 2010, str. 

75).   

 

Študije oz. raziskave, ki so jih kasneje izvedle N. Turnšek (2007, 2009), M. Batistič Zorec 

(2010) in  A. Hočevar z M. Kovač Šebart (2010), so pokazale, da se stanje v praksi glede 

participacije ni bistveno spremenilo.  
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Turnškova je v svoji raziskavi leta 2007 dokazala, da otroci še vedno največ sodelujejo zlasti 

pri načrtovanju vsakodnevnih dejavnosti in dogodkov v vrtcu, medtem ko le redko sodelujejo 

pri odločanju o nakupu igrač za skupino, o tem, kako opremiti in urediti igralnico ter okolico 

vrtca, o dnevni rutini ... – na kratko: otroci so odgovorni samo za »notranje zadeve«. 

Raziskava je med drugim pokazala, da imajo na višjo raven otroške participacije vpliv 

delovne izkušnje vzgojiteljev, kultura povezane (odrasli z otroki) lokalne skupnosti in manjše 

skupine, v katerih otroci več sodelujejo in soodločajo. Na participacijo pa nimajo nobenega 

vpliva starost vzgojitelja, zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo vzgojitelja na delovnem mestu in 

izobrazba vzgojitelja. Avtorica pravi, da je tradicionalna podoba otroka še vedno ohranjena, 

mnogi vzgojitelji namreč še vedno vidijo svojo vlogo predvsem v zvezi z načrtovanjem za 

otroke, ne pa z njimi; a avtorica meni, da se to počasi spreminja, kajti vzgojitelji trdijo, da je 

povečanje participacije otrok ena pomembnejših in potrebnih sprememb za izboljšanje 

kakovosti vrtcev v Sloveniji (Turnšek, 2007). 

 

Raziskava, ki jo je Turnškova opravila dve leti kasneje (2009), ni pokazala bistvene 

spremembe. Otroci so v intervjujih z vzgojiteljicami povedali, da imajo redko priložnost 

izraziti, kaj želijo, in da večinoma odločajo le odrasli, sami pa največkrat izbirajo med danimi 

alternativami (npr. kam bodo šli na sprehod). Pravijo, da si želijo, da bi se več igrali, kar kaže, 

da kurikulum v vrtcu še vedno doživljajo kot deljen na obvezno delo in prosto igro. Raziskava 

je pokazala, da otroci izbiranja med alternativami ne doživljajo kot soodločanje. Odgovori 

vzgojiteljic o tem, koliko otroci soodločajo v vrtcu, so pokazali, da so najbolj vključeni v 

načrtovanje dejavnosti ter pripravo vrtčevskih prireditev in praznovanj, zelo majhen vpliv pa 

imajo otroci na sooblikovanje podobe igralnice, nakup igrač, opreme in podobnega, torej na 

organizacijske odločitve. Slovenskim vzgojiteljicam sta sodelovanje in soodločanje otrok 

sicer dve izmed najpomembnejših prioritet v zagotavljanju kakovosti vzgoje v vrtcih, a sta 

redko preneseni v prakso, kar nakazuje na potrebo po izobraževanju za uporabo ustreznih 

modelov in pristopov (Turnšek, 2009, str. 30–32). 

Obširna raziskava M. Batistič Zorec o participaciji otrok, izvedena leta 2009, je pokazala, da 

večina vzgojiteljev trdi, da vključujejo otroke v soustvarjanje podobe vrtca in življenja v 

njem, v različne dejavnosti, ki jih opravljajo zaposleni v vrtcu, da prisluhnejo otrokom in 

njihove želje, pričakovanja, zamisli … vnašajo v vzgojno delo, pri čemer pa večina 

vzgojiteljev vzgojnega dela ne prilagaja posameznikom, temveč upošteva večino. Vzgojitelji 

imajo pri načrtovanju dejavnosti vodilno vlogo (sami izberejo temo in naredijo okvirni načrt, 

ki mu pozneje dodajo želje in predloge otrok), igro pa pretežno prepuščajo otrokom in se 
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vanjo vključijo le na njihovo željo. Vzgojitelji otrokom ne dajejo pogosto možnosti sodelovati 

pri urejanju zunanjih površin in pri opremljanju igralnic, saj so le-te v vrtcih ob začetku 

šolskega leta že opremljene. Otroci imajo več možnosti, da preuredijo igralnico po svojih 

željah, tako da sodelujejo pri razporeditvi opreme in izbiri ter ureditvi kotičkov za igro. Slaba 

polovica anketiranih vzgojiteljev trdi, da prisluhnejo otrokovim željam o izbiri igrač in 

materialov, a je končna odločitev (izbira in nakup) še vedno pretežno v domeni odraslih. 

Glede hranjenja in spanja je raziskava pokazala, da večina vzgojiteljev otrokom ne omogoči, 

da si sami izberejo čas obroka (to velja za zajtrk ali malico in tudi čas kosila ni možno izbirati, 

ker je za vsak oddelek pripravljen ob točno določenem času) in da jih večina otrokom pusti, 

da se med obrokom pogovarjajo med seboj, kar pomeni, da je hranjenje družaben dogodek. 

Stanje glede spanja pa se v Sloveniji najpočasneje in najteže spreminja, kajti večina 

vzgojiteljev od nespečih otrok še vedno zahteva, da z igračo ali brez nje ležijo na ležalniku 

ves čas počitka (Batistič Zorec, 2010, str. 75–83).  

Raziskava, ki sta jo opravili A. Hočevar in M. Kovač Šebart (2010), je pokazala, da otroci po 

ocenah vzgojiteljev in pomočnikov soustvarjajo podobo vrtca in življenja v njem. Otroci naj 

bi skoraj vedno sodelovali pri urejanju igralnice, in sicer največ pri izbiri vrste kotičkov za 

igro in ureditvi kotičkov zanjo, najmanj pa pri izbiri in nakupu igrač ter opremljanju igralnice. 

Otroci naj bi občasno sodelovali pri urejanju zunanjih površin vrtca, za kar pa ne vemo 

natančno, kaj to pomeni – ali gre za pospravljanje igrišča po končani dejavnosti, sejanje rož v 

atriju ali kaj drugega (Hočevar, Kovač Šebart, 2009, str. 111–113). 

 

Rezultati raziskovanj kažejo, da vzgojitelji na načelni ravni zagovarjajo participacijo otrok; 

velika večina trdi, da otroke vključujejo v soustvarjanje podobe vrtca in življenja v njem ter 

da otrokom prisluhnejo. Participacija otrok je precej manj zastopana v upoštevanju različnih 

potreb in želja otrok pri načrtovanju vzgojnega dela in pri dnevni rutini. Rezultati vseh 

opravljenih raziskav se med seboj skladajo glede tega, da otroci odločajo predvsem o 

organizaciji življenja in načrtovanja dejavnosti, dogodkov, praznovanj ipd. v vrtcu. Na bolje 

se obrača stanje glede (pre)ureditve igralnice (razporeditev opreme, izbira in ureditev 

kotičkov za igro) in po navedbi raziskave A. Hočevar in M. Kovač Šebart stanje glede 

ureditve zunanjih površin. Stanje glede participacije otrok pri opremljanju igralnice, nakupu 

igrač in didaktičnih sredstev ter dnevne rutine pa ostaja nespremenjeno.  

 

Slovenske vzgojiteljice so glede na raziskave zelo naklonjene participaciji otrok. To je tudi 

razlog, da se vse bolj uveljavljajo projekti, v katerih otroci postanejo »gospodarji svoje 
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usode« tudi v vrtcu. Otroci predlagajo in odločajo o tem, kaj bi/bodo počeli, kako bo urejena 

njihova igralnica, kakšna bo novoletna prireditev, kdo bo nastopal v njej … In s pomočjo 

odraslih zamisli izpeljejo. Vloga odraslega je zlasti v poslušanju in pomoči otrokom pri 

izpeljavi zamisli. Če je dokumentiranje v vrtcih Reggio Emilia predvsem v »rokah« 

vzgojiteljev, je v slovenskih vrtcih to ravno obratno, in sicer je dokumentiranje v večini »v 

rokah« otrok. Otroci se rokujejo s kamero, fotoaparatom in z drugimi tehničnimi pripomočki, 

rišejo, tipkajo … (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009, str. 228.) 

 

5.3 PARTICIPACIJA STARŠEV IN OKOLJA V SLOVENSKIH VR TCIH 

 

V slovenskih vrtcih so organizirane različne oblike sodelovanja s starši. Starše vključujejo v 

različne dejavnosti, ki vzpostavljajo vez med vrtcem in starši ter med starši, vrtcem in 

lokalnim okoljem (npr. dnevi odprtih vrat, stari starši v vrtcu, organizirani izleti …). V naših 

vrtcih obstajajo tudi individualne oblike dela vzgojiteljev s starši, pogovori pred vstopom 

otroka v vrtec, prisotnost staršev pri uvajanju otroka v vrtec, izmenjava kratkih informacij ob 

vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci, mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene 

razgovore o otroku ter pisne informacije o tekočem delu in življenju vrtca.  Vključevanje 

staršev v življenje in delo vrtca v Sloveniji opredeljujejo tudi Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, Bela knjiga in Kurikulum za vrtce (Hočevar, Kovač 

Šebart, 2010, str. 91). 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da so starši formalno 

vključeni v procese odločanja v vrtcu, in sicer v obliki sveta staršev, ki v javnem vrtcu 

organizirano uresničuje interese staršev (predlogi nestandardnih programov, sodelovanje pri 

nastajanju predloga programa razvoja vrtca in mnenje o letnem delovnem načrtu, soglasje k 

predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 

ravnatelja, razprava o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava 

pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in volitve za predsednika staršev v 

svet vrtca). Svet staršev sestavlja po en predstavnik iz vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka (prav tam, str. 91–92). 

V Beli knjigi je zapisano, da morajo vrtci dvigniti kakovost dela s starši z ustreznejšim in 

dostopnejšim obveščanjem, večjo raznovrstnostjo v ponudbi programov in z izboljšanjem 

neposrednega sodelovanja s starši. V njej je prav tako zapisano, da je za odnos med vrtcem in 

starši zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti (prav tam, str. 92). 
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V Kurikulum za vrtce je navedeno, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik 

kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Zapisano je tudi, da je pri odnosu med 

vrtcem in starši zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec mora 

staršem nuditi storitve, ne pa posegati v njihovo zasebno sfero. To pomeni, da mora spoštovati 

kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih 

staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v 

strokovnost institucije. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu 

in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu (ob prihodu v 

vrtec v dopoldanskem oz. popoldanskem času se krajši ali daljši čas zadržijo v igralnici in se 

vključijo v različne dejavnosti v dogovoru z vzgojitelji, ki pa morajo biti na to pripravljeni), 

vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca; imajo pravico do postopnega uvajanja 

otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega 

otroka v vrtec. Vseskozi mora biti staršem na voljo publikacija o vrtcu (informacije v skladu z 

zakonom in ustreznimi pravilniki), vzgojitelji pa jih morajo stalno obveščati tudi prek oglasne 

deske pred igralnico (katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku) 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 24).  

Vpliv in sodelovanje staršev v javnih vrtcih je treba širiti in hkrati omejevati, kajti vzgojitelji 

morajo imeti, če hočemo dosledno uvajati pluralizem na vseh ravneh, avtonomijo tako v 

razmerju do države in struktur oblasti kakor tudi do zdravorazumskih nazorov, ki jih imajo 

starši ali širše okolje (Hočevar, Kovač Šebart, 2010, str. 92). 

Raziskava, ki sta jo opravili A. Hočevar in M. Kovač Šebart (prav tam, str. 102–108), je 

pokazala, da večina anketiranih vzgojiteljev (in tudi staršev) ocenjuje, da starši vzgojitelje 

dobro seznanjajo z informacijami, ki so pomembne za življenje njihovega otroka v vrtcu. 

Podobne rezultate je prav tako pokazala obratna raziskava: večina anketiranih vzgojiteljev in 

staršev ocenjuje, da so starši dobro seznanjeni z informacijami, ki so pomembne za življenje 

njihovega otroka v vrtcu. Anketirani vzgojitelji so se za kot prevladujoči način sodelovanja 

odločili za roditeljske sestanke; naslednja načina sta bila, ko starši pripeljejo ali odpeljejo 

otroka, in vključenost staršev v izvajanje programa vrtca. Dobra polovica anketiranih 

vzgojiteljev starše vključuje v procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu ter z 

njimi sodeluje, tako da je vrtec prostor za druženje staršev. Zadnji mesti zasedata načina 

sodelovanja kot vključevanja staršev v načrtovanje dela v oddelku in pripravo letnega dela 

vrtca. V obratni raziskavi, ko so odgovarjali starši, pa se je vrstni red načina sodelovanja 

malce spremenil. Kot za prevladujoči način sodelovanja so se tudi starši odločili za roditeljske 
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sestanke in nato za način, ko pripeljejo in odpeljejo otroka. Za tretji prevladujoči način 

sodelovanja so se odločili za vključenost v izvajanje programa vrtca, potem za vključenost v 

procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu; zadnja mesta so namenili vrtcu kot 

prostoru za druženje staršev otrok, vključevanju v načrtovanje dela v oddelku in pripravo 

letnega delovnega načrta vrtca. Razlog za nastanek razlik je lahko v tem, ker se strokovne 

delavke vrtca zavedajo, da so različne oblike sodelovanja s starši vpisane v cilje in načela 

Kurikuluma za vrtce in da zato na ta vprašanja ponujajo »družbeno zaželene« oz. pričakovane 

odgovore, ali pa v tem, ker imajo vzgojitelji občutek, da si prizadevajo za vključevanje staršev 

v življenje in delo vrtca, starši pa njihova prizadevanja zaznavajo drugače oz. so do njihovega 

dela bolj kritični.  

 

V Beli knjigi je kot eno ključnih načel opredeljeno tudi načelo sodelovanja vrtca z okoljem. 

Vrtec mora pri načrtovanju svojega dela upoštevati značilnosti okolja in dopolnjevati ter 

bogatiti svojo ponudbo v sodelovanju z institucijami iz okolja (prav tam, str. 90). 

Načelo sodelovanja vrtca z okoljem je zapisano tudi v Kurikulum za vrtce. Načelo vključuje 

upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v 

najbližjem okolju vrtca ter upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz 

katerih prihajajo otroci (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 15). Da bi otroci sodelovali z okoljem, 

morajo nanj vplivati in ga aktivno spreminjati; to pomeni, da morajo postopoma spoznati 

bližnje družbeno okolje in hkrati dobiti vpogled v širše družbeno okolje (Hočevar, Kovač 

Šebart, 2010, str. 91). 

Raziskava, ki sta jo opravili A. Hočevar in M. Kovač Šebart (prav tam, str. 100-102), je 

pokazala, da skoraj vsi anketirani vzgojitelji (in tudi starši) ocenjujejo, da je vrtec povezan s 

krajem, v katerem deluje, in da vrtec soustvarja kulturo lokalnega okolja. Raziskava pa ni 

pokazala, na kakšen način to soustvarjanje poteka.  
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6. PARTICIPACIJA OTROK V RAZISKOVANJU  

 

Kot strategijo dejavnega (aktivnega oz. participativnega) učenja Turnškova po navedbi 

Maxima (1997) opredeljuje raziskovanje, usmerjeno v reševanje problemov. Z raziskovalnim 

pristopom »ohranjamo radovednost otrok in trajen interes za znanje ter oblikujemo 

sposobnosti otrok, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov«. Ko otrokom 

omogočimo izkušnjo raziskovanja, jim s tem sporočimo, da je radovednost zaželena, kar pri 

otrocih spodbudi notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. Tako učenje ni nekaj 

dolgočasnega in odmaknjeno od tega, kar otroke zanima, s čimer preprečimo tudi izgubo 

interesa za raziskovanje in odkrivanje novega (Turnšek, 2004, str. 3–4). 

 

Po navedbi Turnškove je raziskovanje, poleg igre, eden temeljnih principov učenja v vrtcu, 

saj merljivi rezultati (ocene, testi …) še niso prevladujoča motivacija za učenje. To 

predstavlja eno temeljnih prednosti vrtcev, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja in učenja 

predšolskih otrok (prav tam, str. 4). 

Raziskovanje od vzgojiteljice zahteva odločitev, da bo skupaj z otroki raziskala izbran 

problem tako, da bo otrokom v podporo, pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov in da se 

bo pri tem skupaj z otroki tudi sama učila. Vloga vzgojiteljice ni v podajanju informacij, 

ampak v organizaciji in vzpostavljanju povezave med otroki in viri informacij ter v pomoči 

otrokom pri dokumentiranju in analiziranju podatkov. To predstavlja izziv tako za 

vzgojiteljice kot tudi za otroke (prav tam, str. 4). 

 

Turnškova (prav tam, str. 4–5) je po ugotovitvah vzgojiteljev, ki so izvajali proces 

raziskovanja, zapisala naslednje prednosti raziskovalnega pristopa v primerjavi s 

tradicionalnimi učnimi aktivnostmi v vrtcu: 

– raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oz. končnim rezultatom, kar 

pomeni, da se otroci ne naučijo samo tistega, kar so prvotno nameravali, ampak se 

vzporedno naučijo še mnogo drugega. Otroci se naučijo, »kako se učiti« (kako priti do 

informacij, kako nove informacije zabeležiti, da jih ne bi pozabili, kako ločiti 

pomembne informacije od manj pomembnih), učijo se spretnosti sodelovanja in drugih 

spretnosti, ki jih zahteva timsko reševanje problema. Pri otrocih s tem spodbujamo 

kritično mišljenje in neizogibno oblikujemo otrokov odnos do omenjenih vprašanj, 

njegova prepričanja in vrednote orientacije. Turnškova pravi, da »raziskovanje v tem 
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smislu zagotavlja integracijo triade: ZNANJE – SPRETNOSTI – 

STALIŠČA/VREDNOTE;   

- otroci gradijo (konstruirajo) nove predstave in pojme, »določajo« nove pomene, 

primerjajo napačna (laična) poimenovanja z znanstvenimi dejstvi, pri čemer vzgojitelji 

predhodno izhajajo iz perspektive otrok – obstoječih izkušenj otrok, njihovih 

predznanj in pojmovanj;  

- raziskovanje zagotavlja uveljavljanje iniciative (pobude, spodbude) otrok in njihovo 

aktivno udeležbo v vseh fazah raziskovanja. Vzgojiteljice menijo, da je ravno to vzrok 

za visoko stopnjo motiviranosti in želje po spoznavanju, kar naj bi prispevalo tudi k 

večji trajnosti učnih rezultatov oz. znanja in k večji funkcionalnosti znanja.  

 

Pri reševanju problemov je sama rešitev sicer pomembna, ni pa ključna. Poudarek je na tem, 

da z otroki sodelujemo, komuniciramo, jih obravnavamo kot partnerje, zaupamo v njihove 

sposobnosti, sledimo njihovim idejam in predlogom ter da vsa dejanja in izdelke vestno 

dokumentiramo. Otroci se bodo srečali z različnimi vprašanji, porodilo se jim bo veliko idej, 

ki bodo sprožile najrazličnejše dejavnosti. Tako bo nastajalo novo znanje, predvsem pa bo to 

priložnost za demokratično odločanje in aktivno participacijo otrok (Turnšek, Hodnik Čadež 

in Krnel, 2009, str. 228). 

 

Otroci se v projektih z odraslimi usposabljajo za angažiran odnos do okolja, za etično 

delovanje in poseganje v okolje, učijo se, kako probleme prepoznati, in iščejo pristope k 

njihovemu reševanju. Prek skupinskega projektnega dela si prizadevamo za otrokovo uspešno 

umestitev v skupnost vrstnikov, prepoznavamo in popravljamo morebitno otrokovo 

izključenost, ustvarjamo kohezijo in situacije, v katerih otroci pridobivajo spretnosti 

dogovarjanja in doseganja soglasja, spoznavamo prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnih in 

tekmovalnih odnosov ter se učimo reševanja sporov (Turnšek, 2009, str. 35). 

 

Turnškova (2004, str. 3) po Maximu navaja dva tipa raziskovanja: raziskovanje problemov 

zaprtega tipa (angl. inquiry) in procesno reševanje problemov odprtega tipa (angl. problem-

solving process).  
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6.1 ZAPRTI TIP RAZISKOVANJA PROBLEMOV 
 

V zaprtem tipu raziskovanja otroci rešujejo problem oz. skušajo odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje z določenimi informacijami in podatki. Otroci rešijo problem tako, da analizirajo 

informacije, ki jih poiščejo sami ali s pomočjo vzgojiteljice. Proces raziskovanja lahko 

izvedemo na induktiven način (od posameznega na splošno) ali na deduktiven način (od 

splošnega na posamezno). Otroci informacije zbirajo z različnimi deskriptivnimi tehnikami, in 

sicer z razgovorom, anketiranjem, opazovanjem, zbiranjem virov in dokumentov, ki 

omogočajo preučevanje preteklosti (Turnšek, 2004, str. 5). 

 

Raziskovanje problemov zaprtega tipa si sledi v določenih korakih, ki pomenijo časovno 

zaporedje raziskovanja. Koraki v zaprtem tipu raziskovanja si sledijo: opredelitev problema, 

izražanje domnev, iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje, 

rešitve oz. odgovori na vprašanja in uporaba novih spoznanj (prav tam, str. 5).  

Za začetek je potrebno opredeliti problem, ki se v praksi pogosto pojavi spontano ali pa ga 

načrtno, prek dejavnosti, »osvetli« vzgojiteljica. Da je problem bolj jasno izražen, je potrebno 

postaviti raziskovalna vprašanja; ta so lahko širšega ali ožjega tipa. Nato sledi korak izražanja 

domnev, ko otroci povedo, kaj že vedo o problemu (poskušajo odgovoriti na raziskovalna 

vprašanja). Ko so vse domneve dokumentirane in jasno predstavljene, sledi iskanje oz. 

zbiranje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje. Vzgojiteljica v tem 

koraku spodbudi otroke, da razmišljajo, kje, kako in od koga bi dobili odgovore na zastavljena 

vprašanja. Pri tem je pomembno, da odgovornost za učenje v čim večji meri prepustimo 

otrokom. Naloga vzgojiteljice je, da otrokom omogoča dostop do informacij, skupaj z njimi 

načrtuje tehnike zbiranja informacij, spodbuja k beleženju (dokumentiranju) podatkov in 

informacij, pomaga pri urejanju informacij in nudi pomoč pri sintezi podatkov ter išče 

odgovore na zastavljena vprašanja. Vseskozi je zelo pomembno, da vsako iskanje informacij 

spremlja tudi eden od načinov dokumentiranja (risanje, fotografiranje, videoposnetek, 

zapisovanje, zvočni posnetek …). Ko so vsi podatki oz. vsi odgovori na vprašanja zbrani, 

sledi korak rešitve oz. odgovorov na vprašanja: zbrane informacije se pregledajo, uredijo in 

strnejo ter primerjajo z domnevami. Zadnji korak je korak uporabe novih spoznanj: razmišlja 

se o tem, kako bi nova znanja, pojme, predstave uporabili v vsakdanjem življenju otrok in pri 

načrtovanju ustreznih dejavnosti (prav tam, str. 5–8). 
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6.2 ODPRTI TIP RAZISKOVANJA PROBLEMOV 
 

Pri odprtem tipu raziskovanja otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju različnih 

(alternativnih) rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja. S tem pristopom razvijamo zlasti 

kreativnost otrok, saj so problemi divergentnega tipa, kar pomeni, da otroci razmišljajo o več 

možnostih in iščejo izvirne, raznolike rešitve. Rešitev problema je navadno najmanj toliko, 

kolikor je otrok (Turnšek, 2004, str. 8). 

Tak pristop dela je primeren za vzgojiteljice, ki želijo na sistematičen način vključiti 

iniciativo otrok v soustvarjanje kakovosti vrtčevskega življenja. V takšnih projektih vzgojitelji 

na otroke delegirajo moč odločanja in urejanja ter izrazijo zaupanje v njihove sposobnosti 

spoprijemanja z »resnimi« problemi. Otroci prispevajo svoje zamisli oz. poti reševanja 

problema in jih s pomočjo odraslih izpeljejo ter preizkusijo (ali so ustrezne, uresničljive in ali 

prispevajo k rešitvi problema). Ideje in njihovo preizkušanje v praksi se skozi projekt nenehno 

prepletajo (prav tam, str. 8). 

Turnškova navaja (prav tam, str. 8), da sta ključna predpogoja za kakovostno izvedbo 

ustvarjanje primerne klime in demokratičnost. Vzgojitelj ustvarja klimo, ki dopušča oz. 

spodbuja ustvarjalnost, iskrivost in radovednost. Vzgojitelji se morajo vseskozi usmerjati v 

delo, ki ga izvajajo skupaj z otroki, in ne v delo, ki ga izvajajo za otroke. Če vzgojitelj želi biti 

demokratičen, mora dati vsem otrokom jasno vedeti, da so dobrodošle vse ideje vseh otrok. 

Pomembno je, da se vzgojitelj že na začetku ne »ogreje« le za eno ali nekaj zamisli, ampak da 

spodbuja vsakega otroka, da prispeva svojo zamisel.  

 

Po pisanju Turnškove (prav tam, str. 10) so splošni cilji projektov reševanja problemov 

odprtega tipa naslednji: 

– dvigniti raven otroške participacije oz. udeleženosti v življenju vrtca – s tovrstnimi 

projekti otroci postajajo pomembni členi v ustanovi, prevzemajo namreč odgovornost 

za mnoge vidike življenja skupine; 

– usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov – otroci 

morajo znati problem pravilno opredeliti, morajo predvidevati, katere ideje so 

boljše/slabše, katere so uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se učiti na osnovi 

izkušenj; 

– dvigniti raven demokratičnega odločanja; v projektu otroci pridobijo normo, da je 

zaželen prispevek vsakega od njih in da so ideje vseh enakovredne.  
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Projekti reševanja problemov odprtega tipa potekajo v korakih (fazah), ki pa niso časovno 

zaporedje, temveč se med seboj vseskozi prepletajo. Koraki v odprtem tipu raziskovanja so:  

opredelitev problema, iskanje alternativnih rešitev problema, izbiranje in preizkušanje rešitev, 

ocena rešitev in uporaba rešitev (prav tam,  str. 6).        

Običajno se projekti začnejo, ko se soočimo s problemom, z uganko ali izzivom iz 

vsakdanjega življenja skupine, ki ga želimo rešiti. Ravno ti problemi omogočajo participacijo 

otrok. Problem včasih zaznajo in izrazijo sami otroci, včasih pa ga zazna vzgojiteljica in ga 

posreduje otrokom tako, da se domisli nečesa, kar jih bo spodbudilo k zaznavanju problema in 

razmišljanju. Problem opredelimo tako, da jasno izrazimo, kaj želimo spremeniti, narediti, 

izboljšati ipd. Ko smo problem opredelili in se z njim soočili, je naslednja naloga vzgojiteljice 

sporočiti otrokom, da bodo tokrat problem reševali oni sami. Otroci so nad tem pogosto 

presenečeni, saj niso vajeni, da skupaj z vzgojitelji rešujejo problem s svojimi predlogi. 

Naloga vzgojitelja pri tem je, da se domisli načina, metode, ki bo spodbudila otroke k 

izražanju idej, predlogov, pobud. Otroke spomni na dokumentiranje zamisli, ki je vsaj tako 

pomembno kot njihovo ustvarjanje. Vzgojitelj skupaj z otroki izbere tehniko, ki je najbolj 

primerna oz. najbolj natančno zabeleži, kaj smo hoteli (risbe s komentarji, plakati, video ali 

zvočni posnetek …). V fazi preizkušanja predlogov oz. rešitev, ocene in izbire rešitev odrasli 

pomaga otrokom do udejanjanja njihovih zamisli. V nekaterih primerih je to enostavno, v 

drugih pa je potrebno veliko časa in dela ter tudi posebnih sredstev. Že povsem preprosta 

ideja od vzgojitelja zahteva veliko truda in nenehnega poizvedovanja kako/kaj/katere/kje/kam 

…, udeležence pa vedno pripelje do nove ideje in novega problema. Ideje, ki se zdijo oz. so 

neuresničljive, predrage ali nevarne, predstavljajo poseben izziv. V tem primeru se moramo o 

ideji z otroki znova pogovoriti in poiskati ustrezno nadomestilo. Zgodi se lahko tudi, da je bila 

ideja samo na videz neizvedljiva. Pomembno je, da idejo preizkusimo, saj otroci le po poti 

poskusov in zmot pridejo do ugotovitve. Vzgojitelji morajo pri tem ohraniti domišljijo in 

smisel za sanjarjenje. Otrokom morajo sporočati, da je vsaka zamisel načeloma dobra, čeprav 

se nam na prvi pogled zdi neumna ali neuresničljiva. Prav izvedba ideje pa nam omogoča 

posamezno oceno ideje oz. rešitev. Ker projekti navadno potekajo več mesecev, je dobro, da 

se vmes večkrat ustavimo in razmislimo, ali smo bliže rešitvi problema, katere ideje so bile 

boljše/slabše in zakaj. Takšno ovrednotenje, oceno dela pa moramo vsekakor (oz. je 

dobrodošlo) opraviti ob zaključku projekta (prav tam, str. 8–10).        
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7. EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Participacija otrok v vsakdanjem življenju in učenju v vrtcu je ključna predpostavka 

postmodernih pogledov na otroštvo in vzgojo. Je tudi temeljna sestavina pedagoškega 

pristopa Reggio Emilia, ki je utemeljen na pedagogiki poslušanja in odnosni pedagogiki. G. 

Maxim (1979) je razvil metodični pristop, ki zagotavlja vnašanje idej, predlogov in zamisli v 

vsakdanje življenje v vrtcu; gre za tako imenovani proces reševanja problemov odprtega tipa 

(ang. open-ended problem solving). Skozi ta postopek odrasli otroke vodi od postavitve 

(opredelitve) problema do ustvarjanja (alternativnih) rešitev problema, njihovega 

preizkušanja, ocenjevanja in praktične izvedbe.  

 

Pri navedenem pristopu je najpomembneje, da imajo vsi otroci možnost izraziti svojo idejo in 

da odrasli zagotovimo ustvarjalnost. Otroške ideje so ene izmed najbolj izvirnih, zanimivih in 

včasih tudi neuresničljivih zamisli, ki jih vzgojitelji pri odprtem tipu raziskovanja skupaj z 

otroki uresničujemo. Otroci sami pri vsem tem ugotovijo in spoznajo, ali je določena ideja oz. 

zamisel dobra ali slaba, izvedljiva ali neizvedljiva, varna ali nevarna. Vzgojitelji imamo pri 

tem pomembno vlogo, saj moramo omogočiti in tudi dvigniti raven udeležbe vseh otrok in s 

tem tudi raven demokratičnega odločanja. Otroke moramo spodbujati k izražanju njihovih 

ustvarjalnih idej, k samostojnemu prepoznavanju problemov in reševanju le-teh. Pri tem pa 

nikakor ne smemo pozabiti na dokumentiranje tega, kar se vseskozi dogaja. 

 

Pri predmetu metodika uvajanja v družbeno okolje smo v okviru integrirane prakse izvajali 

projekt vrtca Šentvid z naslovom Pravljična hiša. V skupini, v kateri sem bila tudi sama, smo 

se odločili za naslov Skupaj s škratom  Zdenkom si pričarajmo pravljični novoletni čas.  Pri 

načrtovanju smo uporabili model odprtega tipa raziskovanja. Razdelili smo se v pare in 

znotraj njih naredili podrobne načrte, v katerih je bilo treba upoštevati cilje odprtega tipa 

raziskovanja. Projekt smo izvedle v okviru enega semestra, in to z dejavnostmi, ki so potekale 

tedensko. Vsaki izvedbi sta sledili evalvacija in dokumentacija. Sama sem bila v vlogi 

»zunanjega evalvatorja«.  Opazovala sem sošolke pri izvajanju dejavnosti in ugotavljala, ali 

upoštevajo cilje odprtega tipa raziskovanja, torej, ali otrokom dajejo možnosti, da so 

ustvarjalni (da izražajo svoje ideje, da jih oblikujejo in izvedejo po svojih zamislih), in ali so 
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pri tem demokratične, da to možnost dajejo vsem otrokom. Vsa svoja opažanja sem zapisala v 

evalvaciji posameznega nastopa. Prav tako me je zanimalo, kako one same vrednotijo oz. 

»vidijo« svoje delo, kar se dá razbrati prek njihovih lastnih evalvacijskih zapisov.   

 

7.2 CILJ 
 

Ta je: spoznati in razumeti/doumeti pozitiven in širok pomen uporabe odprtega tipa 

raziskovanja, ki na prvem mestu zajema ustvarjalnost in demokratičnost ter na drugem mestu 

participacijo, aktivno učenje in visoko stopnjo motiviranosti otrok. 

 

7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Ali se načrt oz. priprava dejavnosti in njihova izvedba v vrtcu »prekrivata« ter v čem so 

odstopanja? 

Ali študentke dajejo otrokom možnost, da so otroci kreativni/ustvarjalni? 

Ali študentke upoštevajo ideje vseh otrok – ali spodbujajo k demokratičnemu odločanju? 

Ali študentke otrokom omogočajo participacijo, da skupaj rešujejo probleme in pri tem otroke 

spodbujajo k samostojnemu reševanju problemov? 

 

7.4. RAZISKOVALNA METODA 
 

V teoretičnem delu diplomske naloge bo uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja, s 

katero bomo proučili odsotnost oz. prisotnost participacije v Kurikulumu za vrtce in 

participacijo v Reggio Emilii ter opredelili odprti tip raziskovanja kot strategijo participacije.  

V empiričnem delu diplomske naloge pa bo uporabljena kavzalna-neeksperimentalna metoda 

raziskovanja, ki bo temeljila na mojih lastnih evalvacijskih zapisih izvedenih nastopov in 

evalvacijskih zapisih študentk izvajalk.  

V raziskavi je sodelovalo 14 študentk 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri 

Predšolska vzgoja in 21 otrok vrtca Šentvid, starih 4–5 let. Vsi nastopi so bili izvedeni v vrtcu 

Šentvid, enoti Vid.    
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7.5 SHEMA DEJAVNOSTI PROJEKTA PRAVLJI ČNA HIŠA 

 

SKUPAJ S ŠKRATOM ZDENKOM SI PRI ČARAJMO PRAVLJI ČNI NOVOLETNI 

ČAS 

1. nastop Prvi obisk škrata Zdenka v skupini Palčki, ob katerem skupaj 

z otroki opredelijo problem – njihove želje o tem, kakšen naj 

bi bil pravljični novoletni čas v vrtcu. 

2. nastop Otroci s pomočnicama Katko in Ančko pripravijo poseben 

prostor za izražanje želja – šotor, prekrit z okrašenimi 

rjuhami. 

3. nastop Otroci škratoma Zdenku in Štefku zaupajo svoje želje. Škrat 

Zdenko v šotoru sprejema posameznega otroka in njegovo 

besedno izraženo željo zapiše v Knjigo želja skupine Palčki. 

Škrat Štefko je z ostalimi otroki zunaj šotora, kjer otroci 

svojo željo izrazijo prek risbe.  

4. nastop Izpolnjevanje želja s pomočnicama Darjo M. in Katjo S.: 

okrasitev čarovniških palic, izdelovanje denarja, vrtnic in 

robotov ter igra v vlogi čarovnikov. 

5. nastop Izpolnjevanje želja s pomočnicama Darjo P. in Tino: 

izdelovanje cofkov, mavričnih žogic iz balonov in blaga, 

morskih živali ter bazenov.  

6. nastop Izpolnjevanje želja s pomočnicama Sandro in Petro: 

izdelovanje kostumov za žirafe, denarja, vstopnic za kino in 

listja.  

7. nastop Izpolnjevanje želja s pomočnicama Emo in Saro ter 

poslovilni obisk škrata Zdenka: skakanje na trampolinu, 

izdelovanje kostumov za Winxice in Brandone, razbijanje 

ledu s kladivom, izdelovanje pripomočkov za igro zobnih 

mišk, izdelovanje dežja, toče in strel ter izmikanje le-tem, 

igra kužkov, napihovanje, polnjenje in pokanje balonov ter 

igra skrivalnic.  
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7.5.1 IZVEDBA IN EVALVACIJA PROJEKTA

1. NASTOP 

Izvedba 

V prvem delu projekta oz. prvem nastopu otroke obiš

predstavi, in sicer z gibom na hudomušen in šaljiv na

problem je iskanje in sestavljanje delov slike izgubljene Knjige želja skupine Pal

bo škrat Zdenko zapisal željo vsakega otroka in skupaj z otroki nalepil slike želja pred 

izpolnitvijo želje in po njej (glej Prilogo

 

Evalvacija avtorice  

Že na samem začetku se je videlo, da je otroke pismo, ki 

jim ga je poslal škrat Zdenko,

o njem govorili in spraševali

Občutek je bil res dober. To pa je bila tudi enkratna 

priložnost za Matejo, da se z otrok

Zdenku, česar, žal, ni popolnoma izkoristila. Ta del, preden 

otroci pokličejo Zdenka, se je zgodil zelo hitro, za kar

Mateja odločila nalašč, saj so otroci komaj 

spoznajo in vidijo Zdenka. V na

se ni zgodilo, kajti počakali 

podatki. To je Nino, ki je igrala Zdenka malo zmedlo, saj tega ni pri

so klicali Zdenka, ni takoj slišala. Na tem mestu

pripravo nista zapisali. S Katjo, ki je hospitirala, sta se prej dogovo

ali se je Zdenko slučajno kam skril in

bi bilo bolje, da bi se takrat skupaj z otroki prestavili v ve

enkrat poklicali. Tako bi jih bolje sl

tam, kjer je bilo to predvideno.

Ko je Zdenko končno prišel, so otroci kar onemeli in ga z navdušenjem opazovali. Pri Nini, ki 

je igrala Zdenka, sem začutila neko napetost, zmedenost, ki pa je bila, kot je

posledica tega, da je niso pri

otrokom na hudomušen način ponudi desnico (»Daj petko!«), kar je Nina želela narediti, a ji v 
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IZVEDBA IN EVALVACIJA PROJEKTA  

 

V prvem delu projekta oz. prvem nastopu otroke obišče škrat Zdenko. Za za

predstavi, in sicer z gibom na hudomušen in šaljiv način, kar predstavlja prvi problem. Dru

problem je iskanje in sestavljanje delov slike izgubljene Knjige želja skupine Pal

bo škrat Zdenko zapisal željo vsakega otroka in skupaj z otroki nalepil slike želja pred 

izpolnitvijo želje in po njej (glej Prilogo 1).  

etku se je videlo, da je otroke pismo, ki 

, zelo motiviralo. Venomer so 

o njem govorili in spraševali, kdaj bo Zdenko prišel. 

utek je bil res dober. To pa je bila tudi enkratna 

priložnost za Matejo, da se z otroki več pogovarja o 

ni popolnoma izkoristila. Ta del, preden 

je zgodil zelo hitro, za kar se je 

, saj so otroci komaj čakali, da 

spoznajo in vidijo Zdenka. V načrtu je bilo, da Zdenka pričakajo v večnamensk

 so ga v igralnici, v kateri so viseli njegovo pismo in njegovi 

no, ki je igrala Zdenka malo zmedlo, saj tega ni pričakovala in tudi otrok, ki 

, ni takoj slišala. Na tem mestu sta izkoristili rezervni na

pripravo nista zapisali. S Katjo, ki je hospitirala, sta se prej dogovorili, da bo š

ajno kam skril in če se ne pojavi, ko ga otroci trikrat pokli

bi bilo bolje, da bi se takrat skupaj z otroki prestavili v večnamensko sobo in tam

enkrat poklicali. Tako bi jih bolje slišal in tudi zmeden ne bi bil, kajti otroci 

tam, kjer je bilo to predvideno. 

no prišel, so otroci kar onemeli in ga z navdušenjem opazovali. Pri Nini, ki 

čutila neko napetost, zmedenost, ki pa je bila, kot je

niso pričakali v večnamenski sobi. Načrtovano je bilo, da Zdenko 

čin ponudi desnico (»Daj petko!«), kar je Nina želela narediti, a ji v 

Slika 1: Mateja in otroci se pogovarjajo o 
škratu Zdenku.  

as po željah otrok. Diplomska 

 

e škrat Zdenko. Za začetek se vsak 

in, kar predstavlja prvi problem. Drugi 

problem je iskanje in sestavljanje delov slike izgubljene Knjige želja skupine Palčki, v katero 

bo škrat Zdenko zapisal željo vsakega otroka in skupaj z otroki nalepil slike želja pred 

čnamenski sobi, kar pa 

njegovo pismo in njegovi 

akovala in tudi otrok, ki 

sta izkoristili rezervni načrt, ki pa ga v 

rili, da bo šla ona pogledat, 

e se ne pojavi, ko ga otroci trikrat pokličejo. Mogoče 

namensko sobo in tam bi Zdenka še 

otroci bi ga pričakali 

no prišel, so otroci kar onemeli in ga z navdušenjem opazovali. Pri Nini, ki 

utila neko napetost, zmedenost, ki pa je bila, kot je rekla sama, 

rtovano je bilo, da Zdenko 

in ponudi desnico (»Daj petko!«), kar je Nina želela narediti, a ji v 

: Mateja in otroci se pogovarjajo o 
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tisti zmedenosti ni uspelo in zato je nekatere otroke samo 

kako ste?«. Otroci v ospredju so ji odgovorili: »V redu

razlaga, kje vse je bila, ampak

odgovorila: »Ja, v redu.« Nato pa Mat

eno igrico, pa vi?« Mislim, da bi 

tako da bi se z otroki več pogovarjala, jim tako, kot sta na

iskala. Tako se je del od prihoda Zdenka do igrice odvil zelo hitro. Nina je po nastopu 

povedala, da je bila v šoku in v tistem trenutku ni vedela kaj narediti. 

Nato so se stvari umirile in nastop je 

Meni je bil ta del zelo všeč; odli

naenkrat zakličejo vsak svoje ime

otroke postavila pred prvi problem.

nalogo, da mora vsak otrok povedati svoje ime in zraven 

pokazati čisto poseben gib, ki ga predstavlja. Za

tako da so otroci na primeru videli

tem mi je bilo všeč, da je bil neroden, otroci 

povzročilo, da je igra sproščeno stekla. Dodala sta

pokazal Zdenko in da se gibi ne smejo ponavljati. Dobro je bilo, da sta otroke vseskozi 

spodbujala in da otrok, ki so bili bolj zadržani

zadovoljna že s tem, da so pove

smešni. Kje je zdaj smešnost?« To

rekel samo, da mora biti gib poseben. 

kar naenkrat pričakovalo še nekaj ve

pokazal Zdenko; ne sme se ponavljati in biti mora smešen. Igri s

gib, ki ga je nekdo pokazal in 

postala bolj dinamična in zabavna. Nek

Zdenko, sta rekla: »Oooo, no,

To bomo drugič izvedli v telovadnici

»Sej to je telovadnica, Zdenko!« To bi lahko rešili druga

premor, prinesli blazine in vsak otrok bi lahko naredil 

se odločili, da bodo gibe ponavljali, bi bilo

moremo oz. ne želimo izvesti, ga lahko preoblikujemo; 

naredili, npr., počep. Takšna rešitev bi bila bistveno boljša tudi v tem pogledu, saj bi se 

dejavnost malo podaljšala.  

Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

41 

tisti zmedenosti ni uspelo in zato je nekatere otroke samo pobožala po roki in rekla: »Živi

kako ste?«. Otroci v ospredju so ji odgovorili: »V redu.« Takrat se ji ni zdelo primerno, da jim

laga, kje vse je bila, ampak je vprašala še druge otroke: »Kaj pa vi?« Neka

ato pa Mateja: »Ja, čakamo te.« In nato Zdenko: »Ja, j

co, pa vi?« Mislim, da bi Nina takrat morala narediti malo nežnejši prehod na igrico, 

č pogovarjala, jim tako, kot sta načrtovali, povedala

ko se je del od prihoda Zdenka do igrice odvil zelo hitro. Nina je po nastopu 

povedala, da je bila v šoku in v tistem trenutku ni vedela kaj narediti.  

i umirile in nastop je lepo tekel naprej. 

č; odlično je izpadla ideja, da vsi 

ejo vsak svoje ime. Sledila je igrica, ki je 

otroke postavila pred prvi problem. Zdenko jim je dal 

povedati svoje ime in zraven 

isto poseben gib, ki ga predstavlja. Začel je sam, 

tako da so otroci na primeru videli, kaj morajo narediti. Pri 

, da je bil neroden, otroci so se mu namreč začeli smejati, kar je 

čeno stekla. Dodala sta še, da mora biti gib druga

pokazal Zdenko in da se gibi ne smejo ponavljati. Dobro je bilo, da sta otroke vseskozi 

spodbujala in da otrok, ki so bili bolj zadržani, nista silila, da pokažejo svoj gib

zadovoljna že s tem, da so povedali svoje ime. Mateja je med igro rekla: »Ampak moramo biti 

smešni. Kje je zdaj smešnost?« To pa se ni ujemalo z navodilom na začetku, saj je Zdenko 

rekel samo, da mora biti gib poseben. Verjetno je to otroke malo zmedlo, kajti

še nekaj več, in sicer da mora biti gib poseben, dru

ne sme se ponavljati in biti mora smešen. Igri so nato še nekaj dodali, to je, 

 vsi skupaj so ga ponovili za njim. To je bilo zel

na in zabavna. Neki deček je potem naredil preval in oba, Mateja in 

, tega pa ne bomo počeli, da ne bomo imeli poškodovanih glav. 

v telovadnici.« Nato sta izvajalki preslišali, kar je rekla neka deklica

Zdenko!« To bi lahko rešili drugače in izkoristili, tako da bi naredili 

premor, prinesli blazine in vsak otrok bi lahko naredil preval. Otroku ne smemo re

ponavljali, bi bilo prav, da bi ponovili gib vsakega otroka. 

izvesti, ga lahko preoblikujemo; rečemo, da bomo namesto prevala 

ep. Takšna rešitev bi bila bistveno boljša tudi v tem pogledu, saj bi se 

Slika 2: Igrica Moje ime in moj gib

as po željah otrok. Diplomska 

 

ožala po roki in rekla: »Živio, 

ji ni zdelo primerno, da jim 

druge otroke: »Kaj pa vi?« Neka deklica je 

n nato Zdenko: »Ja, jest sm pa za 

morala narediti malo nežnejši prehod na igrico, 

povedala, kje vse jih je 

ko se je del od prihoda Zdenka do igrice odvil zelo hitro. Nina je po nastopu 

začeli smejati, kar je 

še, da mora biti gib drugačen, kot ga je 

pokazal Zdenko in da se gibi ne smejo ponavljati. Dobro je bilo, da sta otroke vseskozi 

nista silila, da pokažejo svoj gib; bila sta 

ekla: »Ampak moramo biti 

pa se ni ujemalo z navodilom na začetku, saj je Zdenko 

je to otroke malo zmedlo, kajti od njih se je 

poseben, drugačen, kot ga je 

o nato še nekaj dodali, to je, 

za njim. To je bilo zelo dobro: igra je 

naredil preval in oba, Mateja in 

ne bomo imeli poškodovanih glav. 

je rekla neka deklica: 

e in izkoristili, tako da bi naredili 

preval. Otroku ne smemo reči ne; če sta 

gib vsakega otroka. Če giba ne 

emo, da bomo namesto prevala 

ep. Takšna rešitev bi bila bistveno boljša tudi v tem pogledu, saj bi se 

: Igrica Moje ime in moj gib 
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Del, v katerem Zdenko otrokom predstavi svoj problem o 

koščkih, ki so deli sestavljanke, ki jo je raztrgal škrat 

Štefko, sta zelo dobro in razumljivo odigrali. Tudi pravila, 

čeprav jih je bilo veliko in so bila dolga (ne velja

tečemo, samo v primeru, če pride škrat Štefko

stečemo v igralnico; ko boste zaslišali zvon

Štefko; ves čas igre se držimo za nos

upoštevali, kar so pokazali skozi igro. I

resno in se vanjo popolnoma vživeli

pedagoško (vsebinsko) in fiziološko. Iskanje koš

dobro in hitro od rok. Čeprav je bila sestavljanka velika, so bili otroci okoli nje, zaradi 

majhnega prostora, kot sta zagovarjali

je pojavil nov problem, ki bi ga Mateja in Zdenko lahko predsta

pravilo bi postavili, da ne bo »natrpanosti«.

problem in vzpostavili red.  

Videlo se je, da so otroci igro doživeli zelo 

se je Štefko pojavil prvič in po

samo hihitali. Ko se je pojavil drugi

njegov odhod. Vsi so bili prepri

zato so odšli iz igralnice, ko se je nenadoma zaslišal zvok 

zvončka. Štefko je res odšel, a o

nesporazuma, saj se je od nekod zaslišal zvok zvon

katerega so se otroci ustrašili. Tedaj je postalo nekatere 

otroke tako strah oz. so se Štefka tako ba

razumljivo. Neka deklica je vzgojiteljici celo rekla: 

Zdenko sta to takoj opazila in skupaj z otroki so se odlo

manjkala samo še dva koščka, prinesli v igralnico. To je bil tudi primeren trenutek, da 

zaključijo z dejavnostjo. Zato je Zdenko rekel: »Otroci, veste

videla sem ga, ko je jokal. Žal mu je

sestavljanke za nas.« V tem stavku se je Nina, ki je igrala Zdenka, besedno malo zapletla

namesto videl je rekla videla, kar pa otrok, vsaj videti je bilo tako, ni zmotilo. 

Otroci so Štefka dobro sprejeli, saj se jim je ta opravi

Nato je nastal nov problem: 

postavil vprašanje in takoj zatem že sam podal odgovor: »Otroci, kdo ga
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Del, v katerem Zdenko otrokom predstavi svoj problem o 

kih, ki so deli sestavljanke, ki jo je raztrgal škrat 

lo dobro in razumljivo odigrali. Tudi pravila, 

eprav jih je bilo veliko in so bila dolga (ne velja, da 

če pride škrat Štefko, lahko 

emo v igralnico; ko boste zaslišali zvonček, takrat pride 

as igre se držimo za nos), so otroci razumeli in 

so pokazali skozi igro. Igro so vzeli zelo 

o in se vanjo popolnoma vživeli tako psihološko (motivacijsko), socialno (

pedagoško (vsebinsko) in fiziološko. Iskanje koščkov in samo sestavljanje jim je šl

eprav je bila sestavljanka velika, so bili otroci okoli nje, zaradi 

majhnega prostora, kot sta zagovarjali Mateja in Nina, »natlačeni«. V tem trenutku izvedbe

je pojavil nov problem, ki bi ga Mateja in Zdenko lahko predstavila otrokom, in sicer

stavili, da ne bo »natrpanosti«. Otroci bi tako sami s svojimi zamisli

Videlo se je, da so otroci igro doživeli zelo čustveno. Ko 

č in pokukal v igralnico, so se 

samo hihitali. Ko se je pojavil drugič, je otroke zmedel 

njegov odhod. Vsi so bili prepričani, da Štefka ni več, 

ralnice, ko se je nenadoma zaslišal zvok 

ka. Štefko je res odšel, a očitno je prišlo do nekega 

nesporazuma, saj se je od nekod zaslišal zvok zvončka, 

katerega so se otroci ustrašili. Tedaj je postalo nekatere 

otroke tako strah oz. so se Štefka tako bali, da niso želeli priti iz igralnice, kar je popolnoma 

razumljivo. Neka deklica je vzgojiteljici celo rekla: »Kdaj bo pa tega 

Zdenko sta to takoj opazila in skupaj z otroki so se odločili, da bodo sestavljanko, kateri sta 

dva koščka, prinesli v igralnico. To je bil tudi primeren trenutek, da 

ijo z dejavnostjo. Zato je Zdenko rekel: »Otroci, veste, kaj je meni škrat Štefko rekel;

al mu je, ker nam je ponagajal in rekel je, da ima on tale 

sestavljanke za nas.« V tem stavku se je Nina, ki je igrala Zdenka, besedno malo zapletla

, kar pa otrok, vsaj videti je bilo tako, ni zmotilo. 

Otroci so Štefka dobro sprejeli, saj se jim je ta opravičil in dal zadnji koš

 kdo bo nalepil zadnji košček sestavljanke. Zdenko je najprej 

postavil vprašanje in takoj zatem že sam podal odgovor: »Otroci, kdo ga bo prilepil? A

Slika 3: Otroci sestavljajo sliko platnice 
knjige Knjiga želja skupine Palčki.

Slika 4: Škrat Štefko otrokom nagaja pri 
sestavljanju slike platnice 

as po željah otrok. Diplomska 

 

tako psihološko (motivacijsko), socialno (čustveno), 

kov in samo sestavljanje jim je šlo zelo 

eprav je bila sestavljanka velika, so bili otroci okoli nje, zaradi 

eni«. V tem trenutku izvedbe se 

vila otrokom, in sicer, katero 

s svojimi zamislimi rešili 

li, da niso želeli priti iz igralnice, kar je popolnoma 

 konc?« Mateja in 

ili, da bodo sestavljanko, kateri sta 

ka, prinesli v igralnico. To je bil tudi primeren trenutek, da 

, kaj je meni škrat Štefko rekel; 

, da ima on tale košček 

sestavljanke za nas.« V tem stavku se je Nina, ki je igrala Zdenka, besedno malo zapletla: 

, kar pa otrok, vsaj videti je bilo tako, ni zmotilo.  

košček sestavljanke. 

ek sestavljanke. Zdenko je najprej 

bo prilepil? A ga boš 

: Otroci sestavljajo sliko platnice 
knjige Knjiga želja skupine Palčki. 

: Škrat Štefko otrokom nagaja pri 
sestavljanju slike platnice knjige. 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravlji
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta
 

ti? No, prilepi ga.« Rešitev problema ni prepustil o

otrok bo nalepil zadnji košč

odločitev zagovarjala s tem, da je zadnji koš

ustrašila. Že predhodno pa sta se Mat

se bo kakšen košček izgubil. To se je res zgodilo, zato je Zdenko rekel: »

košček, jest še vedno vem, kako cela knjig

najdete, ga kar pospravite in mi ga boste dali

so bili z njegovim odgovorom zadovoljni. 

Zaključek dejavnosti je bil zelo

Mateja in Katja so povedali vsak svojo željo, o katerih pa bi 

se lahko malo več pogovarjali. Zelo dobro je bilo to, da je 

Zdenko povedal željo, ki jo lahko brez tež

(»Da bi bila igralnica polna balonov i

pokal bi jih, podajal, takole bi delal, da bi sploh prišel do 

zraka.«). Štefkova želja pa je bila taka, da 

uresničiti, bi jo morali preoblikovati (»J

Bila sem presenečena tudi na

željo, rekel, da je bila ta želja zelo globoka. Z izpovedovanjem svojih želja so otroke 

spodbudile k razmišljanju, kakšno željo imajo sami

zaželijo karkoli. 

 

Zaklju čne misli 

Če nastop pogledamo z vidika reakcije otrok in u

brezhibno: otroci so se popolnoma vživeli v vse, kar se je med izvajanjem nastopa dogajalo. 

Če pa nastop ocenimo z vidika teorije oz. uresni

raziskovanja, pridemo do ugotovitve

problemov, ki bi jih študentki skupaj z otroki 
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ti? No, prilepi ga.« Rešitev problema ni prepustil otrokom, ampak je kar sam dolo

otrok bo nalepil zadnji košček. Po samem nastopu je Nina, ki je igrala Zdenka, svojo 

itev zagovarjala s tem, da je zadnji košček dala deklici, ki se je Štefka vidno najbolj 

ustrašila. Že predhodno pa sta se Mateja in Nina, ki je igrala Zdenka, dogovorili, kaj storiti, 

ek izgubil. To se je res zgodilo, zato je Zdenko rekel: »T

kako cela knjiga izgleda, ker imam to platnico. 

kar pospravite in mi ga boste dali, ko bom prišel k vam na obisk, a pra

so bili z njegovim odgovorom zadovoljni.  

ek dejavnosti je bil zelo dober: Zdenko, Štefko, 

povedali vsak svojo željo, o katerih pa bi 

 pogovarjali. Zelo dobro je bilo to, da je 

Zdenko povedal željo, ki jo lahko brez težav uresničimo 

igralnica polna balonov in bi jih takole udarjal, 

, takole bi delal, da bi sploh prišel do 

«). Štefkova želja pa je bila taka, da če jo želimo 

bi jo morali preoblikovati (»Jest si pa želim, da bi skakal po glavi, tam po hribu

ena tudi nad izjavo nekega dečka, ki je, potem ko je Katja izrazila svojo 

rekel, da je bila ta želja zelo globoka. Z izpovedovanjem svojih želja so otroke 

spodbudile k razmišljanju, kakšno željo imajo sami, in jim nevsiljivo pokazale

e nastop pogledamo z vidika reakcije otrok in učinkovitosti, lahko rečemo, da je bil 

popolnoma vživeli v vse, kar se je med izvajanjem nastopa dogajalo. 

z vidika teorije oz. uresničevanja osnovnih ciljev 

, pridemo do ugotovitve, da se je med samim izvajanjem ponudilo še veliko 

problemov, ki bi jih študentki skupaj z otroki lahko rešili.   

Slika 5: Škrata Zdenko in Štefko otrokom 
zaupata svoji želji.

as po željah otrok. Diplomska 

 

trokom, ampak je kar sam določil, kateri 

ek. Po samem nastopu je Nina, ki je igrala Zdenka, svojo 

ek dala deklici, ki se je Štefka vidno najbolj 

eja in Nina, ki je igrala Zdenka, dogovorili, kaj storiti, če 

Tudi če manjka tisti 

a izgleda, ker imam to platnico. Če ga pa slučajno 

bom prišel k vam na obisk, a prav?« Otroci 

st si pa želim, da bi skakal po glavi, tam po hribu.«). 

ko je Katja izrazila svojo 

rekel, da je bila ta želja zelo globoka. Z izpovedovanjem svojih želja so otroke 

pokazale, da si lahko 

čemo, da je bil izpeljan 

popolnoma vživeli v vse, kar se je med izvajanjem nastopa dogajalo. 

ciljev odprtega tipa 

, da se je med samim izvajanjem ponudilo še veliko 

: Škrata Zdenko in Štefko otrokom 
zaupata svoji želji. 
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Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

Pred nastopom sva otroke obiskali, jih spoznali in nekaj časa preživeli v skupini. Želeli sva se 

dogovoriti z vzgojiteljico o nastopu, ampak je, žal, bila na bolniškem dopustu; zato sva se 

dogovorili z vzgojiteljico, ki jo je nadomeščala, da z otroki prebere pismo, ki ga je v vrtec 

poslal škrat Zdenko. 

Že ko sva na dan nastopa vstopili v vrtec pred igralnico skupine Palčki, sva bili prijetno 

presenečeni nad odzivom otrok. Takoj so ugotovili, da sva študentki, in to je  pomenilo, da bo 

prišel škrat Zdenko. Opazili sva, da so otroci močno motivirani in nestrpno pričakujejo prihod 

škrata Zdenka.  Nekaj deklic je pristopilo k nama in nama povedalo, da pride škratek Zdenko. 

Z zanimanjem sva jih poslušali, nisva pa želeli ničesar potrditi, da ne bi pokvarili 

presenečenja.  

Nastop se je začel tako, da je ena od naju (Mateja) otroke pozdravila in se predstavila; 

predstavile so se tudi študentke, ki so hospitirale. Zbrani smo bili v večnamenskem prostoru, v 

katerem je Mateja otroke povprašala o škratu Zdenku in pismu, ki ga je poslal. Otroci so kar 

sami hiteli razlagati o tem skrivnostnem škratku, ki jih bo obiskal. Šli smo v igralnico, v kateri 

je bilo pismo obešeno. Skupaj smo ga prebrali, se o določenih stvareh pogovorili (kaj rad 

počne, kje živi …). Mogoče bi lahko ta pogovor trajal malo dlje, je Mateja opazila 

neučakanost pri otrocih in  zato pohitela s tem, da so otroci poklicali škrata Zdenka. Klicali 

smo in klicali, pa ni prišel. Ker je bilo pismo v igralnici, niso odšli v večnamenski prostor in 

smo kar iz igralnice klicali škratka; od tam pa nas Nina, ki je igrala škratka, ni dobro slišala. 

Zato je Mateja uporabila rezervni načrt: poslala je Katjo, ki je hospitirala, da teče pogledat, ali 

se je Zdenko kam skril, da ne pride, ko ga kličemo. 

Končno se je prikazal škrat Zdenko. Otroci so bili vidno presenečeni, ko so ga zagledali – kar 

obnemeli so. Presenečena je bila prav tako Nina, ki je igrala škrata, saj je pričakovala, da jo 

bomo pričakali v večnamenskem prostoru in ne v igralnici. V najinem načrtu je bil precej 

glasen prihod Zdenka s pozdravljanjem otrok s frazo »Daj petko«, toda Nina se je odločila 

glede na reakcijo otrok, da je bolje, da se prestavimo v večnamenski prostor, v katerem je več 

prostora in se igramo, da se bolje spoznamo. Načrtovali sva tudi, da se še malo pogovarjamo z 

otroki in škratkom, vendar so otroške oči tako klicale k igri, da sva raje nadaljevali z igro v 

večnamenskem prostoru.  

Zdi se nama, da so se otroci ob igrici sprostili, še posebej so uživali na začetku, ko smo jima 

dale nalogo, da vsi naenkrat zakričijo svoje ime. Hitro smo ugotovile, da tako ne bo šlo,  so se 

pa otroci ob tem kričanju zelo zabavali in sprostili. Tako sva otroke postavili pred prvi 
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problem: morali so  povedati svoje ime in zraven pokazati poseben gib, ki ga predstavlja. 

Začel je škrat Zdenko in otroci so vedeli kako bo igra potekala. Smejali so se Zdenkovemu 

gibu; dodali sva samo še to, da se gibi ne smejo ponavljati. Med igro sva otroke spodbujali, da 

so pokazali svoj gib, še prej pa, da so povedali svoje ime. Nisva jih silili, če niso želeli 

pokazati giba. Med igro smo malo spremenili pravila, ko sva opazili, da igra ni več tako 

dinamična. Dodali sva, da ponovimo gib od tistega, ki ga je pokazal. Bolje bi bilo, da bi ta 

pravila bolj jasno povedali že na začetku in bi veljalo skozi celo igro. Med igro je neki deček 

naredil preval; obe sva takoj reagirali z »ne«, sva nadaljevali, da se bomo takih gibov lotili v 

telovadnici.  Zdi se nama, da sva odreagirali pravilno, saj sva morali poskrbeti za varnost 

otrok, ki bi hoteli njegov gib ponoviti. Žal nisva slišali, ko je neka deklica rekla Zdenku, da je 

ta prostor, v katerem smo bili, telovadnica (bili smo še vedno v večnamenskem prostoru, ki ga 

očitno včasih uporabljajo kot telovadnico; tega nisva vedeli, kajti v prostoru ni bilo nobenih 

blazin in podobnega); z otroki bi se potem lahko pogovorili, kako bi rešili ta problem, da je 

nevarno, če delamo preval kar na parketu in brez blazine.  

Potem smo se z otroki lotili drugega problema: morali so sestaviti sliko knjige, da jo bo lahko 

škrat Zdenko našel. Pravil je bilo veliko, vendar sva jih počasi in razumljivo povedali in bili 

sva res presenečeni, kako dobro so jih upoštevali. Videlo se je, da otroci v igri zares uživajo in 

se držijo prav vseh pravil, tudi tega, da se ves čas, ko iščejo koščke, držijo za nos. Vmes se je 

pojavil škratek Štefko in otrokom te koške razmetal. Odzivali so se nanj in se skrili pred njim 

in bili hudi nanj, ker jim je razmetal koščke. Igra bi lahko trajala veliko več časa, če bi imeli 

na voljo večji prostor oz. bi lahko izvedli to igro zunaj, kot je bilo predvideno, tega žal zaradi 

vremenskih razmer ni bilo mogoče izvesti. Otroci so se v igro popolnoma čustveno vživeli, 

predvsem ko se je pojavljal škrat Štefko. Na žalost se je »vmešal« nesporazum: ko so otroci 

stekli iz skrivališč, se je zopet zaslišal (ponesreč) zvonček in nekateri so se ustrašili, da zopet 

prihaja škrat Štefko in se ne bodo mogli pravi čas skriti. Takoj ko sva opazili, da so otroci 

tako burno reagirali, sva jih zbrali in jim razložili, da je Štefko res malo preveč nagajal, toda 

zdaj mu je zelo žal in še zadnji košček sestavljanke jim je prinesel.  

Otroci so Štefkovo opravičilo takoj sprejeli ter bili nasmejani in veseli. Pojavil se je problem, 

kdo bo  nalepil košček, ki ga je prinesel Štefko. Lahko bi to postavile kot problem otrokom,  

da se sami dogovorijo, kdo bo nalepil košček, se je  Nini zdelo, da bi bilo najbolje, da dá 

možnost tisti deklici, ki se je med igro najbolj ustrašila prihoda Štefka. Nato se je  pojavil 

problem, ko so otroci opazili, da, kljub temu da je Štefko prinesel en košček sestavljanke, še 

vedno eden manjka. Že prej smo imele pripravljen rezervni načrt, če bi se kakšen košček 

slučajno tako »skril«, da ga ne bi bilo mogoče najti.  
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Škratek Zdenko je otrokom povedal, da še vedno vidi kako izgleda knjiga, čeprav en košček 

manjka. V zaključku dejavnosti je prišel čas, da vsaka izmed nas pove svojo najbolj globoko, 

nenavadno in še neuresničeno željo. Presenetila naju je izjava nekega dečka, ki je rekel, da je 

bila želja, ki jo je povedala ena od študentk, zares zelo globoka. Tako sva videli, da so otroci 

razumeli, kaj smo jim hotele povedati, in da smo jih spodbudile k razmišljanju o njihovih 

najbolj nenavadnih, še neuresničenih  in globokih željah. 
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2. NASTOP 

Izvedba 

V drugem delu projekta, tj. drugem nastopu

najprej spoznata skozi igro »Kaj bi bil/

V osrednjem delu nastopa se 

Najprej naredijo podrobne nač

na šotor. Okrasijo jih z materialom, ki ga prineseta Katka in An

škarje, lepilo, ščipalke, flomastri

rjuh in nato prekrivanje ogrodja šot

od otrok zahteva dogovor o tem, kaj bodo po

šotoru oz. posebnem prostoru 

 

Evalvacija avtorice 

Tako kot pri prejšnjem nastopu

otrokom pošiljata škrata, otroke zelo navdušijo in motivirajo za nadaljn

pogovore z njimi je razvidno, da so oba škrata vzljubili in da jih zanim

pa komaj čakajo, da se pojavita 

posnetek, ki jim ga je poslal škrat Zdenko. Vsi otroci v igralnici so utihnili in z ob

gledali v ekran računalnika, kaj škrat dela in govori. Ker ni 

bilo zvočnikov in ker je bil v sosednji igralnici hrup, se je 

posnetek slabo slišal, zato bi bilo dobro, da

poslušali, da bi se na koncu 

Zdenko rekel na posnetku. Vendar se je ob zaklju

nastopa izkazalo, da je bilo tako 

že tako ali tako trajal več kot dve uri

podaljšalo.  

Za nastop sta študentki Katja in Anja, ki sta bili škratovi pomo

otrokom pripravili veliko problemov. Pri 

upoštevali aktivno učenje.  

Prvi problem se je pojavil že v uvodnem delu, in sicer 

bil/-a, če bi bil/-a žival).  
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. drugem nastopu, se pomočnici Katka in Ančka na za

skozi igro »Kaj bi bil/-a, če bi bil/-a žival?«, kar predstavlja prvi problem. 

V osrednjem delu nastopa se zvrstijo še štirje problemi, ki jih otroci skupinsko rešujejo. 

ajprej naredijo podrobne načrte za okrasitev posebnega prostora oz. rjuh, ki ji

z materialom, ki ga prineseta Katka in Ančka (kolaž papir, volna, blago, 

ipalke, flomastri …). Ko so načrti dokončani, sledi uresnič

rjuh in nato prekrivanje ogrodja šotora, tako da rjuhe ne bodo zdrsele dol. Zadnji problem pa 

od otrok zahteva dogovor o tem, kaj bodo počeli posamezni dan do prihoda škrata Zdenka v 

 (glej Prilogo 2).   

Tako kot pri prejšnjem nastopu je bila tudi tokrat motivacija bistvenega pomena. Pisma, ki jih 

otrokom pošiljata škrata, otroke zelo navdušijo in motivirajo za nadaljn

je razvidno, da so oba škrata vzljubili in da jih zanima njuno življenje, zlasti

akajo, da se pojavita v njihovi igralnici. Na tem nastopu je otroke zelo navdušil 

posnetek, ki jim ga je poslal škrat Zdenko. Vsi otroci v igralnici so utihnili in z ob

unalnika, kaj škrat dela in govori. Ker ni 

kov in ker je bil v sosednji igralnici hrup, se je 

zato bi bilo dobro, da bi ga še enkrat 

da bi se na koncu lahko pogovorili, kaj je 

denko rekel na posnetku. Vendar se je ob zaključku 

lo, da je bilo tako čisto dobro, saj je nastop 

č kot dve uri in bi ga to samo še 

Katja in Anja, ki sta bili škratovi pomočnici z imeni Katka in An

otrokom pripravili veliko problemov. Pri njihovem reševanju sta uspešno uporabljali in 

Prvi problem se je pojavil že v uvodnem delu, in sicer ga predstavi že sam naslov igre (Kaj bi 

Slika 6: Predvajanje posnetka škrata 
Zdenka  

as po željah otrok. Diplomska 

 

čka na začetku z otroki 

a žival?«, kar predstavlja prvi problem.  

oci skupinsko rešujejo. 

rte za okrasitev posebnega prostora oz. rjuh, ki jih bodo obesili 

ka (kolaž papir, volna, blago, 

sledi uresničevanje – okrasitev 

dol. Zadnji problem pa 

hoda škrata Zdenka v 

je bila tudi tokrat motivacija bistvenega pomena. Pisma, ki jih 

otrokom pošiljata škrata, otroke zelo navdušijo in motivirajo za nadaljnje delo. Skozi 

a njuno življenje, zlasti 

je otroke zelo navdušil 

posnetek, ki jim ga je poslal škrat Zdenko. Vsi otroci v igralnici so utihnili in z občudovanjem 

nici z imeni Katka in Ančka, 

spešno uporabljali in 

že sam naslov igre (Kaj bi 

: Predvajanje posnetka škrata 
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Ančka je otrokom razumljivo razložila n

da so takoj razumeli, kako bo igra poteka

razumevanje je z igro pričela sama,

videli, kaj in kako morajo povedati in narediti. Med samo 

igro se je videlo, da večina otrok že zna utemel

se odločili za določeno žival. Moram priznati, da so bili 

otroci zelo izvirni, kar me je presen

tudi, da sta se izmed vseh odgovorov ponovila samo dva. 

Edini »moteč dejavnik« skozi igro je bi

vmešal ter začel govoriti in pojasnjevati, zakaj je ta otrok izbral to žival.

sodelujoče; dečka so, tako An

opominjale, da bo prišel  na vrsto in bo takrat povedal svoj odgovor. Ko smo po nastopu delali 

evalvacijo, je asistentka predlagala, da bi bilo mogo

katere živali bi bili, in to brez utemeljevanja, saj bi bil tako nastop lahko krajši. S tem

prihranili večjo motivacijo otrok še za zaklju

Prehod med uvodnim in osrednjim delom je bil zelo dobro izveden in vse skupaj se je lepo 

povezovalo. Tudi razdeljevanje otrok v skupine

Kljub temu da sta študentki pripravili preve

razdelitev ustrezno uspela. V vsaki skupini je bilo dovolj otrok in skupine so bile 

enakovredne. Vseeno bi bilo bolje, da bi prej otroke prešteli in dali tolikšno števi

kot je bilo otrok; s tem ne bi moglo priti do tega, da bi en otrok ostal sam. Katka in An

tudi tokrat otrokom vse razložili na razumljiv na

vse skupaj pokazali na primeru. Vsak otrok je sam, brez zapletov, našel svojo skupino. 

Nato je sledil drugi problem: vsaka skupina je morala narediti na

Načrt bi lahko Katka in Ančka bolj osmislili, že na za

zakaj ga delajo ter kaj vse morajo na

bila pri vsaki skupini ena študentka (vklju

bi otroke vseskozi z različnimi 

Ipd.) in spominjala na to, katere materiale lahko uporabijo oz. so jim na voljo. Kar pa sta 

Katka in Ančka ves čas tudi po

manj. V vsaki skupini se je dalo opaziti, kateri otroci skupino »vodijo« oz. 

izrekajo, kaj in kako bi naredili

skupaj z otroki po izdelavi na

narisano in kateri material bodo za kaj uporabili. Tako je vsak otrok do
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ka je otrokom razumljivo razložila navodila igre, tako 

kako bo igra potekala. Za še boljše 

ela sama, da so otroci na primeru 

videli, kaj in kako morajo povedati in narediti. Med samo 

ina otrok že zna utemeljiti, zakaj so 

žival. Moram priznati, da so bili 

otroci zelo izvirni, kar me je presenetilo. Presenetilo me je 

, da sta se izmed vseh odgovorov ponovila samo dva. 

 dejavnik« skozi igro je bil deček, ki se je pri vsakem odgovoru

el govoriti in pojasnjevati, zakaj je ta otrok izbral to žival.

ka so, tako Ančka in Katka kot tudi vzgojiteljica, vseskozi mirile in 

šel  na vrsto in bo takrat povedal svoj odgovor. Ko smo po nastopu delali 

evalvacijo, je asistentka predlagala, da bi bilo mogoče bolje, da bi otroci povedali samo

brez utemeljevanja, saj bi bil tako nastop lahko krajši. S tem

jo motivacijo otrok še za zaključek. 

Prehod med uvodnim in osrednjim delom je bil zelo dobro izveden in vse skupaj se je lepo 

i razdeljevanje otrok v skupine je bilo izvedeno na poseben, druga

sta študentki pripravili preveč listkov in otrok predhodno nista prešteli, je 

razdelitev ustrezno uspela. V vsaki skupini je bilo dovolj otrok in skupine so bile 

bi bilo bolje, da bi prej otroke prešteli in dali tolikšno števi

ne bi moglo priti do tega, da bi en otrok ostal sam. Katka in An

tudi tokrat otrokom vse razložili na razumljiv način, poudarili tisto, kar je bilo pomembno

vse skupaj pokazali na primeru. Vsak otrok je sam, brez zapletov, našel svojo skupino. 

vsaka skupina je morala narediti načrt, kako bodo okrasili rjuho. 

čka bolj osmislili, že na začetku poudarili in otrokom povedali

zakaj ga delajo ter kaj vse morajo načrtovati. Da bi bili načrti še boljši, bi bilo najbolje, da bi 

bila pri vsaki skupini ena študentka (vključiti bi se morali tudi študentki, ki sta hospitirali), ki 

čnimi vprašanji spodbujala (Iz katerega materiala boste to naredili? 

) in spominjala na to, katere materiale lahko uporabijo oz. so jim na voljo. Kar pa sta 

as tudi počeli. Nekateri otroci so se med seboj bolj dogovarjali, drugi 

se je dalo opaziti, kateri otroci skupino »vodijo« oz. 

kaj in kako bi naredili, in kateri so se postavili v ozadje. Zelo dobro je bilo

aj z otroki po izdelavi načrtov vsakega pregledali in se ob njem pogovor

narisano in kateri material bodo za kaj uporabili. Tako je vsak otrok dobil del

Slika 7: Igra »Kaj bi bi
žival?« 

as po željah otrok. Diplomska 

 

ek, ki se je pri vsakem odgovoru svojega vrstnika 

el govoriti in pojasnjevati, zakaj je ta otrok izbral to žival. To je motilo vse 

kot tudi vzgojiteljica, vseskozi mirile in 

šel  na vrsto in bo takrat povedal svoj odgovor. Ko smo po nastopu delali 

e bolje, da bi otroci povedali samo, 

brez utemeljevanja, saj bi bil tako nastop lahko krajši. S tem pa bi si 

Prehod med uvodnim in osrednjim delom je bil zelo dobro izveden in vse skupaj se je lepo 

ben, drugačen način. 

 listkov in otrok predhodno nista prešteli, je 

razdelitev ustrezno uspela. V vsaki skupini je bilo dovolj otrok in skupine so bile med seboj 

bi bilo bolje, da bi prej otroke prešteli in dali tolikšno število listkov, 

ne bi moglo priti do tega, da bi en otrok ostal sam. Katka in Ančka sta 

kar je bilo pomembno, in 

vse skupaj pokazali na primeru. Vsak otrok je sam, brez zapletov, našel svojo skupino.  

ko bodo okrasili rjuho. 

i in otrokom povedali, 

rti še boljši, bi bilo najbolje, da bi 

iti bi se morali tudi študentki, ki sta hospitirali), ki 

bujala (Iz katerega materiala boste to naredili? 

) in spominjala na to, katere materiale lahko uporabijo oz. so jim na voljo. Kar pa sta 

e med seboj bolj dogovarjali, drugi 

se je dalo opaziti, kateri otroci skupino »vodijo« oz. se bolj glasno 

v ozadje. Zelo dobro je bilo, da so 

gledali in se ob njem pogovorili, kaj je 

bil delček pozornosti, a 

: Igra »Kaj bi bil/-a, če bi bil/-a 
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se je za to porabilo kar nekaj č

pričeli upadati, in otroci so že komaj 

pripravili.  

Slika 8: Otroci izdelujejo načrte.     

Tretji problem, ki sta ga otrokom pripravili

nekaterih skupinah se je bolj opazilo, da upoštevajo oz. delajo po na

Otrokom je največje težave povzro

narisati na rjuho. Od skupine do skupine se je uporaba materialov zelo razlikovala. Dve 

skupini, ki sta okraševali v igralnici

skupini, ki sta rjuho okraševali v ve

Katka in Ančka sta medtem hodili od skupine do skupine in se z otroki pogovarjali

so načrtovali, že naredili oz. še niso naredili. Priskrbeli sta jim lepilo, 

prinesli material, če so ju otroci prosili.

Slika 10: Otroci uresničujejo načrte.  

Za samo izdelavo in nato uresni

zaradi česar je nekaterim otrokom motivacija nekoliko upadla. Katka in An

zato so z okraševanjem rjuh zaklju

težave. Zaradi majhne igralnice je b

študentki, ki sta hospitirali. Sama

ne bi postavljali, ampak bi za pobiranje idej v posebnem prostoru uporabili spodnji del hiške, 

ki so jo imeli v igralnici. Tako bi otroci sami hitreje in brez težav obesili rjuhe, obenem pa bi s 

tem ohranili velikost igralnice, ki je 
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o kar nekaj časa, med katerim sta poslušnost in zbranost otrok 

že komaj čakali, da uporabijo material, ki sta ga Katka in An

 

Slika 9: Načrti morajo biti čim bolj natančni

Tretji problem, ki sta ga otrokom pripravili, je bila uresničitev načrta – 

nekaterih skupinah se je bolj opazilo, da upoštevajo oz. delajo po načrtu

je težave povzročalo razmerje med velikostjo narisanega na listu in kako to 

skupine do skupine se je uporaba materialov zelo razlikovala. Dve 

skupini, ki sta okraševali v igralnici, sta na rjuho večinoma risali s flomastri, drugi dve 

skupini, ki sta rjuho okraševali v večnamenskem prostoru, pa sta nanjo v več

ka sta medtem hodili od skupine do skupine in se z otroki pogovarjali

še niso naredili. Priskrbeli sta jim lepilo, če ga je zmanjkalo

otroci prosili. 

  

Slika 11: Okraševanje rjuh 

avo in nato uresničitev načrta (okrasitev rjuh) se je porabilo zelo veliko 

esar je nekaterim otrokom motivacija nekoliko upadla. Katka in An

rjuh zaključevali in pričeli postavljati šotor, kar

težave. Zaradi majhne igralnice je bilo šotor težko postaviti, zato sta pri tem pomagali 

ki sta hospitirali. Sama sem medtem dobila idejo, da bi bilo mogoč

ne bi postavljali, ampak bi za pobiranje idej v posebnem prostoru uporabili spodnji del hiške, 

v igralnici. Tako bi otroci sami hitreje in brez težav obesili rjuhe, obenem pa bi s 

tem ohranili velikost igralnice, ki je bila že tako majhna. Res pa je, da je postavljen šotor v 

as po željah otrok. Diplomska 

 

poslušnost in zbranost otrok razumljivo 

abijo material, ki sta ga Katka in Ančka 

 

Načrti morajo biti čim bolj natančni. 

 okrasitev rjuh. Pri 

črtu, pri drugih manj. 

alo razmerje med velikostjo narisanega na listu in kako to 

skupine do skupine se je uporaba materialov zelo razlikovala. Dve 

inoma risali s flomastri, drugi dve 

namenskem prostoru, pa sta nanjo v večini lepili blago. 

ka sta medtem hodili od skupine do skupine in se z otroki pogovarjali o tem, kar 

če ga je zmanjkalo, in 

 

se je porabilo zelo veliko časa, 

esar je nekaterim otrokom motivacija nekoliko upadla. Katka in Ančka sta to opazili, 

eli postavljati šotor, kar jim je povzročalo 

ilo šotor težko postaviti, zato sta pri tem pomagali 

sem medtem dobila idejo, da bi bilo mogoče bolje, da šotora 

ne bi postavljali, ampak bi za pobiranje idej v posebnem prostoru uporabili spodnji del hiške, 

v igralnici. Tako bi otroci sami hitreje in brez težav obesili rjuhe, obenem pa bi s 

že tako majhna. Res pa je, da je postavljen šotor v 
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igralnici nekaj posebnega, česar nima vsaka skupina in o 

pripovedovali.  

Postavljanje šotora sta Katka in An

študentkama, sami pa sta otrokom, zaradi stiske s 

predstavili peti problem: vsaka skupina 

kaj bi lahko počeli vsak posamezni dan

Zdenka. V tem delu otroci niso

premislek kot pri prejšnjih problemih in tudi vsi otroci niso 

tako aktivno sodelovali in izražali svojega mnenja. Zato so 

bili temu primerni tudi predlogi ot

naslednjih dneh do prihoda škratov po

gledanje Cicidojev, Cicibanov in knjig, igro N

zgodbe o Indijancih. To je An

posamezne dejavnosti v šotoru odvijale. Ker bi se vse skupine oz. vsi otroci radi 

igrali v šotoru, so vsi želeli biti na vrsti že naslednji dan.

bodo posamezne dejavnosti izvajale v šotoru

Šotor je bil trdno postavljen in posvetili s

problemu: kako pokriti ogrodje, da rjuhe ne bodo zdrsele

dol. Obe, Katka in Ančka, sta 

vseskozi so se s posameznimi skupinami

Otroci so imeli, kot je prav, glavno besedo in sami so 

povedali, kako in kje bi dali

zanimivo, da so se takoj sami zavedali problemov, ki 

sproti pojavljali. Sami so sami rekli, da bi rj

lepilnim trakom (in to se je upoštevalo

šotor, rekel: »Ampak, če bo tkole prekrit, ne bo

bomo pa odmaknil.« Katka in An

kam, kako, kaj sedaj in kje.  

Ko so šotor prekrili z vsemi štirimi rjuhami, so se 

naročili, naj v šotoru premislijo tudi o svojih željah, ki jih bodo povedali Zdenku. Nekateri 

otroci so takoj vzkliknili, da že vedo svojo željo, na kar

želja ostane še skrivnost.  
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česar nima vsaka skupina in o čemer bodo otro

Postavljanje šotora sta Katka in Ančka nato prepustili samo 

študentkama, sami pa sta otrokom, zaradi stiske s časom 

vsaka skupina je morala določiti, 

eli vsak posamezni dan do prihoda škrata 

Zdenka. V tem delu otroci niso imeli toliko časa za 

kot pri prejšnjih problemih in tudi vsi otroci niso 

in izražali svojega mnenja. Zato so 

bili temu primerni tudi predlogi otrok, kaj bodo v 

naslednjih dneh do prihoda škratov počeli v šotoru. Predlagali so naslednje dejavnosti: 

gledanje Cicidojev, Cicibanov in knjig, igro Ne dotikaj se tal, pravljico Rde

. To je Ančka napisala na risalni list in vprašala otroke, kdaj naj bi se 

posamezne dejavnosti v šotoru odvijale. Ker bi se vse skupine oz. vsi otroci radi 

igrali v šotoru, so vsi želeli biti na vrsti že naslednji dan. Ančka je zato sama dolo

bodo posamezne dejavnosti izvajale v šotoru, in list dala vzgojiteljici.  

trdno postavljen in posvetili so se četrtemu 

ogrodje, da rjuhe ne bodo zdrsele 

sta z otroki dobro sodelovali in 

se s posameznimi skupinami dogovarjali. 

Otroci so imeli, kot je prav, glavno besedo in sami so 

n kje bi dali rjuho. Pri tem je bilo zelo 

, da so se takoj sami zavedali problemov, ki so se 

so sami rekli, da bi rjuho pritrdili z 

se je upoštevalo). Neki deček je, ko je videl, da je rjuha prekrila vho

e bo tkole prekrit, ne bomo mogl notr?« Drugi mu 

l.« Katka in Ančka sta otroke spodbujali in spraševali sa

i štirimi rjuhami, so se usedli na tla. Katka in An

ili, naj v šotoru premislijo tudi o svojih željah, ki jih bodo povedali Zdenku. Nekateri 

da že vedo svojo željo, na kar sta Katka in Anč

Slika 12: Kaj bi lahko v šotoru počeli vsak 
posamezni dan do prihoda škrata 
Zdenka? 

Slika 13: Kako pokriti ogrodje, da 
ne bodo zdrsele 

as po željah otrok. Diplomska 

 

emer bodo otroci z veseljem 

so naslednje dejavnosti: 

pravljico Rdeča kapica in 

ka napisala na risalni list in vprašala otroke, kdaj naj bi se 

posamezne dejavnosti v šotoru odvijale. Ker bi se vse skupine oz. vsi otroci radi čim prej 

ka je zato sama določila, kdaj se 

ek je, ko je videl, da je rjuha prekrila vhod v 

mu odgovori: »Ja, pol 

ka sta otroke spodbujali in spraševali samo z besedami: 

usedli na tla. Katka in Ančka sta jim 

ili, naj v šotoru premislijo tudi o svojih željah, ki jih bodo povedali Zdenku. Nekateri 

Katka in Ančka odgovorili, naj 

Kaj bi lahko v šotoru počeli vsak 
posamezni dan do prihoda škrata 

Kako pokriti ogrodje, da rjuhe 
 dol? 
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Medtem ko sta se poslavljali,

Zdenku povedali, kako so bili pridni. Ob tem st

zelo zmotila beseda pridni, za katero

poudarili, da je ne uporabljamo, ker je preve

njo hvalimo na splošno (otrok pri tem ne ve, zakaj je priden 

oz. si to razlaga po svoje). Če sta otroke želeli pohvaliti, bi 

morali to storiti za neko konkretno dejanje, na primer jih 

pohvaliti, da so zelo izvirno okrasili rjuhe. Tako bi otroci 

vedeli, kaj so dobro naredili, in 

 

Zaklju čne misli 

Učinek nastopa in sama izvedba

so vseskozi sodelovali in se popolnoma vživeli, kot tudi gled

odprtega tipa, kajti študentki sta otrokom neprestano

načrtovani in jih tako aktivno 

 

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali

Prva študentka 

Ob najinem prihodu so imeli otroci 

nadaljnje delo z njimi. Z navdušenjem so pripovedovali, kaj vse jim je škratek napisal v pismu 

in tudi takoj so povedali, kdo sva me

Menim, da je zelo dobro, da so otroci videli posnete

da je škrat res bolan. Preprič

njihovo veselje do dejavnosti, ki smo jih po

saj so imeli vsa čutila, kar jih imajo, maksimalno napeta. Morda bi bilo dobro, da bi 

posnetek malo glasnejši, vendar so imeli zvo

močni. Ko zdaj razmišljam, bi morda ta pos

prinesla svoje zvočnike, da bi otroci res slišali 

Ko sem po posnetku omenila igrico, so bili otroci takoj 

razložila pravila in glede na njihove odgovore je bilo razvidno, da sem jih jasno povedala in 

da so jih razumeli. Pri tej igrici sem dobila ob

bili žival, in zakaj, saj so izrazili svojo ž
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Medtem ko sta se poslavljali, sta obe poudarili, da bosta 

vedali, kako so bili pridni. Ob tem stavku me je 

motila beseda pridni, za katero smo že večkrat 

poudarili, da je ne uporabljamo, ker je preveč obširna, saj z 

njo hvalimo na splošno (otrok pri tem ne ve, zakaj je priden 

Če sta otroke želeli pohvaliti, bi 

i to storiti za neko konkretno dejanje, na primer jih 

pohvaliti, da so zelo izvirno okrasili rjuhe. Tako bi otroci 

in bi bili na to še bolj ponosni.  

inek nastopa in sama izvedba sta bila izjemno dobra in zadovoljujoča, tako glede otrok, ki 

so vseskozi sodelovali in se popolnoma vživeli, kot tudi glede upoštevanja osnovnih ciljev

sta otrokom neprestano predstavljali probleme, ki so oz. niso bili 

vključevali v samo reševanje le-teh.  

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

Ob najinem prihodu so imeli otroci »gromozanske« oči, kar je mene izredno motiviralo

nadaljnje delo z njimi. Z navdušenjem so pripovedovali, kaj vse jim je škratek napisal v pismu 

di takoj so povedali, kdo sva medve.  

Menim, da je zelo dobro, da so otroci videli posnetek s škratom, kajti tako so 

olan. Prepričana sem, da je ta posnetek vplival na motivacijo otrok in na 

njihovo veselje do dejavnosti, ki smo jih počeli v nadaljevanju. To se je videlo na njih samih, 

utila, kar jih imajo, maksimalno napeta. Morda bi bilo dobro, da bi 

jši, vendar so imeli zvočnike samo na računalniku in

, bi morda ta posnetek takrat še enkrat zavrtela

nike, da bi otroci res slišali Zdenkovo sporočilo.  

Ko sem po posnetku omenila igrico, so bili otroci takoj navdušeni zanjo. Z veseljem sem jim 

razložila pravila in glede na njihove odgovore je bilo razvidno, da sem jih jasno povedala in 

da so jih razumeli. Pri tej igrici sem dobila občutek, da so zelo radi povedali, kaj bi bili, 

in zakaj, saj so izrazili svojo željo in jo povedali vsem vrstnikom

Slika 14: Otroci, ki že vedo, katero željo 
bodo zaupali škratu Zdenku, so jo želeli 
povedati že pomočnicama Katki in 
Ančki.  

as po željah otrok. Diplomska 

 

ča, tako glede otrok, ki 

e upoštevanja osnovnih ciljev 

predstavljali probleme, ki so oz. niso bili 

i, kar je mene izredno motiviralo za 

nadaljnje delo z njimi. Z navdušenjem so pripovedovali, kaj vse jim je škratek napisal v pismu 

k s škratom, kajti tako so dobili potrditev, 

ana sem, da je ta posnetek vplival na motivacijo otrok in na 

eli v nadaljevanju. To se je videlo na njih samih, 

utila, kar jih imajo, maksimalno napeta. Morda bi bilo dobro, da bi bil 

unalniku in so bili premalo 

netek takrat še enkrat zavrtela ali pa bi s seboj 

. Z veseljem sem jim 

razložila pravila in glede na njihove odgovore je bilo razvidno, da sem jih jasno povedala in 

povedali, kaj bi bili, če bi 

eljo in jo povedali vsem vrstnikom v skupini. Čeprav 

: Otroci, ki že vedo, katero željo 
bodo zaupali škratu Zdenku, so jo želeli 
povedati že pomočnicama Katki in 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

52 
 

smo se malo čakali med sabo, ker je bilo toliko otrok, ne bi pri tem prav nič spremenila; 

namen je bil namreč dosežen – otroci so se poglobili v svoje misli, izrazili svoje želje in s tem 

uporabili svojo domišljijo. Tudi način predaje mi je bil všeč: nekateri so pozabili dati ''petko'', 

a je tistega gotovo eden od otrok spomnil, da je pozabil nanjo. Zaznalo se je, da so bili otroci 

pri stvari.  

Ko so otroci pričakovali škatlo presenečenja, jim nisem razložila, kaj bodo počeli v šotoru, ko 

ga bodo naredili, ker je Katka prišla prej. To sem jim povedala kasneje, ko sva jim s Katko 

pokazali vse rekvizite. Sledila je razdelitev po skupinah, ki jo bom še kdaj uporabila. Vesela 

sem bila, ko so otroci res upoštevali navodila. Niso odprli zvitka; počakali so na moj znak. 

Sklepam, da je tako uspelo zaradi tega, ker sem govorila skrivnostno, a razločno in počasi. 

Edino zmotljivo pri tej razdelitvi, je bilo preveč listkov. S kolegico otrok pred nastopom nisva 

prešteli in listki so ostali še na tleh (seveda sem jih pobrala). K sreči je bilo po skupinah enako 

število otrok, oziroma, dve skupini po štiri in dve po pet. Če se ne bi tako rešilo, bi verjetno 

ustvarila nov problem za otroke, ki pa v pripravi ni bil zapisan. Vprašala bi jih, ali je v vsaki 

skupini enako število otrok in kaj naj naredimo. Prepričana sem, da bi se domislili kakšne 

pametne rešitve. Kakorkoli že, bilo bi še več aktivnega učenja, kakor ga je že bilo.  

Pri risanju načrta so se otroci res poglobili in izkoristili vsak košček papirja. Dejansko je vsak 

lahko dal na plan svojo domišljijo. Spremenila bi nadaljevanje – da ne bi vsaka skupina 

predstavljala svojega načrta, ampak bi takoj dobili rjuho in začeli z ustvarjanjem ter 

uresničevanjem načrta. Nekateri so že vlekli stvari ven iz škatle in videlo se je, da je takrat 

koncentracija malo padla. Ko so začeli svoj načrt prenašati na belo rjuho, so bili vsi spet 

nasmejanih ust in polnih rok dela. Moram reči, da so bili zelo marljivi in da so se maksimalno 

potrudili, njihova domišljija je bila kar najbolj uporabljena – videlo se je, kako domiselno so 

vse skupaj delali. Če so potrebovali pomoč, so povedali in sem jim z veseljem priskočila na 

pomoč. Kar me je zelo presenetilo med samim delom, so bila vprašanja otrok o škratku, kaj 

dela, koliko je že star … Eden od dečkov se mi je kar usedel v naročje in se začel pogovarjati, 

kot bi bila njegova prava prijateljica. Videlo se je, da je res prevzet in da resnično verjame v 

škratke. Mislim, da je to res pozitivna potrditev za naše delo in trud.  

Ko so povečini dokončali z ustvarjanjem, smo začeli graditi ogrodje šotora. Palice so bile 

glede na velikost igralnice izredno dolge, kar se je izkazalo za nevarno. Otroke sva napotile v 

njihovo hiško in prevzele delo, toda kmalu sem ugotovila, da tako ne bo šlo. Sestavljanje 

ogrodja sva prepustili kolegicama, ki sta hospitirali, saj je bila igralnica res premajhna, da bi 

nama otroci pomagali. Lahko bi namreč koga poškodovali. Ko razmišljam zdaj, bi ogrodje 

gotovo že takoj sestavili študentki, ki sta hospitirali. Mislim, da sva ta del nastopa zelo dobro 
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rešili. Da niso otroci čakali, sva pravzaprav 5. problem izpostavili pred četrtim in tudi izvedba 

je bila malo drugačna, ker je sam nastop trajal že zelo dolgo. Otroke sva razdelili po skupinah, 

kakor so bili prej, in pogovorili so se o eni izmed dejavnosti, ki bi jo radi delali v tem šotoru. 

Izbrano dejavnost bi morali narisati na risalni list, smo jih, potem, ko so se dogovorili, zapisali 

na skupen risalni list; koncentracija je namreč že padla. Kljub temu so po skupinah veseli 

pokazali svoj izdelek (rjuho) in ga skupaj z nama dali na šotor. Četrti problem so (po mojem 

mnenju) brez kakšnih večjih težav rešili sami in s kratkim pogovorom oziroma pozdravom 

sva tako uspešno zaključili nastop. 

V celoti gledano mi je bil nastop izredno všeč. Otroci so res ''padli noter'' in uživali v 

izpolnjevanju najinih nalog. Menim, da so kar najbolj uporabljali svoje misli, možgane, svojo 

domišljijo in se s tem nezavedno aktivno učili. Šokiralo me je, ker je nastop trajal dve celi uri 

in pol. Lahko bi rekla, da me je po eni strani šokiralo negativno, po drugi pa pozitivno. Otroci 

so zdržali, kar pomeni, da so bili dovolj motivirani in da jim je bilo všeč. Seveda je vmes 

koncentracija malo padla, vendar so bili hitro spet motivirani za novo stvar. Zaradi dolžine 

nastopa sva zadnji del malo priredili in ga hitreje izpeljali, kot bi ga normalno. Pravzaprav ne 

bi mogli vsega izvesti, kar sva imeli v načrtu, če ne bi vse skupaj toliko časa trajalo. Res sva 

si vzeli čas in se posvetili otrokom, njihovim idejam, razmišljanju. Namen je bil dosežen in 

mislim, da nam je to lahko resnično v zadovoljstvo. Sama sem bila po nastopu zelo utrujena, a 

sem bila hkrati polna veselja, ker sem vedela, da so otroci srečni, zadovoljni, polni veselja in 

pričakovanj. 

 

Druga študentka 

Ob najinem prihodu (prihodu Katke in Ančke) so bili otroci že zbrani na sredini igralnice. 

Takoj so vedeli, kako nama je ime, saj so si zelo dobro zapomnili zadnje škratovo pismo, v 

katerem je omenil tudi najin prihod. Pogledali smo si posnetek Zdenka, na katerem smo 

videli, da je zelo bolan in jih ne more obiskati. Otroci so ga zelo pozorno gledali, vse je tudi 

zelo zanimalo, kaj jim ima škrat povedati. Zatem smo se preselili v večnamenski prostor oz. 

prostor, ki ga uporabljajo tudi za telovadnico; tam smo se igrali spoznavno igrico. Takoj je 

nastopil tudi 1. problem. Otroci so bili zelo domiselni, ideje pa so se le malokrat ponavljale. 

Zdi se mi, da je bil to zelo primeren način predstavitve, saj je bil malce drugačen od tistih 

»standardnih«. Zatem sva otrokom prinesli »škatlo presenečenja«, ki je prav vse zelo 

zanimala. Ko smo skupaj pregledali, kaj je v njej, so otroci zraven na glas že povedali svoje 

ideje, kaj bi lahko iz teh stvari ustvarili. Nato smo se razdelili v skupine glede na listke, ki so 

bili različnih barv. Pred nastopom nisva vedeli, koliko bo otrok, zato sva listkov naredili 
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veliko več, kot je bilo otrok. Pred nastopom bi morali otroke prešteti in odvečne listke 

odstraniti iz vreče. Vendar so otroci izvlekli ravno tolikšno število posamezne barve, da so se 

razdelili enakomerno po skupinah, tako da zaradi tega vseeno nisva imeli težav. Mi bo pa ta 

izkušnja dobro prišla vnaprej, da bom vedela, na kaj vse moram paziti pred izvajanjem 

nastopa.  

Ko so izgovarjali imena barv naglas, so se v kar hitrem času našli po skupinah in pričeli z 

delom. Otroci so imeli vsak svoje ideje in so pogumno risali svoje načrte. Sama sem ves čas 

hodila od skupine do skupine in »preverjala« njihov napredek. Spraševala sem jih, kaj vse so 

narisali in ali so si zamislili, iz česa bodo to naredili. Večina otrok slednje ideje še ni imela, 

bili so bolj osredotočeni na risanje. Vsi so bili vključeni in zraven sodelovali, le eden od otrok 

je potreboval mojo večkratno spodbudo, da se je pridružil eni od skupin. Najprej jih je samo 

opazoval, na koncu pa je tudi sam nekaj narisal. Prav tako sem zasledila tudi nekaj 

sodelovanja in dogovarjanja, kot na primer, kaj bo kdo narisal in katero barvo bo uporabil ter 

kateri prazen prostor na listu bo zapolnil s svojo risbo. Večinoma pa so otroci risali vsak svoje 

motive tja, kjer je bil še prostor na listu. Ob koncu risanja je vsaka skupina predstavila svoj 

načrt. Na tej točki nastopa bi morali le nekako spremeniti postavitev otrok, kajti vsi niso videli 

vseh ostalih slik, ker so stali bolj zadaj v gruči. Mogoče bi bilo dobro, da bi sliko samo 

dvignila više, tako da bi bila na vpogled vsem. Pri tej dejavnosti sem se trudila čim bolje 

vključiti vsakega otroka, da je vsak sam pokazal, kaj je narisal, in risbe tudi razložil. Resda 

nam je to vzelo malo več časa, vendar mislim, da je bil moj cilj s tem dosežen. Z Ančko sva 

se potem razdelili po sobah; jaz sem bila v njihovi igralnici s polovico otrok. Otroci so svoje 

načrte uresničili in jih prenesli na rjuhe. Najprej so uporabljali flomastre, nato so za okrasitev 

izbrali še volno in papir. Vmes sem otroke večkrat opomnila, naj pogledajo na načrt, da bodo 

videli, kaj vse jim še manjka. Ena od skupin se je načrta zelo dosledno držala. Skoraj vse 

stvari, ki so bile na načrtu, so bile na koncu tudi na rjuhi. Tudi postavitev je bila skoraj 

identična načrtu. Druga skupina pa je prav tako upoštevala načrt, zraven pa so dobivali še 

dodatne ideje, ki so jih prav tako uresničili. Vsi so bili zelo dobro motivirani skozi celotno 

ustvarjanje, samo eden od otrok je po krajšem času izgubil malce koncentracije. Zato sva 

ustvarjala skupaj, sam si je šel izbrat še dodatno blago in ustvaril še nekaj zelo dobrih 

detajlov. Otroci so imeli dobre zamisli, kako bi ustvarjali z volno, malo so imeli težav le z 

lepilom in nekateri so si premislili ter raje uporabili papir. Nekateri pa so potrebovali mojo 

pomoč pri striženju blaga. Zelo domiselni so bili tudi otroci, ki so bili v prostoru skupaj z 

Ančko. Ena od skupin je koščke blaga pritrdila na rjuho s ščipalkami za perilo. Tako so otroci 

izkoristili ves material, ki so ga imeli na razpolago v »škatli presenečenja«. 
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Med samo dejavnostjo so se z menoj zelo veliko pogovarjali o škratu Zdenku. Spraševali so 

me vse možne stvari in tudi sami so mi znali povedati veliko o njem. To me je zelo pozitivno 

presenetilo, saj nisem pričakovala, da bodo tako močno čustveno navezani na škrata in 

celotno dogajanje. Tudi pri postavitvi šotora so bili otroci vključeni. Vsi so hoteli pomagati – 

tako so z najino pomočjo vstavili palice v šotor, nato smo ga skupaj odnesli v kotiček. Eden 

od problemov je bil tudi ta, da so se morali otroci po skupinah odločiti za eno dejavnost, ki jo 

bodo počeli v šotoru do dne, ko bo prišel Zdenko. Idej so imeli vsi veliko, a se nekateri niso 

nič dogovarjali med seboj; samo eden se je v skupini odločil za eno stvar in jo povedal. Zato 

sem jih spodbudila, da naj vsak nekaj predlaga, nato pa naj najdejo način, s katerim se bodo 

lahko soglasno odločili le za eno dejavnost, ki bo ustrezala vsem. Na koncu smo dejavnosti 

določili in jih razdelili na štiri dni. Sledila je še okrasitev šotora.  

Otroke sva vprašali, kako naj ga okrasimo. Sami so imeli veliko idej, prinašali so tudi vse 

potrebne pripomočke in ves čas prispevali svoje ideje. Povedali so, kako bomo naredili vhod 

v šotor ter kako in kam bomo obesili rjuhe. Ob obešanju rjuh so se zelo zabavali in se veselili, 

da bo njihov šotor končno postavljen. V celoti gledano je (po mojem mnenju) nastop zelo 

dobro uspel. Otroci so bili ves čas zelo motivirani, domiselni, polni idej in pripravljeni 

sodelovati.  

Ob koncu sva jih z Ančko pohvalili in jim povedali, da bova Zdenku z veseljem poročali, kaj 

vse smo ta dan počeli, in se od njih poslovili. 
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3. NASTOP 

Izvedba 

Na začetku tretjega dela projekta oz. tretjega nastopa otroci škratoma Zdenku in Štefku 

povedo, kaj so najraje počeli v šotoru. Prvi problem je priti do rešitve

čez drugega. Ker otroci v tem nastopu izražajo svoje želje v šotoru,

otrok naenkrat, je potrebno dolo

V osrednjem delu otroci izražajo svoje želje,

Zdenko želje zapisuje v Knjigo želja skupine Pal

šotora, kjer je za začetek potrebno pripraviti prostor za ri

poteka hitreje kot besedno izražanje

različne igre in banse.  

V zaključnem delu škrata otrokom zaupata svoje želje in jih skup

koncu prek barometra počutja ugo

Prilogo 3).  

 

Evalvacija avtorice 

Ta del projekta je bil izveden v mojem lastnem nastopu, ki sva ga izved

Matejo. Sama sem imela vlogo škrata Zdenka, Mateja pa škrata Štefka. P

spraševali, kaj če otroke zelo zmoti to, da vlogi škratov igrata drugi dve študentki, kot pa sta 

ju igrali, ko sta se lika pojavila prvi

zmotilo, saj vedo, da je to igra, jih na n

nama takoj začeli sodelovati.  

Predhodno sva v pripravi vse dejavnosti in pro

uvodnem in osrednjem delu izvedli. Zaklju

škratov in barometer počutja, pa nato

nisva izvedli.  

V uvodnem delu se je videlo, da sta otrokom pismo in 

posnetek iz prejšnjega nastopa, ki sta govorila o tem, da 

sta škrata zbolela, zelo ostala v spominu. Otroci so, ko

sva omenili pismo, sami pričeli

omenili Katko in Ančko, so takoj pokazali na

povedali, da so v šotoru že pripravili in okrasili mizo, 

Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

56 

etku tretjega dela projekta oz. tretjega nastopa otroci škratoma Zdenku in Štefku 

čeli v šotoru. Prvi problem je priti do rešitve, kako ne govoriti drug 

ez drugega. Ker otroci v tem nastopu izražajo svoje želje v šotoru, kamor gre lahko le en 

enkrat, je potrebno določiti vrstni red odhodov v šotor.  

m delu otroci izražajo svoje želje, in sicer besedno v šotoru, v katerem

zapisuje v Knjigo želja skupine Palčki, in prek risbe s škratom Štefkom zunaj 

etek potrebno pripraviti prostor za risanje. Ker izražanje želja

poteka hitreje kot besedno izražanje, škrat Štefko otrokom prebira pravljice in se z njimi igra 

nem delu škrata otrokom zaupata svoje želje in jih skupaj z otroki uresni

čutja ugotovita počutje otrok pri uresničevanju posamezne želje

Ta del projekta je bil izveden v mojem lastnem nastopu, ki sva ga izved

. Sama sem imela vlogo škrata Zdenka, Mateja pa škrata Štefka. Pred nastopom sva se 

e otroke zelo zmoti to, da vlogi škratov igrata drugi dve študentki, kot pa sta 

ju igrali, ko sta se lika pojavila prvič. Kot je že prej trdila vzgojiteljica, da otrok to ne bo 

zmotilo, saj vedo, da je to igra, jih na najino srečo res ni. Otroci so naju lepo sprejeli in z 

 

Predhodno sva v pripravi vse dejavnosti in probleme premišljeno načrtovali in

uvodnem in osrednjem delu izvedli. Zaključek, ki je v pripravi vseboval uresni

utja, pa nato zaradi premalo časa in upada motivacije otrok

se je videlo, da sta otrokom pismo in 

posnetek iz prejšnjega nastopa, ki sta govorila o tem, da 

sta škrata zbolela, zelo ostala v spominu. Otroci so, ko 

čeli govoriti o tem. Ko pa sva 

ko, so takoj pokazali na šotor in 

povedali, da so v šotoru že pripravili in okrasili mizo, 
Slika 15: Ogled šotora

as po željah otrok. Diplomska 

 

etku tretjega dela projekta oz. tretjega nastopa otroci škratoma Zdenku in Štefku 

kako ne govoriti drug 

kamor gre lahko le en 

in sicer besedno v šotoru, v katerem škrat 

risbe s škratom Štefkom zunaj 

sanje. Ker izražanje želja prek risbe 

, škrat Štefko otrokom prebira pravljice in se z njimi igra 

aj z otroki uresničita; na 

evanju posamezne želje (glej 

Ta del projekta je bil izveden v mojem lastnem nastopu, ki sva ga izvedli skupaj s sošolko 

red nastopom sva se 

e otroke zelo zmoti to, da vlogi škratov igrata drugi dve študentki, kot pa sta 

. Kot je že prej trdila vzgojiteljica, da otrok to ne bo 

o res ni. Otroci so naju lepo sprejeli in z 

črtovali in sva jih v 

ek, ki je v pripravi vseboval uresničitev želja 

asa in upada motivacije otrok v večini 

: Ogled šotora 
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stola in svečke. Načrtovali sva, da bosta to naredili dve študentki, ki hospitirata, vendar smo 

se z vzgojiteljico uro pred nastopom dogovorile, da je najbolje, da vse to skupaj z njo 

pripravijo otroci. Sami pa sva jim dali vse, kar so za to potrebovali (prt, okraska za stole in 

svečke). Če bi projekt še enkrat izvajala sama in bi imela zanj na voljo neomejeno 

tudi to uporabila za problem (Kako v šotoru pripraviti prostor za izražan

predstavila otrokom ter jim naro

projekt.  

Otroci so nama s svojim sodelovanjem in govorjenjem o 

ureditvi prostora za izražanje želja pomagali preha

drugi problem tega nastopa, tako da sva na prvega

trenutku obe čisto pozabili in se nanj vrnili po rešitvi 

drugega. Drugi problem je bil vrstni red odhoda v šotor; 

otroci so ga v celoti rešili sami. Otroci so problem sami 

takoj zaznali in povedali, da so bili v prej

šotoru lahko naenkrat samo štirje otroci. Sama sem 

poudarila, da mora iti v šotor vsak otrok sam, da mi bo lepo v miru povedal svoj

bom razumela. Zatem sem vprašala

eden po eden. Vprašali sva: »Da, kako eden

bomo šli.« Otroci so se tedaj 

vrsti? Kdo bo pa prvi in kdo drugi in kdo tretji

takoj za njo še ena: »Jest drug

bi bili radi prvi, kajne?« Potem je neka deklica dejala

bom.« Ter še en deček: »Meni je vseeno.«

se otroci že s tem, ko so se postavili v kolono, odlo

Ker so bili s tem vsi zadovoljni, sva jih vprašali še, ali bi mi to zapisali na

vedeli, kdo je na vrsti za odhod v šotor. Otroci so se

prilepili zraven šotora na mesto, ki so ga predlagali. 

Nato sva otrokom rekli, da nama sploh

prišli do prvega problema, in sicer

predlagali, da bi govorili eden in po eden ter da bi 

ponovno vprašali, kdo bi bil prvi. Javilo se je k

da bi bili drugi, tretji … Pri tem sva pou

in drugič drugi. Ker se pogovor ni nikamor premaknil oz. ni napredoval,

imava s seboj klobčič volne; vprašali
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rtovali sva, da bosta to naredili dve študentki, ki hospitirata, vendar smo 

se z vzgojiteljico uro pred nastopom dogovorile, da je najbolje, da vse to skupaj z njo 

avijo otroci. Sami pa sva jim dali vse, kar so za to potrebovali (prt, okraska za stole in 

e bi projekt še enkrat izvajala sama in bi imela zanj na voljo neomejeno 

tudi to uporabila za problem (Kako v šotoru pripraviti prostor za izražan

predstavila otrokom ter jim naročila, naj ga rešijo. Tako bi otroke še bolj aktivno vklju

Otroci so nama s svojim sodelovanjem in govorjenjem o 

ureditvi prostora za izražanje želja pomagali prehajati na 

astopa, tako da sva na prvega v tistem 

isto pozabili in se nanj vrnili po rešitvi 

e bil vrstni red odhoda v šotor;  

v celoti rešili sami. Otroci so problem sami 

povedali, da so bili v prejšnjem tednu v 

enkrat samo štirje otroci. Sama sem 

poudarila, da mora iti v šotor vsak otrok sam, da mi bo lepo v miru povedal svoj

tem sem vprašala, kako bomo to naredili. Več otrok je reklo, da bomo šli 

eden. Vprašali sva: »Da, kako eden po eden?« Neki otrok je odgovoril: »V

 začeli postavljati v kolono. Nato sva vprašali: »Otroci, kako v 

do bo pa prvi in kdo drugi in kdo tretji …?« Neka deklica je rekla: »J

st druga.« Odgovorili sva: »Še tiste otroke zadaj moramo vprašati; vsi 

bi bili radi prvi, kajne?« Potem je neka deklica dejala: »Ne.« In deček: »Je

ek: »Meni je vseeno.« Nad temi izjavami sva bili zelo presene

se otroci že s tem, ko so se postavili v kolono, odločili kdo bo šel prvi, kdo drugi, kdo tretji

ni, sva jih vprašali še, ali bi mi to zapisali na 

kdo je na vrsti za odhod v šotor. Otroci so se s tem strinjali in list so potem sami 

na mesto, ki so ga predlagali.  

Nato sva otrokom rekli, da nama sploh še niso povedali, kaj so počeli v šotoru, s 

prišli do prvega problema, in sicer: kako ne govoriti drug čez drugega. Otroci so takoj 

predlagali, da bi govorili eden in po eden ter da bi to potekalo v koloni. Tudi na tej to

, kdo bi bil prvi. Javilo se je kar nekaj otrok, ki bi bili prvi;

… Pri tem sva poudarili, da mora biti to pravično, da je enkrat eden prvi 

 drugi. Ker se pogovor ni nikamor premaknil oz. ni napredoval, sva otrokom rekli, da 

vprašali sva jih, ali bi si z njim lahko kako pomagali. Nek

Slika 16: Otroci narekujejo vrstni red 
odhodov v šotor. 

as po željah otrok. Diplomska 

 

rtovali sva, da bosta to naredili dve študentki, ki hospitirata, vendar smo 

se z vzgojiteljico uro pred nastopom dogovorile, da je najbolje, da vse to skupaj z njo 

avijo otroci. Sami pa sva jim dali vse, kar so za to potrebovali (prt, okraska za stole in 

e bi projekt še enkrat izvajala sama in bi imela zanj na voljo neomejeno časa, bi 

tudi to uporabila za problem (Kako v šotoru pripraviti prostor za izražanje želja?) in ga 

naj ga rešijo. Tako bi otroke še bolj aktivno vključila v 

poudarila, da mora iti v šotor vsak otrok sam, da mi bo lepo v miru povedal svojo željo, da ga 

je reklo, da bomo šli 

i otrok je odgovoril: »V vrsti 

kolono. Nato sva vprašali: »Otroci, kako v 

rekla: »Jest sm prva.« In 

moramo vprašati; vsi 

est pa, briga me, ker 

Nad temi izjavami sva bili zelo presenečeni, saj so 

ili kdo bo šel prvi, kdo drugi, kdo tretji … 

 list, da bomo točno 

s tem strinjali in list so potem sami 

eli v šotoru, s čimer smo 

ez drugega. Otroci so takoj 

to potekalo v koloni. Tudi na tej točki sva 

ar nekaj otrok, ki bi bili prvi; nekaj jih je reklo, 

, da je enkrat eden prvi 

sva otrokom rekli, da 

lahko kako pomagali. Neki deček 

: Otroci narekujejo vrstni red 
odhodov v šotor.  
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je rekel: »Lahko, tako da bi vsak držal

vrvice. Ostali bi pa držali vrvico in eden bi d

začetek vrvice, prvi začne.« To idejo smo tudi uporabili, le dolo

Ker se je ponovno zataknilo, smo se po kratkem dogovarjanju domenili, da bo prvi za

Zdenko (jaz), ki bo vrvico vrgel škratu Štefku, ta pa

vrstni red smo se odločili zato, ker so otroci na primeru

zatem uspešno stekla in umirjeno potekala. Vsak otrok je 

povedal, kaj je najraje počel v šotoru. Njihovi odgovori so 

bili podobni, kajti otroci so v ve

so jih sami prejšnji teden predlagali

gledanje Cicidojev in knjig, igro Ne dotikaj se tal in Rde

kapico. Nekateri otroci so o tem povedali m

manj. Na koncu sva jih sami spomnili še na pesmico, k

morali zapeti, preden smo vstali, saj so se nekateri otroci 

popolnoma zamotili z mrežo, ki smo jo 

Za dejavnosti in reševanje prvih dveh problemov smo porabili kar nekaj 

vedeli, da se bo tudi za izražanje želja v šotoru porabilo toliko 

otroci govorili, kaj jim je bilo v šotoru najbolj vše

otrokom.  

V osrednjem delu so morali rešiti še ostale (tri) probleme od petih. Tretji problem, ki sva ga 

predstavili otrokom je bil, kako pripraviti prostor za risanje. Ta prob

nikakršnih težav in prerekanj. Rešili

potrebujemo in kako pripraviti prostor za risanje z vode

vzporedno začeli s četrtim in petim problemom: ot

vsak svojo željo. 

Sama sem (v vlogi škrata Zdenka

otrok v knjigo želja. Pri tem so otroci reševali peti problem: 

besedno izraziti svojo željo. Želje so se med seboj zelo 

razlikovale, prav tako tudi samo besedno izražanje o

Videlo se je, da so o željah res dobro razmislili

točno ve, kaj je njegovo želja. Ve

nenavadne in nevsakdanje želje. K temu so pripomogle tudi 

knjige, ki sva jih predhodno pripravili, saj sta dve deklici 
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je rekel: »Lahko, tako da bi vsak držal vrvico. Eden bi držal začetek vrvice, drugi konec 

vrvico in eden bi držal zadnji konec vrvice. In tisti, ki

ne.« To idejo smo tudi uporabili, le določiti smo morali

ponovno zataknilo, smo se po kratkem dogovarjanju domenili, da bo prvi za

vrvico vrgel škratu Štefku, ta pa jo bo vrgel naprej enemu otroku. Za tak 

ili zato, ker so otroci na primeru videli, kako bo igra potekala. Igra je 

uspešno stekla in umirjeno potekala. Vsak otrok je 

el v šotoru. Njihovi odgovori so 

v večini naštevali dejavnosti, ki 

so jih sami prejšnji teden predlagali, in sicer Indijance, 

knjig, igro Ne dotikaj se tal in Rdečo 

. Nekateri otroci so o tem povedali malo več, drugi 

spomnili še na pesmico, k bi jo 

preden smo vstali, saj so se nekateri otroci 

popolnoma zamotili z mrežo, ki smo jo spletli z nitjo volne, in sva jih zato tež

Za dejavnosti in reševanje prvih dveh problemov smo porabili kar nekaj č

vedeli, da se bo tudi za izražanje želja v šotoru porabilo toliko časa, dejavnosti, v kateri so 

kaj jim je bilo v šotoru najbolj všeč, prvega problema sploh ne bi predstavili 

rešiti še ostale (tri) probleme od petih. Tretji problem, ki sva ga 

predstavili otrokom je bil, kako pripraviti prostor za risanje. Ta problem otrokom ni povzro

kanj. Rešili smo ga zelo hitro, saj otroci iz izkušenj že vedo

potrebujemo in kako pripraviti prostor za risanje z vodenimi barvicami. Takoj po tem

etrtim in petim problemom: otroci so morali prek risbe in besed izraziti 

v vlogi škrata Zdenka) v šotoru zapisovala želje 

so otroci reševali peti problem: 

besedno izraziti svojo željo. Želje so se med seboj zelo 

razlikovale, prav tako tudi samo besedno izražanje otrok. 

Videlo se je, da so o željah res dobro razmislili in da vsak 

kaj je njegovo želja. Večina otrok si je zaželela res 

nenavadne in nevsakdanje želje. K temu so pripomogle tudi 

knjige, ki sva jih predhodno pripravili, saj sta dve deklici 

Slika 17: Kaj sem se najraje igral
šotoru? 

Slika 18: Otrok v šotoru z besedami 
izrazi svojo željo

as po željah otrok. Diplomska 

 

etek vrvice, drugi konec 

ržal zadnji konec vrvice. In tisti, ki bi držal 

iti smo morali, kdo bo začel. 

ponovno zataknilo, smo se po kratkem dogovarjanju domenili, da bo prvi začel škrat 

vrgel naprej enemu otroku. Za tak 

kako bo igra potekala. Igra je 

, in sva jih zato teže umirili. 

Za dejavnosti in reševanje prvih dveh problemov smo porabili kar nekaj časa, in če bi prej 

asa, dejavnosti, v kateri so 

sploh ne bi predstavili 

rešiti še ostale (tri) probleme od petih. Tretji problem, ki sva ga 

lem otrokom ni povzročal 

smo ga zelo hitro, saj otroci iz izkušenj že vedo, kaj 

nimi barvicami. Takoj po tem smo 

risbe in besed izraziti 

: Kaj sem se najraje igral/-a v 

: Otrok v šotoru z besedami 
izrazi svojo željo …  
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izrazili željo, da bi bili oz. bi se igrali žirafe. Žirafa

(Niessen Susan). Nekaj otrok si je tako zaželelo, da bi bili liki iz risank oz. knjig ali osebe oz. 

živali iz vsakdanjega življenja, in sicer zobna miška, 

Nekatere želje pa so izvirale iz predmetov in stvari, ki si j

Brandon, trampolin, robot, čarobna p

bi bile morske živali, bazen, v katerem bi bili baloni. Nekateri otroci so že to

podrobnosti glede svojih želja

spomnila, kaj vse še lahko povedo. Nekateri so se podrobnosti o želji 

Drugi so bili zadržani in so potrebovali veliko spodbude in vprašanj, da so povedali kaj ve

Pri teh otrocih sem si pomagala 

so pobarvali ali narisali … Predhodno sva na

podpisovali, a potem tega nisem izvedla; 

obračala sem in tja.  

Slika 19: Da je bil prostor izražanja želja še bolj 
poseben, so v njem gorele sveče. 

Vrstni red odhodov v šotor, ki so ga dolo

takoj sam od sebe, ko je prišel iz šotora, poklical nasle

vsak točno vedel, kdo je pred 

vseskozi v bližini šotora in čakal

nekajkrat prišli do šotora in pokukali vanj.  

Za besedno izražanje želja v šotoru

dobiti čim več podrobnosti o želji. 

Medtem pa so otroci zunaj šotora r

izraziti svojo željo z risbo. Po pogovoru z Matejo in 

sošolkami, ki so hospitirale, otroci pri samem 

komunikaciji z njimi niso imeli nobenih težav in so jim z 

veseljem pripovedovali, ka

presenetljivo hitro končali, potem pa so najprej skupaj s 
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. bi se igrali žirafe. Žirafa je bila tudi lik v knjigi Boži

otrok si je tako zaželelo, da bi bili liki iz risank oz. knjig ali osebe oz. 

živali iz vsakdanjega življenja, in sicer zobna miška, čarovnik, žirafa, opica in petelin

Nekatere želje pa so izvirale iz predmetov in stvari, ki si jih otroci želijo imeti:

čarobna palica, vrtnica iz papirja, cofki in žogice, bazen, v katerem 

bi bile morske živali, bazen, v katerem bi bili baloni. Nekateri otroci so že to

podrobnosti glede svojih želja, tako da sem jih z vprašanji, ki sem jih prilagajala željam, le še 

spomnila, kaj vse še lahko povedo. Nekateri so se podrobnosti o želji 

so bili zadržani in so potrebovali veliko spodbude in vprašanj, da so povedali kaj ve

omagala z vprašanji o risbi, in sicer, kaj vse so narisali,

… Predhodno sva načrtovali, da se bodo otroci pod svojo željo 

ali, a potem tega nisem izvedla; v šotoru je bilo premalo prostora, da bi knjigo želja 

 

: Da je bil prostor izražanja želja še bolj 

 
Slika 20: Škrat Zdenko zapisuje želje v veliko
želja.  

Vrstni red odhodov v šotor, ki so ga določili otroci, so popolnoma upoštevali in vsak otrok je 

sam od sebe, ko je prišel iz šotora, poklical naslednjega. Zelo zanimivo je bilo, da je 

no vedel, kdo je pred njim in kdo za njim. V spominu mi je ostal tudi de

čakal, kdaj bo na vrsti; a je bil na vrsti zadnji. Tudi drugi otroci so 

nekajkrat prišli do šotora in pokukali vanj.   

esedno izražanje želja v šotoru smo porabili zelo veliko časa, saj smo od otrok želeli 

 podrobnosti o želji.  

pa so otroci zunaj šotora reševali četrti problem: 

. Po pogovoru z Matejo in 

sošolkami, ki so hospitirale, otroci pri samem risanju in 

niso imeli nobenih težav in so jim z 

kaj rišejo. Z risanjem so  

ali, potem pa so najprej skupaj s Slika 21: Otroci prek risbe izražajo
željo …  

as po željah otrok. Diplomska 

 

je bila tudi lik v knjigi Božični grad 

otrok si je tako zaželelo, da bi bili liki iz risank oz. knjig ali osebe oz. 

arovnik, žirafa, opica in petelinček. 

ih otroci želijo imeti: Wingsica in 

in žogice, bazen, v katerem 

bi bile morske živali, bazen, v katerem bi bili baloni. Nekateri otroci so že točno vedeli vse 

prašanji, ki sem jih prilagajala željam, le še 

spomnila, kaj vse še lahko povedo. Nekateri so se podrobnosti o želji sproti izmišljevali. 

so bili zadržani in so potrebovali veliko spodbude in vprašanj, da so povedali kaj več. 

kaj vse so narisali, s kakšno barvo 

rtovali, da se bodo otroci pod svojo željo 

premalo prostora, da bi knjigo želja 

 

: Škrat Zdenko zapisuje želje v veliko knjigo 

oštevali in vsak otrok je 

dnjega. Zelo zanimivo je bilo, da je 

n kdo za njim. V spominu mi je ostal tudi deček, ki je bil 

a je bil na vrsti zadnji. Tudi drugi otroci so 

asa, saj smo od otrok želeli 

: Otroci prek risbe izražajo svojo 
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škratom Štefkom in kasneje otroci sami

S tistimi, ki so z risanjem konč

knjige na hišico, ostale študentke pa so bile z otroki, ki so 

še risali. Ko so vsi otroci narisali svojo željo

Štefkom igrali bansa Hišica in Ind

so otroci brez težav ponavljali 

Indijanec pa so želeli Štefka samo poslušati, kajti

dojeli in sprejeli kot pripoved Štefka, kaj se mu je »resni

zgodilo. Nato so se igrali igro Copati, ki so se jo kasneje na 

predlog vzgojiteljice igrali tudi na druga

igralnico, drugi pa so si copate med seboj zamenjali. Otrok, ki je zapustil igralnico, se je vrnil 

in povedal, kdo si je med seboj zamenjal copate. Oba na

zato so igri na njihovo željo tudi ve

upoštevali pravila igranja. Tisti otroci, ki niso želeli sodelovati pri igrah in bansih

s študentkami, ki so hospitirale,

besedno izražanje želja v šotoru potekalo dolgo 

naučiti tudi igro Ne dotikaj se tal. Ker

jo nadomestili z drugo, ki so jo prav tako predlagali otroci. Ko 

se otroci s Štefkom in študentkami

Slika 23: Otroci so škratu Štefku pripravili kosilo

Slika 25: Igra Copati  
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Štefkom in kasneje otroci sami obesili risbe na vrv v večnamenskem prostoru. 

S tistimi, ki so z risanjem končali prvi, je šel Štefko prebirat 

knjige na hišico, ostale študentke pa so bile z otroki, ki so 

še risali. Ko so vsi otroci narisali svojo željo, so se s 

Štefkom igrali bansa Hišica in Indijanec. Pri bansu Hišica 

so otroci brez težav ponavljali za Štefkom, pri bansu 

li Štefka samo poslušati, kajti bans so 

dojeli in sprejeli kot pripoved Štefka, kaj se mu je »resnično« 

gro Copati, ki so se jo kasneje na 

igrali tudi na drugačen način. Igrali so se tako, da je 

igralnico, drugi pa so si copate med seboj zamenjali. Otrok, ki je zapustil igralnico, se je vrnil 

in povedal, kdo si je med seboj zamenjal copate. Oba načina sta bila otrokom izjemno vše

zato so igri na njihovo željo tudi večkrat ponovili. Otroci so se v igro popolnoma vživeli in 

upoštevali pravila igranja. Tisti otroci, ki niso želeli sodelovati pri igrah in bansih

študentkami, ki so hospitirale, risali, prebirali knjige ali se igrali v koti

dno izražanje želja v šotoru potekalo dolgo časa, so otroci Štefka želeli in poskusili 

i igro Ne dotikaj se tal. Ker Štefko ni razumel njihovih navodil, se igre niso igrali in 

jo nadomestili z drugo, ki so jo prav tako predlagali otroci. Ko so tudi s to igro zaklju

otroci s Štefkom in študentkami igrali, kar so sami želeli. 

 

: Otroci so škratu Štefku pripravili kosilo.      Slika 24: Študentke, ki so hospitirale
prebirale knjige.  

 

Slika 26: Igra Kdo manjka? 

Slika 22: Risbe želja so otroci kot perilo 
obesili na vidno mesto. 

as po željah otrok. Diplomska 

 

namenskem prostoru.  

ko, da je en otrok zapustil 

igralnico, drugi pa so si copate med seboj zamenjali. Otrok, ki je zapustil igralnico, se je vrnil 

ina sta bila otrokom izjemno všeč, 

krat ponovili. Otroci so se v igro popolnoma vživeli in 

upoštevali pravila igranja. Tisti otroci, ki niso želeli sodelovati pri igrah in bansih, pa so lahko 

se igrali v kotičku dom. Ker je 

asa, so otroci Štefka želeli in poskusili 

Štefko ni razumel njihovih navodil, se igre niso igrali in 

udi s to igro zaključili,  so 

 

: Študentke, ki so hospitirale, so z otroki 

 

: Risbe želja so otroci kot perilo 
obesili na vidno mesto.  
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V zaključnem delu sva načrtovali uresni

Zdenka in Štefka. Z uresničevanjem sva za

otroke spomnili na željo Zdenka. Nekateri otroci so še z 

veseljem in dobro sodelovali, drugi

motivirani in so se igrali, kar so sami želeli. Ker je

trajal že več kot dve uri, sva se odlo

Otrokom sva naročili, da željo škrata Zdenka uresni

sami naslednji dan, in vzgojiteljici dali balone. Želje 

Štefka sploh nisva omenjali, kar se mi kasneje ni zdelo prav, saj 

Zdenkovo željo, bi jih morali tudi na Štefkovo. Bolje bi bilo, da tudi Zdenkove želje ne bi 

omenjali in nastop zaključili takoj po

popolnoma nepotrebna predsta

ker ga otroci niso uporabili. Veliko ve

nastopih, ko ga bodo otroci dejansko uporabili. 

 

Zaklju čne misli 

Nastop je praktično in teoretič

pripravljeni sodelovati v razli

predstavljeni, so otroci sami us

in demokratičnost.   

 

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali

S sošolko sva otroke motivirali

naznanili tako, da sva pri vhodu pozvonili

motivirali še s samo pojavo škrata (jaz sem bila škrat Štefko, sošolka Tjaša p

ko sva vstopili v igralnico. Otroci so bili res motivirani; 

najina vprašanja so odgovarjali in kar sami so nam

(pisma namreč lepijo na stene, da jih otroci lahko vidijo)

naredili z dvema študentkama.

1. problem: Vrstni red odhoda v šotor

Otroci so nama pokazali šotor;

okrasili ipd. Ko sva jih vprašali, ali
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črtovali uresničitev želja škratov 

čevanjem sva začeli tako, da sva 

otroke spomnili na željo Zdenka. Nekateri otroci so še z 

em in dobro sodelovali, drugi pa niso bili več zadosti 

, kar so sami želeli. Ker je nastop 

sva se odločili, da ga zaključiva. 

ili, da željo škrata Zdenka uresničijo 

in vzgojiteljici dali balone. Želje škrata 

sva omenjali, kar se mi kasneje ni zdelo prav, saj če sva otroke spomnili na 

Zdenkovo željo, bi jih morali tudi na Štefkovo. Bolje bi bilo, da tudi Zdenkove želje ne bi 

čili takoj potem, ko je Zdenko prišel iz šotora. Prav tako

popolnoma nepotrebna predstavitev plakata barometra počutja; to ni imelo nobenega smisla, 

ker ga otroci niso uporabili. Veliko večji učinek bo imel plakat barometer po

nastopih, ko ga bodo otroci dejansko uporabili.  

no in teoretično odlično uspel. Otroci so bili vseskozi visoko motivirani in 

pripravljeni sodelovati v različnih dejavnostih. Vse probleme, ki so bili pripravljeni in 

so otroci sami uspešno rešili. S tem so skozi nastop razvijali svojo kreativnost 

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

S sošolko sva otroke motivirali predhodno že s pismom. Na dan nastopa sva svoj prihod 

tako, da sva pri vhodu pozvonili na zvonec skupine Palčki. Potem 

še s samo pojavo škrata (jaz sem bila škrat Štefko, sošolka Tjaša p

. Otroci so bili res motivirani; zelo so bili veseli najinega obiska, na 

najina vprašanja so odgovarjali in kar sami so nama pokazali, kje imajo pismo, ki so ga dobili 

 lepijo na stene, da jih otroci lahko vidijo), in kje imajo šotor, ki so ga 

z dvema študentkama. 

1. problem: Vrstni red odhoda v šotor 

o nama pokazali šotor; povedali so, da so nama znotraj pripravili mizo, da so šotor

krasili ipd. Ko sva jih vprašali, ali so ga naredili čisto sami, so povedali, da s pomo

Slika 27: Določitev mesta, na katerem bo 
postavljena Knjiga želja

as po željah otrok. Diplomska 

 

e sva otroke spomnili na 

Zdenkovo željo, bi jih morali tudi na Štefkovo. Bolje bi bilo, da tudi Zdenkove želje ne bi 

l iz šotora. Prav tako je bila 

to ni imelo nobenega smisla, 

inek bo imel plakat barometer počutja v naslednjih 

no uspel. Otroci so bili vseskozi visoko motivirani in 

nih dejavnostih. Vse probleme, ki so bili pripravljeni in 

razvijali svojo kreativnost 

o že s pismom. Na dan nastopa sva svoj prihod 

čki. Potem sva otroke 

še s samo pojavo škrata (jaz sem bila škrat Štefko, sošolka Tjaša pa škrat Zdenko), 

veseli najinega obiska, na 

kje imajo pismo, ki so ga dobili 

in kje imajo šotor, ki so ga prej 

nama znotraj pripravili mizo, da so šotor 

povedali, da s pomočjo Ančke 

: Določitev mesta, na katerem bo 
postavljena Knjiga želja skupine Palčki. 
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in Katke (dveh predhodnih študentk). Ko sva si šotor ogledali, je sošolka Tjaša, ki je bila škrat 

Zdenko, otroke kar povabila v šotor. Takrat sem jo jaz ustavila in dejala, da vsi naenkrat res 

ne moremo v šotor. Potem sva vprašali otroke, ali imajo kakšno idejo, kako bi odšli v šotor. 

Otroci so imeli polno idej; najprej so hoteli vsi naenkrat iti v šotor, vendar je škrat Zdenko 

povedal, da ne morejo vsi naenkrat, saj je šotor premajhen za vse, in da ne bo mogel poslušati 

vseh želja naenkrat, da bo najlaže, če gresta v šotor on in še en otrok. Potem je neka deklica 

predlagala, da bi šli v šotor eden po eden. Vprašali sva jih, kako naj bi eden po eden sploh 

hodili v šotor. Tako se je neki deček takoj spomnil, da bi lahko šli v vrsti. Takrat je škrat 

Štefko (jaz) rekel, da če bodo res vsi v vrsti, bodo pa dolgo čakali. Škrat Zdenko jih je vprašal 

za vrstni red, čas: kdo bi bil prvi, kdo drugi itd. Najprej jih je bilo veliko, ki so hoteli biti prvi. 

Potem se je izkazalo, da nočejo biti vsi prvi, da hočejo biti nekateri tudi drugi, tretji …, 

zadnji. Neki deček je celo rekel, da ga »briga«, kateri bo na vrsti. Tako smo problem že skoraj 

rešili. Vrstni red, ki so ga določili otroci, smo zapisali na list papirja. Otroci so mi prinesli list 

papirja in svinčnik. Mislim, da bi morala še malo počakati, da bi otroci sami podali to idejo 

(zapis vrstnega reda na list papirja), tako sem jo pa jaz predlagala. Sicer pa je bila otrokom 

všeč. Ko sem zapisovala otrokova imena na papir, sem pisala tako, da sem na glas in zelo 

počasi črkovala; otroci so mi pri tem začeli pomagati. To mi je bilo zelo zanimivo, saj otroci 

že znajo črkovati ne le svoja imena, temveč tudi imena drugih otrok. Ko smo končali s 

seznamom, sva otroke vprašali, kaj bomo z njim naredili. Neki deček je takoj povedal, da ga 

bomo prilepili na steno; tudi pokazal je, kam. Otroci so se strinjali. Vprašali sva jih še, kaj 

potrebujemo, da prilepimo papir. Otroci so predlagali lepilni trak (selotejp) in ga tudi prinesli; 

dve deklici sta potem zalepili papir na prej predlagano mesto. Tako smo rešili drugi oz. prvi 

problem odhajanja v šotor. 

2. problem: Otroci pridejo do rešitve, kako ne govoriti drug čez drugega. 

Ko smo končali s prvim problemom, sva se s sošolko spomnili, da sva pozabili otroke prej 

vprašati, kaj so skozi teden počeli v šotoru; tako smo ta dva problema malo zamenjali (v 

pripravi sta bila napisana in načrtovana ravno obratno), a se je vse lepo izšlo. Otroke sva, 

preden smo začeli z zbiranjem želja, vprašali, kaj so počeli v šotoru. Začeli so govoriti drug 

čez drugega, zato je škrat Zdenko vprašal otroke, kako bi naredili, da bi vsak posamezno 

povedal, kaj je najraje počel v šotoru, kaj mu je bilo všeč ipd. Otroci so si podajali ideje. Neka 

deklica je predlagala pravilo eden po eden, kar je bila odlična ideja. Ko sva otroke vprašali, 

kdo bi bil prvi, drugi, tretji itd., jih je spet veliko hotelo biti prvih. Ker ni bilo nobene 

primerne ideje, je škrat Zdenko povedal, da ima nekaj s seboj, to je klobčič volne. Otroke sva 

vprašali, kako bi si z njim lahko pomagali. Neki deček je takoj predlagal: da bi vsak držal 
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vrvico, eden njen začetek, drugi njen konec. Potem smo se posedli v telovadnici v krog in 

pričeli. Škrat Zdenko je še enkrat vprašal, kdo bo začel prvi. Otroci so odgovarjali, da tisti, ki 

prvi ujame klobčič; prišli smo tudi do izštevanke An ban in tudi do ideje, da bi si med seboj 

podajali klobčič v vrsti. Na koncu smo spoznali, da je najbolje, da začne škrat Zdenko z 

vprašanjem, kaj so otroci najraje počeli v šotoru. Prijel je za konec vrvice in klobčič podal 

naprej. Za začetek je podal najprej meni – Štefku, da so otroci videli potek igre. Štefko je 

vrgel klobčič naprej enemu izmed otrok. Na koncu smo dobili veliko »pajkovo« mrežo. 

Otroci so se najraje igrali v šotoru indijance. Nekateri so tudi risali, gledali knjige, drugi so se 

igrali igro Ne dotikaj se tal itd. Mislim, da bilo bolje, če bi to dejavnost oz. problem izpustili, 

zaradi časovne stiske. Bolje bi bilo, če bi kar takoj prešli na zbiranje želja. Zanimivo je bilo 

slišati, kaj so otroci radi počeli v šotoru, in še vsak je prišel do besede. Po tej dejavnosti so 

nama otroci zapeli pesmico Enkrat je bil en majhen škrat. Pesmico vsi dobro znajo in so jo 

radi zapeli, ob tem pa so se tudi malo razigrali.  

Vrnili smo se v igralnico; prinesla sem Knjigo želja, ki je bila skrita v garderobi. Lahko smo 

začeli s podajanjem želja, samo še pogovoriti smo se morali, kaj bodo počeli medtem ostali 

otroci, ki bodo čakali na vrsto. Tako smo prešli na osredji del. 

3. problem: Otroci pripravijo prostor za risanje. 

Otroci so se malo razživeli in začeli hoditi na hiško. Všeč mi je bilo, ko je sošolka Tjaša 

povedala, da je škrat Zdenko zdaj hud, da je pokazala, da se tudi škrat Zdenko kdaj razjezi in 

mu kaj ni všeč. Takoj so se pomirili, čeprav se jim je vse to zdelo malo smešno. Otrokom sva 

povedali, da imajo še eno nalogo: da morajo željo tudi narisati. Pričeli smo s pripravo prostora 

za risanje. Otroke sva spraševali kaj vse potrebujemo za risanje z vodenimi barvicami, oni pa 

so odgovarjal, kaj potrebujejo. Povedali so, da potrebujejo čopiče, prt kot zaščito za mizo, 

zaščitne obleke, vodo, tempere oz. vodene barvice, papir … Otrokom sva še povedali, da 

bomo risbe zunaj obesili na vrv, da se posušijo, in da jih bomo sneli šele, ko se bo njihova 

želja uresničila. Preden so začeli risati, sva jih na to še enkrat spomnili. 

4. problem: Otrok z risbo izrazi svojo željo. 

Pri tem problemu sem bila škrat Štefko. Otroci so radi risali svoje želje; bili so zelo natančni. 

Hospitantke in jaz smo hodile naokoli in jih spraševale, kaj rišejo, in si kaj zapisale, da bi 

imele čim več podatkov o željah. Kdor se ni znal podpisati, smo ga tudi podpisale. Ko so 

nekateri otroci že narisali, sem odšla z njimi, da smo obesili risbe. Kasneje sem odšla še na 

hišico, kjer sem jim prebrala kakšno knjigo iz paketa, ki so ga predhodno dobili. Otroci so me 

radi poslušali. Ko so vsi prenehali z risanjem, sem še jaz prenehala z branjem (kar nekaterim 

otrokom ni bilo všeč, saj so hoteli, da še kar naprej berem), kajti oditi sem morala s hiške in se 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

64 
 

z drugimi igrati kakšno gibalno igro, da se ne bi naveličali. Eni izmed hospitantk sem dejala 

naj me zamenja, tako da je ona brala knjigo, jaz pa sem odšla do otrok, da smo se še malo 

poigrali. Najprej sem z nekaterimi izmed njih risala škrate, nato sem dobila od dveh deklet 

kosilo, ki sta mi ga skuhali v kotičku kuhinja. Potem sem otroke povabila v telovadnico, v 

kateri smo izvajali različne gibalne igre. Najprej smo se igrali igro oz. bans Indijanec. Ta je 

bil otrokom zelo zanimiv in smešen. Namesto da bi ponavljali za menoj, so se smejali 

smešnim izrazom v bansu in meni, ko sem spreminjala glasove. Na koncu je bans izgledal 

bolj kot neko pripovedovanje zgodbe kot bans. Vendar je bilo tudi to učinkovito, saj so se 

otroci ob tem zabavali. Zatem je bila na vrsti igra Copati. Otrokom je bila zelo zanimiva, 

veliko smo se nasmejali, je pa bila skoraj prelahka za njih, namreč otroci so takoj ugotovili, 

čigav je copat na sredini kroga. Ena od deklic je predlagala, da bi se šli podobno igro, ki se jo 

igrajo oni kdaj v vrtcu. Igra je bila podobna prejšnji, le da smo si vsi med seboj zamenjali 

copate; tisti, ki je odšel ven, pa je moral potem ugotoviti, kdo ima čigave copate. Ta igra mi je 

bila še bolj zanimiva, smešna in bila je tudi malo težja otrokom, kar je dobro, saj so morali 

malo bolj razmišljati. Z nami se je igrala še vzgojiteljica in tudi ena izmed hospitantk. Potem 

smo se igrali bans Hiška. Otrokom je bil tudi ta smešen; malo so ponavljali za menoj, bolj ali 

manj pa so me spet poslušali. Otroke sem vprašala, katero igro še poznajo, in povedali so mi 

za igro, pri kateri ima nekdo zvonec, drugi odejo, ostali pa se sprehajajo po prostoru, potem 

pa, ko tisti zazvoni na zvonec, vsi počepnejo in mižijo. Tisti z odejo pa enega pokrije in 

zvonec še enkrat zazvoni. Ostali, ki niso pokriti, morajo ugotoviti, kdo manjka oz. kdo je pod 

odejo. Tudi jaz sem se sprehajala z otroki in zanimivo je, da je najprej deklica pokrila mene, 

otroci pa so takoj ugotovili, kdo manjka (saj sem le večja od ostalih). Ko pa je deklica 

naslednjič pokrila nekoga drugega, je bilo otrokom zelo težko povedati, kdo manjka. Z otroki 

sem se igrala toliko časa, dokler sošolka Tjaša ni zbrala vseh želja. 

Medtem se je že reševal 5. problem: Otrok v šotoru z besedami izrazi svojo željo. 

Ti dve dejavnosti sta se med seboj prepletali: medtem ko je eden izmed otrok povedal svojo 

željo škratu Zdenku v šotoru, so drugi otroci risali; če pa so že končali z risanjem, so lahko 

gledali knjige, se igrali ... Pri tem (petem) problemu je bila sošolka Tjaša škrat Zdenko. Dejala 

mi je, da je potrebovala veliko časa, da je od vseh otrok zbrala tako natančne želje, da bi jih 

lahko naslednje sošolke uresničile. Nekateri otroci so rekli samo, npr., da si želijo žirafo. 

Potem jih je Tjaša morala še veliko spraševati, da je dobila podrobnosti glede želja. Ta 

dejavnost nam je vzela veliko časa, vendar se mi zdi, da se otrokom ni zdelo tako, saj so se, 

medtem ko so čakali na vrsto ali ko so že povedali željo, lahko igrali z menoj ali sami zase. 
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Tako so imeli nekakšne igralne urice, kar jim je bilo čisto všeč; razživeli so se in videlo se je, 

da se zabavajo. 

Ko so vsi otroci povedali v šotoru svoje želje, je škrat Zdenko prišel v telovadnico in vprašal 

otroke, kam naj postavijo/-mo knjigo želja, da jo bodo lahko vedno pogledali. Otroci so 

predlagali, naj jo položi ob steno. Na koncu smo jo postavili pred vrata v igralnico, to je desno 

na mizo, da so jo vsi lahko videli. 

Sledil je zaključek. Ker nama je s sošolko zbiranje želja vzelo veliko časa in je bila ura že 

skoraj pol 12-ih (skoraj že čas kosila), sva zaključek malo spremenili, da smo hitreje končali. 

Otroke sva vprašali, ali se še spomnijo, kaj si je škrat Zdenko nazadnje zaželel. Otroci so 

pozabili. Povedali sva, da si je Zdenko zaželel celo igralnico balonov, ki bi jih lahko pihal in 

podajal. Štefko (oz. jaz) je odprl nahrbtnik in otrokom pokazal, da ima presenečenje za 

Zdenka – balone. Otroci so bili zelo navdušeni, ko so videli balone. Ker je bilo premalo časa, 

da bi jih napihovali in se še igrali, smo se zmenili, da se bodo z njimi igrali naslednji dan; 

otroci in vzgojiteljica so se strinjali. Preden sva odšli, sem odšla še po barometer želja; zanj ni 

bilo časa, saj nismo uspeli izpolniti Zdenkove želje, zato sva ga samo pokazali in povedali, 

čemu je namenjen in da ga bodo naslednjič uporabili.  

Od otrok sva se poslovili in oni od naju. Otroci in vzgojiteljica so se še zahvalili za balone, ki 

so jih dobili, medve pa sva dobili veliko risb, ki so jih otroci narisali za naju oz. za škrata. Še 

pomahali sva in odšli… 

Nastop se mi je zdel res odličen: uspel je, kajti z otroki smo uspeli rešiti vse probleme, ki sva 

si jih s sošolko zastavili v pripravi. Otroci so se zaigrali, kar sva hoteli. Bili so motivirani 

skozi ves nastop.  
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4. NASTOP 

Izvedba 

V četrtem delu projekta (četrtem nastopu

povedo, katero izmed poslanih iger so s

skrivajo dišečo svečo, en otrok pa jo iš

V osrednjem delu je glavni poudarek na uresni

– Patriku, ki si je zaželel č

– Petji, ki si je zaželela vr

– Urošu, ki si je zaželel modrega robota iz papirja;

– Lucasu, ki si je zaželel, da bi bil 

V zaključnem delu vsak otrok z barometrom

ali ne. Otroci, katerim se je 

Knjigo želja skupine Palčki pod risbo, ki je bila narisana pred uresni

4).  

   

Evalvacija avtorice  

Glavni cilj četrtega nastopa je bil:

postaviti v središče pozornosti.  

V uvodnem delu sta Darja in Katja v vlogi pomo

mobilnega telefona. Že predhodno sta se z vzgojiteljico dogovorili

so ju slišali vsi otroci. To je bila odli

Med telefonskim pogovorom so bili vsi otroci popolnoma mirni in 

in Katja govorita, ter so odgovarjali na njuna

V pripravi sta načrtovali, da se v uvodnem delu z otroki pogovarjajo tudi o Jupidupijaaa 

igricah, ki jim jih je poslal škrat Zde

Razlog za to so bili božični in novoletni prazniki, med 

katerimi je bila enota premešč

zato so paket dobili šele ta teden. Sledila je igrica, v kate

so otroci skrivali svečko, en otrok pa jo je i

igre sta dobro razložili, in kar je bilo še bolje, po

tako da so otroci laže dojeli pravila in to

igra poteka. Tudi izštevanka, ki je govorila o škratih, je 
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četrtem nastopu) otroci pomočnicama Katji S. in Darji M. za za

katero izmed poslanih iger so se najraje igrali. Nato izvedejo igro, v kateri otroci 

o, en otrok pa jo išče.  

V osrednjem delu je glavni poudarek na uresničevanju želja. Želja se bo uresni

Patriku, ki si je zaželel čarobno palico mavrične barve, s katero bi čaral;

je zaželela vrtnico iz papirja; 

želel modrega robota iz papirja; 

Lucasu, ki si je zaželel, da bi bil čarovnik, ki pričara denar. 

nem delu vsak otrok z barometrom počutja izrazi, ali mu je uresni

se je želja uresničila, uresničeno željo narišejo in risbo prilepij

pod risbo, ki je bila narisana pred uresničitvijo želje

etrtega nastopa je bil: štirim otrokom uresničiti želje, s tem pa vsakega od njih 

e pozornosti.   

uvodnem delu sta Darja in Katja v vlogi pomočnic škrata Zdenka otroke poklicali prek

mobilnega telefona. Že predhodno sta se z vzgojiteljico dogovorili, da je vklju

so ju slišali vsi otroci. To je bila odlična in posebna ideja, ki je bila tudi uspešno izvedena. 

Med telefonskim pogovorom so bili vsi otroci popolnoma mirni in so poslušali, kaj jim Darja 

odgovarjali na njuna vprašanja.  

rtovali, da se v uvodnem delu z otroki pogovarjajo tudi o Jupidupijaaa 

igricah, ki jim jih je poslal škrat Zdenko, a sta ta del izpustili, ker se otroci igric še niso igrali. 

čni in novoletni prazniki, med 

katerimi je bila enota premeščena v drugo enoto vrtca in 

zato so paket dobili šele ta teden. Sledila je igrica, v kateri 

en otrok pa jo je iskal. Navodila 

in kar je bilo še bolje, ponazorili, 

e dojeli pravila in točno vedeli, kako 

igra poteka. Tudi izštevanka, ki je govorila o škratih, je Slika 28: Skrivanje in iskanje sveče

as po željah otrok. Diplomska 

 

nicama Katji S. in Darji M. za začetek 

igro, v kateri otroci 

evanju želja. Želja se bo uresničila:  

ne barve, s katero bi čaral; 

ali mu je uresničena želja ugajala 

eno željo narišejo in risbo prilepijo v 

itvijo želje (glej Prilogo 

tem pa vsakega od njih 

nic škrata Zdenka otroke poklicali prek 

ključila zvočnik, da 

na in posebna ideja, ki je bila tudi uspešno izvedena. 

poslušali, kaj jim Darja 

rtovali, da se v uvodnem delu z otroki pogovarjajo tudi o Jupidupijaaa 

se otroci igric še niso igrali. 

: Skrivanje in iskanje sveče 
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bila odlična, popolnoma se je namre

je, da je bila všeč otrokom; 

uporabili v igri. Katja in Darja sta jih pri tem spodbujali in jim pomagali ter

je prišlo do kakšnega nesporazuma oz. s

igro zaključili in za konec ob gore

bi morali otroke (po vzgojiteljič

ter glasno, saj bi tako pesem zapeli bolj usklajeno. 

Sama bi pohvalila prehod med tema dvema in tudi prehode 

bili (tudi po vzgojiteljičinih besedah)

Medtem ko so se otroci s Katjo in Darjo igrali v ve

hospitirali, po Darjinih in Katjinih navodilih

potreben material za uresničevanje želja.  

Sledil je osrednji del: uresničevanje želja štirim otrokom. Napoved, katerim otrokom  bosta 

uresničili želje, sta izvedli na zelo prijeten

in poslušnost vseh otrok. Najpomembnejše pri tem je bilo

kasneje uresničili željo, vzeli dovolj 

in njegovo željo ter mu s tem pokazal

sodelovali so in ustvarjali od za

Slika 29: Danes bomo želje uresničili. 

Dobro izvedena je bila prav tako razdelitev otrok v skupine; 

razdelili v skupine, in jih s tem postavili pred problem. Nek

razdelili na dekleta in fante. Njego

koliko je deklet in koliko fantov. Število obeh, osem fantov in os

ujemalo, zato so se razdelili. V

bo delala katera skupina, kajti

bi raje delali, in razdelitev zato ne bi stekla tako pravi

Deklice so odšle s Katjo in se p

navodilih uresničevale njeno željo. Petja si je zaželela vrtnico iz papirja, ki bi jo izdela
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se je namreč ujemala s samim projektom. Najpomembnejše pri tem 

 otrokom; hitro so si jo zapomnili in jo skupaj s Katjo 

Katja in Darja sta jih pri tem spodbujali in jim pomagali ter

je prišlo do kakšnega nesporazuma oz. so pomoč potrebovali. Po nekajkratnih ponovitvah

ili in za konec ob goreči sveči zapeli pesem Enkrat je bil en škrat

(po vzgojiteljičinih besedah) med petjem bolj voditi in sami peti bolj odlo

ter glasno, saj bi tako pesem zapeli bolj usklajeno.  

Sama bi pohvalila prehod med tema dvema in tudi prehode med ostalimi dejavnostmi, ki so 

inih besedah) ustrezni in nevsiljivi – mehki prehodi. 

ko so se otroci s Katjo in Darjo igrali v večnamenskem prostoru, sta študentki, ki sta 

Darjinih in Katjinih navodilih uredili mize v igralnici in vanjo prinesli ves 

čevanje želja.   

uresničevanje želja štirim otrokom. Napoved, katerim otrokom  bosta 

ili želje, sta izvedli na zelo prijeten in slavnosten način, s čimer sta pritegnili pozornost 

ajpomembnejše pri tem je bilo, da sta si za 

ili željo, vzeli dovolj časa ter veliko pozornost namenili in usmerili na otroka 

in njegovo željo ter mu s tem pokazali, da je pomemben. Vse otroke sta odli

in ustvarjali od začetka do konca nastopa.  

 

Slika 30: Branje želja iz Knjige želja

Dobro izvedena je bila prav tako razdelitev otrok v skupine; otroke sta vprašali

in jih s tem postavili pred problem. Neki deček je takoj predla

in fante. Njegova ideja se je vsem zdela dobra, zato j

fantov. Število obeh, osem fantov in osem deklet

razdelili. Všeč mi je bilo to, da sta otrokom šele po razdelitvi povedali, kaj 

delala katera skupina, kajti v nasprotnem primeru, bi se otroci razdeljevali glede na to

in razdelitev zato ne bi stekla tako pravično, kot je.  

so odšle s Katjo in se posedle za mizi v igralnici, v kateri so nato po Petjinih 

evale njeno željo. Petja si je zaželela vrtnico iz papirja, ki bi jo izdela

as po željah otrok. Diplomska 

 

tom. Najpomembnejše pri tem 

skupaj s Katjo (in zatem sami) 

Katja in Darja sta jih pri tem spodbujali in jim pomagali ter se vmešali le, če 

 potrebovali. Po nekajkratnih ponovitvah so 

zapeli pesem Enkrat je bil en škrat. Katja in Darja 

med petjem bolj voditi in sami peti bolj odločno 

stalimi dejavnostmi, ki so 

mehki prehodi.  

namenskem prostoru, sta študentki, ki sta 

uredili mize v igralnici in vanjo prinesli ves 

evanje želja štirim otrokom. Napoved, katerim otrokom  bosta 

sta pritegnili pozornost 

 vsakega, ki sta mu 

veliko pozornost namenili in usmerili na otroka 

i, da je pomemben. Vse otroke sta odlično motivirali: 

 

: Branje želja iz Knjige želja 

vprašali, kako bi se 

ek je takoj predlagal, da bi se 

, zato je Darja preštela, 

em deklet, se je ravno 

to, da sta otrokom šele po razdelitvi povedali, kaj 

otroci razdeljevali glede na to, kaj 

so nato po Petjinih 

evale njeno željo. Petja si je zaželela vrtnico iz papirja, ki bi jo izdelala 
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sama, in parfum, s katerim bi poškropila vrtnico, da bi dišala. Na za

deklica izbirala barvi palčke in cvetov, je delo dobro teklo. Ko pa je sledilo samo izdelovanje 

vrtnice, se je vse skupaj upoč

izdelali vrtnico. Predhodno sta se s Petjo dogovorili, da bo s seboj prinesla knjigo, v kateri je 

postopek izdelave vrtnice, a deklica je ni prinesla. Pomo

primer vrtnice, a se Katja še vedno ni

deklic sploh ni točno vedela,

vmešala ena izmed študentk in deklicam povedala, kaj sploh izdelujejo

primer, ki ga je imela pomočnica vzgojiteljice. Takrat

kako vrtnica sploh izgleda. Delo je še vedno potekalo po

usmeriti deklic in ustrezno organizirati dela. Po besedah vzgojiteljice bi jim morala podati v

informacij. Popolnoma se je pustila voditi Petji

krep papirja za izdelavo cvetov. Ponovno se je vmešala študentka in predla

deklica striže sama, Petja pa naj pokaže samo primer cv

steklo hitreje. Čeprav je delo potekalo po

želja: prav tako je bilo pomembno, 

ugajalo.  

Slika 31: Izdelovanje vrtnic iz papirja 

Druga skupina – fantje pa so odšli z Darjo 

igralnice, kjer so uresničevali P

iz lesa, ki bi bila mavrične barve, da bi z njo

zaželel, da bi bil čarovnik, ki bi 

črne barve. Darja je svoje delo dobro organizirala in vodila. Za eno mizo so otroci z vodenimi 

barvicami barvali lesene palice. Vsak

pa so dečki po Lucasovih navodilih delali denar. Glede na

dejavnosti hkrati, je imela veliko dela

spodbujala in pomagala otrokom, 

tudi študentka, ki je hospitirala, sa
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in parfum, s katerim bi poškropila vrtnico, da bi dišala. Na začetku, ko si je vsaka 

ke in cvetov, je delo dobro teklo. Ko pa je sledilo samo izdelovanje 

vrtnice, se je vse skupaj upočasnilo, saj Katji (po njenih besedah) ni bilo jasno, kako naj bi 

izdelali vrtnico. Predhodno sta se s Petjo dogovorili, da bo s seboj prinesla knjigo, v kateri je 

postopek izdelave vrtnice, a deklica je ni prinesla. Pomočnica vzgojiteljice je Katji dala 

primer vrtnice, a se Katja še vedno ni popolnoma znašla. Delo je potekalo po

, kaj in kako delajo. Delo je tako »vodila« Petja, dokler se ni 

mešala ena izmed študentk in deklicam povedala, kaj sploh izdelujejo

omočnica vzgojiteljice. Takrat so si deklice šele za

vrtnica sploh izgleda. Delo je še vedno potekalo počasi, ker Katja še vedno ni znala 

usmeriti deklic in ustrezno organizirati dela. Po besedah vzgojiteljice bi jim morala podati v

informacij. Popolnoma se je pustila voditi Petji, ki je sama vsaki deklici posebej strigla kos 

krep papirja za izdelavo cvetov. Ponovno se je vmešala študentka in predla

, Petja pa naj pokaže samo primer cveta, kakšen naj bo. Delo je potem

elo potekalo počasi, je bil cilj vseeno dosežen. Petji se je uresni

pomembno, da je bila ves čas v središču pozornosti, kar 

 

Slika 32: Vrtnica ima poseben vonj

pa so odšli z Darjo in se prav tako posedli za mizi

evali Patrikovo in Lucasovo željo. Patrik si je zaželel 

ne barve, da bi z njo čaral, da bi dobil vse, kar bi želel. Lucas pa si je 

arovnik, ki bi čaral denar; prav tako bi imel čarobno palico iz lesa, r

rne barve. Darja je svoje delo dobro organizirala in vodila. Za eno mizo so otroci z vodenimi 

arvali lesene palice. Vsak je palico pobarval tako, kot je sam želel. Za drugo mizo 

ki po Lucasovih navodilih delali denar. Glede na to, da je Darja 

dejavnosti hkrati, je imela veliko dela; neprestano je hodila enega konca mize na drugega

spodbujala in pomagala otrokom, če so pomoč potrebovali. Pri tem ji je kasneje pomagala 

tudi študentka, ki je hospitirala, saj sta obe mizi potrebovali osebi, ki bi bili stalno poleg ter bi 

as po željah otrok. Diplomska 

 

četku, ko si je vsaka 

ke in cvetov, je delo dobro teklo. Ko pa je sledilo samo izdelovanje 

) ni bilo jasno, kako naj bi 

izdelali vrtnico. Predhodno sta se s Petjo dogovorili, da bo s seboj prinesla knjigo, v kateri je 

nica vzgojiteljice je Katji dala 

popolnoma znašla. Delo je potekalo počasi in večina 

o »vodila« Petja, dokler se ni 

mešala ena izmed študentk in deklicam povedala, kaj sploh izdelujejo; pokazala jim je 

začele predstavljati, 

Katja še vedno ni znala 

usmeriti deklic in ustrezno organizirati dela. Po besedah vzgojiteljice bi jim morala podati več 

vsaki deklici posebej strigla kos 

krep papirja za izdelavo cvetov. Ponovno se je vmešala študentka in predlagala, da naj vsaka 

n naj bo. Delo je potem 

. Petji se je uresničila 

u pozornosti, kar ji je vidno 

 

: Vrtnica ima poseben vonj.

in se prav tako posedli za mizi na drugem koncu 

atrikovo in Lucasovo željo. Patrik si je zaželel čarobno palico 

aral, da bi dobil vse, kar bi želel. Lucas pa si je 

arobno palico iz lesa, rjave ali 

rne barve. Darja je svoje delo dobro organizirala in vodila. Za eno mizo so otroci z vodenimi 

je palico pobarval tako, kot je sam želel. Za drugo mizo 

Darja vodila dve različni 

; neprestano je hodila enega konca mize na drugega ter 

 potrebovali. Pri tem ji je kasneje pomagala 

, ki bi bili stalno poleg ter bi 
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otroke spodbujali in usmerjali. Sploh de

veliko spodbude, na začetku so se namre

Slika 33: Barvanje čarovniške palice  

Za izdelovanje vrtnic, čarovniških palic in denarja so porabili kar nekaj 

Darji uspelo izpeljati vse, kar sta si zamislili, sta se z vzgojiteljico dogovorili, da se 

bosta zamenjali, ampak bodo to storili med tednom do naslednjega nastopa. 

Ko je večina otrok končala z izdelovanjem,

zaželel si je robota iz papirja, ki bi bil modre barve. Že dan prej sta se z Urošem, prav tako kot 

z ostalimi tremi otroki, o njegovi želji še bolj podrobno pogovorili. Skupaj so se odlo

bodo robota izdelali iz kartonas

nato posušili in na koncu iz njih sestavili robota. Ker bi se barva na škatlah predolgo sušila, so 

se med nastopom odločili, da bodo robota najprej sestavili iz škatel in ga nato, 

želel, z vzgojiteljico pobarvali. Katja in Darja sta pripravili dovolj škatel, tako da so otroci 

lahko naredili kar štiri robote. Pri tem sta otrokom podali ravno prav informacij in kar je bilo 

zelo dobro, otrok nista preveč

svobodni in so robote izdelali po

in poudarjali njegovo željo. Vsi otroci so tako svojo pozornost usmerili vanj in spoštovali ter 

poslušali njegove ideje o njego

Ko so bili roboti dokončani, 

vprašanje, ali se mu je uresničila želja

Slika 35: Izdelovanje robotov iz kartona
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spodbujali in usmerjali. Sploh dečki, ki so z Lucasom delali denar, so potrebo

so se namreč samo gledali.         

 

Slika 34: Izdelovanje denarja za čarovniško predstavo

arovniških palic in denarja so porabili kar nekaj časa

kar sta si zamislili, sta se z vzgojiteljico dogovorili, da se 

bodo to storili med tednom do naslednjega nastopa. 

ala z izdelovanjem, so pričeli še z uresničevanjem Uroševe želje: 

zaželel si je robota iz papirja, ki bi bil modre barve. Že dan prej sta se z Urošem, prav tako kot 

z ostalimi tremi otroki, o njegovi želji še bolj podrobno pogovorili. Skupaj so se odlo

bodo robota izdelali iz kartonastih škatel, ki jih bodo najprej pobarvali z belo in modro barvo, 

nato posušili in na koncu iz njih sestavili robota. Ker bi se barva na škatlah predolgo sušila, so 

ili, da bodo robota najprej sestavili iz škatel in ga nato, 

želel, z vzgojiteljico pobarvali. Katja in Darja sta pripravili dovolj škatel, tako da so otroci 

lahko naredili kar štiri robote. Pri tem sta otrokom podali ravno prav informacij in kar je bilo 

zelo dobro, otrok nista preveč vodili in jim razlagali, kako robot izgleda;

svobodni in so robote izdelali po svojih idejah. Vso pozornost sta vseskozi usmerjali na Uroša 

in poudarjali njegovo željo. Vsi otroci so tako svojo pozornost usmerili vanj in spoštovali ter 

poslušali njegove ideje o njegovi želji.  

 so se postavili v krog in si jih ogledali. Uroš je na Darjino 

se mu je uresničila želja, odgovoril: »Ja, men je blo najbolj vše
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zmedeni in sta se najprej (»ocenj
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še z uresničevanjem želja Patrika in Lucasa, in sicer s 

no sta uspeli. S tem so bile vse želje uresničene in cilj je bil dosežen. 

popolnoma zavedali, čigave in katere želje uresni

 

Slika 38: ... vsi otroci naj se spremenijo v

ek so otroci na plakatu barometra počutja izrazili, ali jim je bila uresni

takoj razumeli in vedeli, kaj morajo storiti. Zmedeni so bili 

pri tistih željah, pri katerih niso sodelovali vsi (Petjini, Lucasovi in Patrikovi). Otroci niso 

, ali naj nalepijo »smejke« oz. »kiske« ali ne. Tudi Katja in Darja sta bili ob

se najprej (»ocenjevanje« Petjine želje) odločili za da, v nadaljevanju pa za ne. 

utje pri posamezni želji izrazili vsi otroci naenkrat, kar

zmešnjavo. Otroke sta na to opozorili in odločili  so se, da bodo šli po vrsti, 

vali. Vzgojiteljica je bila mnenja, da bi bilo bolje, če bi plakat postavili 

da bi ga nalepili na steno, da bi ga tako dobro videli vsi otroci.  

 

Slika 39: Barometer počutja  
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Zaklju čne misli 

Cilji, ki sta si jih zadali študentki, so bili doseženi in izpeljani na otrokom privlačen in prijeten 

način. Študentki sta vseskozi vso pozornost usmerjali v otroke, katerim so se želje uresničile 

popolnoma tako, kot so si sami zamislili. Med nastopom sta uporabljali aktivno učenje, s 

čimer sta uresničili tudi cilje odprtega tipa raziskovanja.  

 

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

Prva študentka 

Pred nastopom sva s sošolko otroke obiskali v ponedeljek, 3. 1. 2011, torej dva dni pred 

nastopom. S pomočnico vzgojiteljice (vzgojiteljica je bila namreč odsotna) sva se dogovorili 

za ves potreben material. Z otroki pa sva se pogovorili o njihovih željah, ki sva jih z njimi 

večinoma samo obnovili, saj so bile že zelo dodelane. Deklici Petji sva naročili, naj prinese 

knjigo, ki jo bomo potrebovali pri uresničevanju njene želje – izdelovanje vrtnic iz papirja. 

Na dan nastopa sva najprej odšli v igralnico, v kateri sva otroke pozdravili; z vzgojiteljico sva 

se na kratko dogovorili o poteku nastopa. Pripravili sva potreben material za izvedbo nastopa. 

Presenečena sem bila, da so bili otroci nad najinim prihodom tako navdušeni in so naju takoj 

spraševali, ali bodo prišle škratkove pomočnice in ali bo prišel tudi škratek Zdenko. Povedali 

sva jim, da bosta kmalu prišla, podrobnosti pa nisva želeli razlagati, ker je bilo potrebno 

otroke presenetiti.  

Nastop sva kot škratkovi pomočnici pričeli s telefonskim klicem. Poklicali sva pomočnico na 

mobilni telefon in jo prosili, naj na telefonu vključi zvočnik. Tako so naju slišali tudi otroci. 

Povedali sva jim, da sva na poti v vrtec, vendar bova malo zamudili in naj ne skrbijo. Želeli 

sva odgovor otrok ali kakršen koli odziv, a ga sprva nisva dobili; najverjetneje otroci niso 

dobro slišali najinega nagovora. Potem sva se z njimi zmenili, da jih kmalu obiščeva in naj 

nama odprejo vrata, ko bova pozvonili na zvonec. Ko sva prišli v igralnico, so bili otroci zelo 

navdušeni nad najinim prihodom; menim, da so jih močno motivirale že najini škratovski kapi 

in sam prihod. Otroci so bili nemirni od pričakovanja, kaj sva pripravili za njih, vendar sva jih 

najprej umirili, da sva jim razložili, zakaj sva prišli. Otroke sva spomnili, da bomo tokrat 

skupaj prvič uresničevali želje otrok. Nekateri otroci so takoj začeli izražati svoje želje in so 

govorili: »Mojo bomo uresničili.« Otrokom sva povedali, da bomo uresničili samo nekaj 

želja, ki jih je določil škratek Zdenko, ostale pa bodo naslednjič pomagale uresničevati druge 

škratkove pomočnice. Otroci so se strinjali, kajti ugotovili so, da jih je preveč, da bi uresničili 

želje vseh v istem dnevu.  
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Nato sva otroke vprašali, ali jim je škratek Zdenko, medtem ko ga ni bilo v vrtcu, kaj poslal 

po pošti. Otroci so takoj povedali, katere igre jim je poslal, in jih začeli kazati. Razlagali so 

nama, kako se igrajo s posameznimi igrami, govorili so, katere igre so jim všeč. Potem so 

nama pokazali še vsa pisma, dobljena od škratka Zdenka.  

Otroke sva povabili v večnamenski prostor, v katerem smo se usedli na tla v krog. Povedala 

sem jim, da se bomo igrali praznično igrico, ki sva jo pripravili za njih. Razložila sem jim 

pravila igre (skrivali bomo prazničen predmet, nekdo ga bo iskal, pri tem pa ga bomo 

usmerjali z izrazi »toplo«, »vroče«, ko se bo predmetu približeval, in »mrzlo«, »ledeno«, ko 

se bo predmetu oddaljeval; otrok, ki bo predmet iskal, bo med skrivanjem predmeta počakal z 

drugo škratkovo pomočnico v igralnici, da ne bo videl, kam bomo predmet skrili) in jim 

pokazala predmet, ki ga bomo skrivali: posebno praznično svečo. Ker nisem bila prepričana, 

ali so otroci pravila igre razumeli, sem jih preizkusila z demonstracijo. Skrila sem predmet in 

otrokom govorila, naj me usmerjajo do predmeta, ko sem bom poljubno gibala po prostoru. 

Takoj sem ugotovila, da so otroci pravila igre zelo dobro razumeli in jih znali uporabljati. Z 

otroki smo s pomočjo škratovske izštevanke (ki smo jo nekajkrat ponovili, da so se jo otroci 

naučili) najprej izšteli otroka, ki bo odšel v igralnico, da bo predmet iskal. Potem smo z otroki 

izšteli otroka, ki bo predmet skril. Če ni imel ideje, so mu pomagali drugi otroci. Otroke sem 

usmerjala, da so spremljali, kam smo skrili predmet, saj je bilo to zelo pomembno za 

nadaljnje usmerjanje otroka k skritemu predmetu. Otroci so zatem vrstnika zelo dobro 

usmerjali do skritega predmeta. Malo sem jim pomagala. Vendar pa sem opazila, da so 

nekateri samo govorili enako kot drugi, npr. »mrzlo«, brez da bi spremljali, kje se otrok, ki 

išče predmet, nahaja. Igro smo nekajkrat ponovili, da je prišlo na vrsto še nekaj otrok. Seveda 

so želeli priti na vrsto vsi, a sva jim razložili, da moramo uresničevati želje in se bodo to 

igrico igrali še kasneje z vzgojiteljico. Na koncu smo svečko še prižgali in zapeli pesmico o 

škratih (»Enkrat je bil en škrat«). Zdi se mi, da se je na tej točki nastopa resnično čutilo 

praznično novoletno vzdušje.  

Pri uvodni dejavnosti sva, po mojem mnenju, zelo dobro motivirali otroke in spodbujali 

njihovo medsebojno sodelovanje.  

Potem sva z Darjo (drugo škratkovo pomočnico) otrokom rekli, naj nama prinesejo Knjigo 

želja, da bomo prebrali želje otrok, ki jih je za ta dan izbral škratek Zdenko. Ko so nama 

knjigo prinesli, sva morali najprej zvitka papirja prebrati imena otrok, katerih želje bomo 

uresničili. Potem smo skupaj z otroki poiskali njihove želje teh v Knjigi želja in jih prebrali. 

Knjigo smo pospravili na mizo pred igralnico in z otroki še enkrat ponovili želje, ki jih bomo 
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uresničevali. Zelo dobro so si zapomnili posamezne želje in jih točno ponovili, kot so bile 

zapisane.  

Domenili smo se, da bomo najprej v dveh skupinah izdelovali čarovniške palice in denar s 

Patrikom in Lucasom ter rožice s Petjo. Otroke sva vprašali, kako bi se razdelili. Ker so takoj 

dobili idejo, da bi se razdelili v skupino deklic in skupino dečkov, sva jo upoštevali, saj je bilo 

ravno enako število dečkov in deklic. Ideja otrok glede deljenja na skupine se mi je zdela zelo 

zanimiva.  

Sama sem bila pri skupini deklic, ki je izdelovala rožice iz barvnega papirja. Petja je pozabila 

prinesti knjigo, v kateri bi imeli narisan postopek izdelovanja vrtnice, in zato je morala sama 

razlagati postopek izdelave. Deklice so jo spremljale, vendar jim Petja ni dovolj nazorno 

pokazala, zato same niso točno vedele, kaj morajo početi. Pomagala sem jim, spraševala sem 

Petjo, kako moramo narediti, a ni znala dobro razložiti. Opazovala sem Petjo pri izdelavi rožic 

in deklicam pokazala, kako morajo delati; spodbujala sem jih, naj opazujejo Petjo. Zdi se mi, 

da bi bilo vse veliko laže, če bi Petja prinesla knjigo, v kateri bi lahko tudi sama pogledala 

postopek izdelave, in bi lahko svetovala deklicam, kako morajo izdelovati vrtnice. Opazila 

sem, da imajo nekatere deklice zelo slabe spretnosti pri delu s škarjami. Težko je bilo 

pomagati in svetovati vsem deklicam naenkrat ter zraven še poslušati Petjo. Pri takih 

dejavnostih bi potrebovali knjigo in slike postopka izdelave.  

Ker se je glede časa že mudilo, smo z otroki med izdelovanjem vrtnic (dejavnost se je malo 

zavlekla) uresničili še Uroševo željo: iz škatel so otroci izdelali robota. Dali sva jim prosto 

pot, nisva jih usmerjali, kako naj sestavijo robota. Želeli pa sva, da se želja uresniči Urošu in 

da sam izdela robota, kot si ga želi. Otroci so sami ali po skupinah sestavljali robote, medve 

pa sva jim sproti rezali lepilni trak, da so robote zlepili. Na koncu se je Uroš odločil, da bo 

svojega robota, ki ga je izdelal iz valjastih kovinskih škatel za kapučino, nalepil na drugega 

robota, da bo nastal velik robot. Seveda so se otroci, ki so izdelali drugega robota, z njegovo 

odločitvijo strinjali; po navadi imajo namreč radi čim večje in čim višje izdelke. Robote so 

otroci po svoji želji razstavili ob robu večnamenskega prostora. Odločili sva se, da jih bodo 

kasneje pobarvali z vzgojiteljico, saj smo morali dokončati še želji Patrika in Lucasa ter 

nastop počasi zaključiti.   

Z otroki smo se usedli na tla v večnamenskem prostoru in počakali na navodila druge 

škratkove pomočnice; ta nam je povedala, da si bomo ogledali dve čarovniški predstavi. 

Počakali smo, da se je na svoj nastop pripravil Patrik. Ko je prišel, nas je z nekaj čarobnimi 

besedami spremenil v različne živali. Z otroki smo oponašali gibanje in oglašanje različnih 

živali. Takrat je prišlo do problema: otroci so se kot živali zapodili proti Patriku, ki se jih je 
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kar malo ustrašil in odšel iz večnamenskega prostora v igralnico. Igro sva prekinili in otrokom 

razložili, da ne smejo biti napadalni, ampak naj se samo gibajo kot živali in pri tem ne smejo 

strašiti Patrika. Tudi Patriku sva razložili, da se mu otroci ne bodo preveč približali in naj kar 

mirno čara naprej. Igra je zatem potekala brez zapletov. Sočasno je še Lucas začaral denar, ki 

ga je druga škratkova pomočnica vrgla v zrak izpod paravana. Vsi otroci so Lucasu pomagali 

denar pospraviti. Ker pa je bilo Lucasu tako všeč Patrikovo čaranje otrok v razne živali, sva to 

omogočili še njemu, a je bil malo sramežljiv in sprva ni želel govoriti; vzrok za to je bilo 

neobvladanje slovenskega jezika, saj govori tudi francosko.  

Ko smo vse želje otrok, določenih za današnji dan, izpolnili, je sledila zaključna dejavnost. Z 

otroki smo se zbrali okoli barometra s »smejki« in »kiski« ter obnovili, katere želje smo 

uresničevali, kaj smo delali pri posameznem uresničevanju želje. Za vsako željo se je vsak 

otrok odločil, ali mu je bila posamezna uresničitev želje všeč ali ne (npr. Uroš glede izdelave 

robota iz kartonskih škatel); na ustrezno mesto na plakatu je nalepil »smejka« ali »kiska«. Za 

vsako željo smo fotografirali razporeditev »smejkov« in kiskov«, ker sva morali škratku 

Zdenku odnesti fotoaparat, da bo slike natisnil in jih bodo otroci z drugimi škratkovimi 

pomočnicami nalepili v Knjigo želja k posamezni želji.  

Ker je bilo v skupini nekaj otrok, ki še niso izrazili želje škratku Zdenku, sva jim omogočili, 

da so želje povedali nama, in zapisali smo jih v Knjigo želja. Odločili sva se, da bo ena v 

šotoru otroke spraševala o njihovih željah in jih zapisala v knjigo, druga pa jih bo spodbujala 

pri risanju njihovih želja. Za vrstni red, kako bodo hodili v šotor, so se otroci odločili sami. 

Opazila sem, da se jim vrstni red ni zdel tako pomemben. Bila sem pri risanju želja otrok in 

jih spodbujala, naj narišejo tisto, kar so škratkovi pomočnici zaupali kot svojo željo v šotoru. 

Otroci so mi pripovedovali, kaj so si zaželeli in kako bodo to narisali. Opozorila sem jih, da se 

morajo na risbo podpisati. Potem smo vse risbice skupaj odnesli na vrvico k ostalim risbicam 

v večnamenski prostor, da bodo ves čas vidne.  

Otrokom sva povedali, da se nama mudi k škratku Zdenku, ki že čaka fotografije barometra. 

Povedali sva, da prideta naslednjič dve drugi škratovski pomočnici. Na škratovski način 

(Jupidipijaaa…) sva se poslovili in odšli.  

 

Druga študentka 

Najin klic (klic škratkov, ki zamujata, otrokom, da bosta prišla, le da bosta nekoliko 

zamudila) se je izkazal kot zelo dobrodošel, saj je v nastop vnesel svežino in nekaj novega, 

česar ta škrat še ne pozna. Bilo je malo težav, ker so otroci zelo slabo slišali, hkrati sem pa 
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tudi sama (v vlogi škrata, ki pripoveduje v telefon) zelo težko razbrala, kaj so otroci sporočili. 

Prihodnjič bi bilo potrebno preveriti, kako glasen je zvočnik na telefonu. 

Uvodna motivacijska igra skrivanja predmeta je prispevala k skupinski pripadnosti 

posameznika, ki je iskal predmet; tako je bilo zelo očitno, da je skupinica pomagala vsakemu 

posamezniku: niso delali razlik, da bi nekomu pomagali bolj, drugemu manj. V igri so bili 

zelo vztrajni in tudi ob daljšem iskanju posameznika le-tega niso čustveno izločili iz igre, 

ampak stremeli k temu, kako bi mu z besedami za usmerjanje lahko kar najbolj pomagali.  

Ko sta škrata poklicala otroke, katerim sta tisti dan izpolnjevala željo, je nastal nekakšen 

slavnostni trenutek, ki je prispeval k temu, da so bili ti otroci res zvezde dneva – uresničile so 

se namreč njihove želje. Izkazalo se je, da je to zelo dobra možnost in gesto smo ohranile v 

vseh nastopih, zato so vsi otroci (tudi bolj zadržani) imeli en dan občutek, da so glavne 

zvezde in da so res postali del skupine, ki je sodelovala z škratkom Zdenkom, ter da so si 

pričarali praznični čas.  

Delitev otrok na dve skupini, ki sva si jo zastavili kot problem, so otroci brez težav razrešili. 

Drugi predlog s strani otrok je bil, da se razdelijo posebej dečki in deklice. Ker je razmerje 

med njimi številčno ustrezalo, so otroci obdržali to delitev. Presenečena sem bila nad izbiro te 

možnosti. Presenetilo me je tudi, da so otroci tako potrdili predlog in se z njim strinjali.  

Ocenjujem, da nama je skozi nastop res uspelo izpeljati zastavljen cilj, da uresničimo njihovo 

željo.  

Patrik in Lucas, ki sta si zaželela, da bi čarala: eden denar, drugi pa različne stvari, sta skozi 

nastop izdelala (skupaj z drugimi otroki) denar, kot  si ga je zamislil Lucas. Sprva je bil Lucas 

nekoliko zadržan, kar je posledica njegove slabše komunikacije v slovenskem jeziku (prihaja 

iz Francije in še ne obvlada dovolj slovenskega jezika), kasneje pa je samostojno nastopil pred 

vsemi otroki in tako premagal strah pred komunikacijo v slovenskem jeziku. Najprej sva se 

dogovarjala, katere čarobne besede bo uporabil, a ni želel sodelovati; nato sem predlagala, da 

bi dejal: »Hokus, pokus.« Deček je pogledal z iskrivimi očmi in rekel, da besedi zna po 

francosko, in je ponovil: »Hokus, pokus.« (Izgovori se enako kot v slovenskem jeziku.) Deček 

se je počutil enakovrednega in je tudi na čarovniški predstavi, ki jo je predstavil drugim 

otrokom, suvereno govoril slovensko in bil pri tem zelo ponosen.  

Drugi deček (Patrik), ki je čaral preostale otroke v različne stvari (živali, rastline …),  je bil 

zelo navdušen, ko je dobil svoje »čarovniško« ogrinjalo, ki sva ga prinesli s seboj. Prvič je 

otroke začaral v volkove, nakar so se otroci postavili na »vse štiri« in se mu približali. Ker je 

bila to velika gruča otrok, se je malo prestrašil in odšel v igralnico. Da bi preprečila njegovo 
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negativno dojemanje dejavnosti, sem ga spodbudila, da je pripravil še eno točko, v kateri bo 

vrstnike spremenil še v kaj drugega.  

Dečka sta se kasneje menjavala in čarala otroke v različne stvari. Vsi otroci so se zelo lepo 

zaigrali. 

Presenečena sem bila, da sta čarovniški palici, ki sta ju barvala na začetku, v veliki meri 

uporabljala skozi cel nastop, kljub temu da še nista bili povsem suhi in sta ju morala držati s 

papirnatim prtičkom. 

Oba otroka sta na barometru ocenila dejavnost kot dobro (smejko), zato je bil cilj dosežen. 

Tudi risbi, ki sta ju narisala, sta bili zelo razgibani, prijazni in sta odsevali njuno zadovoljstvo.  

Deklica Petja, ki si je zaželela izdelovanja rožic, je zelo dobro in podrobno predstavila svojo 

željo; tudi po njenem načinu sodelovanja v skupini sva pripisali, da bo najbolje, če sama vodi 

dejavnost. Prinesla naj bi knjižno predlogo, v kateri je natančno predstavljen potek. V 

ponedeljek sva ji naročili, vendar je pozabila, zato nisva uporabili predloge, temveč je 

pripovedovala po svojem spominu, kar je bilo povsem zadostno. Njena komunikacija z 

drugimi, kako naj naredijo rožico, je bila zelo skopa, zato je dejavnost potekala dalj časa. 

Zagotovljen pa je bil namen dejavnosti, da je Petja v središču pozornosti in da izdela tako 

rožico iz papirja, kot si jo je predstavljala.  Kljub dejstvu, da je pozabila knjigo, je njena ideja 

bila zelo dodelana, zato je potek njenega izdelovanja bil povsem samostojen. 

Težave so se pojavljale zlasti pri komunikaciji z drugimi otroki; ker jih je morala usmerjati pri 

dejavnosti, česar pa še ni zmogla uskladiti, zato je bilo potrebno dodatno vodenje otrok s 

strani študentke. 

Ker je bilo izdelovanje rožic zelo dolgotrajno, dečki pa so z izdelovanjem čarovniških palic že 

zaključili, sem se odločila, da kar med tem časom, ko dekleta zaključujejo, uresničimo 

Uroševo željo in naredimo robota, kot si ga je zamislil. Uroš je bil povsem samostojen in je 

želel ustvariti svojega robota, zato si je izbral svoje škatle in iz njih oblikoval; drugi otroci 

niso bili sposobni slediti njegovim navodilom, zato so samostojno začeli izdelovati drugega 

robota. Uroš se je takoj, ko je robot dobil svojo obliko, zaigral z njim, pokazal, kako njegov 

robot hodi ipd. Nato je izrazil željo, da bi robota združili in bi njegov del predstavljal glavo 

skupnega robota. Cilj, zadovoljiti njegovo željo, je bil dosežen, saj je bil nasmeh na njegovem 

obrazu, ko se je igral s svojim robotom, zelo zgovoren o njegovem zadovoljstvu.  

Ob koncu nastopa, ko smo zbirali želje, me je presenetil deček, ki mu je bilo v šotoru z mano 

zelo nerodno. Imela sem občutek, da ima zelo dobro izdelano željo, vendar me je pogledoval 

in kar ni zmogel ničesar povedati. Po prigovarjanju in kratkem klepetu se je sprostil in 

obsežno opisal svojo željo, Kljub temu je še imel občasno majhne pomisleke in se malo 
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oddaljeval od mene. Predvidevam, da ima nasploh tremo pred neznanci, ker pa sem bila 

oblečena v škratkovo pomočnico, je bila njegova trema še malo večja.  

Cilj nastopa je bil dosežen, kajti vsi štirje, Patrik, Lucas, Petja in Uroš, so doživeli uresničitev 

svoje želje. Ob objemu, ki sem ga prejela ob odhodu iz igralnice, sem spoznala, da je bil trud, 

ki smo ga vlagale v projekt, bogato poplačan z zadovoljstvom otrok.  
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5. NASTOP 

Izvedba 

V uvodnem delu petega dela projekta

igrata dve poslani igri (Lačni škrat, Hitri škrat, Zvo

Metanje obročev) po izbiri otrok.

V osrednjem delu je glavni poudarek na uresni

– Neži, ki si je zaželela cofk

– Jakobu, ki si je zaželel barvast bazen, v katerem bi se igrali s plasti

želvami, lignji in hobotn

– Rebeki, ki si je zaželela moder bazen, v katerem bi se igrali z zelenimi baloni.

V zaključnem delu vsak otrok prek

ali ne. Otroci, katerim se je želja 

Knjigo želja skupine Palčki, in sicer 

Prilogo 5).  

  

Evalvacija avtorice  

V tem delu projekta sta študentki Tina in Darja P. nadaljevali z uresni

uresničili trem otrokom: Jakobu, ki si je zaželel 

je v igralnici zaželela cel kup cofkov in balonov

baloni. V uvodnem delu sta otrok

jo z zvonjenjem diktafona. Na

pove, komu odpira vrata vrtca, a tega ni storila, zato

pritekli v igralnico in otroke pozdravili z glasnim 

»Jupidupijaaa«. Tako kot do takrat

vsakem delu projekta so se 

začetek nekaj igrali. Da ne bi le sp

igrali igrice, ki jih še ne poznajo, sta se Tina in Darja P. 

odločili, da se bodo igrali dve igrici, ki jih je otrokom med 

božičnimi in novoletnimi prazniki poslal škrat Zdenko. Na 

želje otrok so jih določili, in sicer tako, da je vsak otrok povedal

najbolj všeč. Na tej točki sta otrokom pr

igrica mu je bila najbolj všeč
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em delu petega dela projekta (petega nastopa) se pomočnici Darja P. in Tina z otroki 

čni škrat, Hitri škrat, Zvočni pari, Luknje m

ev) po izbiri otrok. 

V osrednjem delu je glavni poudarek na uresničevanju želja. Želja se bo uresni

Neži, ki si je zaželela cofke in žogice iz balonov in blaga; 

Jakobu, ki si je zaželel barvast bazen, v katerem bi se igrali s plasti

želvami, lignji in hobotnicami; 

Rebeki, ki si je zaželela moder bazen, v katerem bi se igrali z zelenimi baloni.

nem delu vsak otrok prek barometra počutja izrazi, ali mu je uresni

se je želja uresničila, uresničeno željo narišejo in risbo prilepijo v 

in sicer pod risbo, ki je bila narisana pred uresni

sta študentki Tina in Darja P. nadaljevali z uresničevanjem želja. Želje sta 

Jakobu, ki si je zaželel barvni bazen z morskimi živalmi;

kup cofkov in balonov, in Rebeki, ki si je zaželela baz

otroke motivirali tudi s svojo pojavnostjo v igralnici;

z zvonjenjem diktafona. Načrtovali sta, da se vzgojiteljica javi na diktafon in otrokom 

pove, komu odpira vrata vrtca, a tega ni storila, zato sta samo 

pritekli v igralnico in otroke pozdravili z glasnim 

«. Tako kot do takrat pri vsakem nastopu oz. v 

so se otroci tudi v tokratnem za 

ne bi le spoznavali in se vedno 

e ne poznajo, sta se Tina in Darja P. 

ili, da se bodo igrali dve igrici, ki jih je otrokom med 

nimi in novoletnimi prazniki poslal škrat Zdenko. Na 

ili, in sicer tako, da je vsak otrok povedal, katera igrica mu je bila 

sta otrokom predstavili prvi problem: kdo bo prvi povedal

igrica mu je bila najbolj všeč, kdo drugi, po kakšnem vrstnem redu bodo šli

Slika 40: Kateri igri se bomo igrali?

as po željah otrok. Diplomska 

 

nici Darja P. in Tina z otroki 

pari, Luknje med koreninami in 

evanju želja. Želja se bo uresničila:  

Jakobu, ki si je zaželel barvast bazen, v katerem bi se igrali s plastičnimi ribami, 

Rebeki, ki si je zaželela moder bazen, v katerem bi se igrali z zelenimi baloni. 

ali mu je uresničena želja ugajala 

in risbo prilepijo v 

resničitvijo želje (glej 

evanjem želja. Želje sta 

barvni bazen z morskimi živalmi; Neži, ki si 

zaželela bazen z zelenimi 

e motivirali tudi s svojo pojavnostjo v igralnici; naznanili sta 

rtovali sta, da se vzgojiteljica javi na diktafon in otrokom 

katera igrica mu je bila 

kdo bo prvi povedal, katera 

, kdo drugi, po kakšnem vrstnem redu bodo šli ... Pri tem 

: Kateri igri se bomo igrali? 
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problemu se nista veliko zaustavljali; z vprašanjem

določili, kdo bo začel in v kateri smeri bo

možnosti soodločanja in s tem 

zmotilo to, da so po »občutku«

bi bilo bolje, da bi, npr., vsakemu otroku pripravili in dali sli

izbral sličico ene igre, ki mu je bila najbolj vše

vrgli sličice v mošnjiček, bi slič

je največ. Na tak način bi otrokom omogo

dokumentiramo. Ohranili bi 

Odločili so se, da sta jim v več

Sledil je naslednji problem: vprašanje

da bi se razvrstili na dečke in deklice

razmerje števila ujemalo, so ta na

prijetno razživeli.  

Slika 41: Igra Lačni škrat 

V uvodnem delu sta Tina in Da

nekateri otroci, ki so sedeli dlje od njiju, 

nastopu je bila, da bi morali biti v uvodnem delu bolj energi

jasna navodila. Tudi sama se s tem strinjam, saj bi tako pridobili popolno pozornost vseh 

otrok.  

Sledil je glavni del in z njim uresni

jim bodo uresničile želje, zadnji

Tina. Otroci so se popolnoma umirili in poslušali

njegova želja. Na koncu, ko sta povedali vsa tri imena

spustili.« Darja P. in Tina sta mu lepo povedali, da bo prišel še na vrsto. Njegov stavek pa 

nam je vseeno dal misliti in v nas povzro

vzgojiteljico in asistentko pogovarjali ter

škrata Zdenko in Štefko ter njune pomo
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se nista veliko zaustavljali; z vprašanjem »A bomo šli kar tukaj po v

el in v kateri smeri bo vrstni red potekal. Otroci sploh niso imeli nobene 

s tem so se morali takoj sprijaznili. Pri določanju igric me j

utku« določili, kateri igrici sta bili všeč največ otrokom. Mislim, da 

vsakemu otroku pripravili in dali sličice vsake igre. Vsak otrok bi si 

ico ene igre, ki mu je bila najbolj všeč in bi jo vrgel v mošnjiček. Ko bi vsi o

ek, bi sličice iz njega stresli na mizo, razvrstili in prešteli

in bi otrokom omogočili pošteno odločitev, ki jo lahko doka

bi zadovoljstvo vseh otrok in nikomur se ne bi godila krivica

v večini najbolj všeč igrici Lačni škrat in Hitri škrat. 

vprašanje, kako bi se razdelili v dve skupini. Otroci so predlaga

ke in deklice, tako kot na prejšnjem nastopu. Ker se je tudi tokrat 

razmerje števila ujemalo, so ta način razvrstitve uporabili. Otroci so se med samim igranjem 

 

Slika 42: Igra Hitri škrat 

V uvodnem delu sta Tina in Darja P. zelo tiho in preveč umirjeno podajali navodila, tako da ju 

so sedeli dlje od njiju, sploh niso poslušali. Vzgojitelji

li biti v uvodnem delu bolj energični in otrokom dati malo bolj 

jasna navodila. Tudi sama se s tem strinjam, saj bi tako pridobili popolno pozornost vseh 

Sledil je glavni del in z njim uresničevanje želja. Tako slavnostno kot sta imena otrok, ki se

ile želje, zadnjič prebrali Darja M. in Katja, sta jih tokrat tudi

Tina. Otroci so se popolnoma umirili in poslušali; vsak pri sebi je upal, da bo

njegova želja. Na koncu, ko sta povedali vsa tri imena, je neki deček rekel: »Mene ste p

« Darja P. in Tina sta mu lepo povedali, da bo prišel še na vrsto. Njegov stavek pa 

nam je vseeno dal misliti in v nas povzročil nekakšno nelagodje. Po nastopu smo se o tem z 

ico in asistentko pogovarjali ter se odločili, da je najbolje, da vse želje uresni

škrata Zdenko in Štefko ter njune pomočnice, saj je to za otroke posebno doživetje in bi bilo 

as po željah otrok. Diplomska 

 

»A bomo šli kar tukaj po vrsti?« sta 

sploh niso imeli nobene 

anju igric me je najbolj 

č otrokom. Mislim, da 

ice vsake igre. Vsak otrok bi si 

jo vrgel v mošnjiček. Ko bi vsi otroci 

stresli na mizo, razvrstili in prešteli, katerih dveh 

itev, ki jo lahko dokažemo in 

se ne bi godila krivica. 

ni škrat in Hitri škrat.  

kako bi se razdelili v dve skupini. Otroci so predlagali, 

ot na prejšnjem nastopu. Ker se je tudi tokrat 

in razvrstitve uporabili. Otroci so se med samim igranjem 

 

podajali navodila, tako da ju 

sploh niso poslušali. Vzgojiteljičina pripomba po 

ni in otrokom dati malo bolj 

jasna navodila. Tudi sama se s tem strinjam, saj bi tako pridobili popolno pozornost vseh 

evanje želja. Tako slavnostno kot sta imena otrok, ki se 

M. in Katja, sta jih tokrat tudi Darja P. in 

je upal, da bo izpolnjena 

ek rekel: »Mene ste pa 

« Darja P. in Tina sta mu lepo povedali, da bo prišel še na vrsto. Njegov stavek pa 

il nekakšno nelagodje. Po nastopu smo se o tem z 

ili, da je najbolje, da vse želje uresničijo 

nice, saj je to za otroke posebno doživetje in bi bilo 
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res krivično do tistih otrok, ki ne bi prišli na vrsto. Zato smo se od

dodamo še dve želji in nam tako za sedmi 

a sta se tako vzgojiteljica kot asistentka strinjali, da se to d

Preden sta Tina in Darja P. pri

problem: kako se razdeliti v skupin

poudarili, da se morajo otroci 

začetku mislili, da se lahko razdelijo v dve skupini

razdelijo na dečke in deklice. Nato sta še enkrat povedali, da se morajo razdeliti v tri skupine 

in otroci so predlagali, da bi se razdelili po štirje v vsako skupino. S tem so s poskusom

ugotovili, da se ne razdelijo vsi otroci, zato s

otrok. Sošolki sta otroke pri tem dobro spodbujali in jih z vprašanji usmerjali, da so problem 

uspešno rešili. Na koncu so preverili samo še to, ali

svoji skupini.  

Vsaka skupina se je usedla za svojo mizo, za katero

uresničevali željo otroka, ki je bil v tej skupini. Tina in Darja P. 

sta otroke dobro motivirali in v 

postavljali tistega, ki se mu uresni

vsaki skupini s pomočjo in navodili tega otroka drugim

razložili, kaj morajo početi. Pri tem je bilo dobro

veliko dogovarjanja in da so se otroci sami 

bodo naredili. To je bil tudi razlog za to, da se otroci niso selili iz 

skupine v skupino – učinek je bil zelo dober. Vseskozi sta 

otroke spodbujali, jih usmerjali, jim pomagali, 

kaj zataknilo, in jim, kar je bilo naj

počnejo oz. izdelujejo počasi. Ravno zaradi tega

vzgojiteljica in asistentka občutek, da se bo vse skupaj 

Ta občutek se je izkazal za nap

ravnali popolnoma prav in na koncu 

dobro.  

Otroci so bili med »ustvarjanjem« popolnoma tiho in se med seboj sploh niso veliko 

pogovarjali, kar je pomenilo, da so zelo delali in tako realizirali svoje cilje. Tina je po nast

povedala, da so imeli pri izdelovanju cofkov ma

režejo na trakove, ki jih bodo kasneje zavezali skupaj. Ta na

bistveno lažji.  
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no do tistih otrok, ki ne bi prišli na vrsto. Zato smo se odločili, da šestemu

želji in nam tako za sedmi – zadnji nastop ostane še osem želja, kar je veliko, 

a sta se tako vzgojiteljica kot asistentka strinjali, da se to dá izvesti.  

pričeli s samim uresničevanjem, sta otrokom predstavili še en 

kako se razdeliti v skupine, da bi uresničili vse tokratne želje. Pri tem sta premalo 

otroci razdeliti v tri skupine, ker imajo tri različne 

etku mislili, da se lahko razdelijo v dve skupini, in so zato predlagali, da

. Nato sta še enkrat povedali, da se morajo razdeliti v tri skupine 

bi se razdelili po štirje v vsako skupino. S tem so s poskusom

ugotovili, da se ne razdelijo vsi otroci, zato so se odločili, da gre k vsaki skupini po še en 

otrok. Sošolki sta otroke pri tem dobro spodbujali in jih z vprašanji usmerjali, da so problem 

rešili. Na koncu so preverili samo še to, ali je vsak otrok, ki mu uresni

se je usedla za svojo mizo, za katero so 

evali željo otroka, ki je bil v tej skupini. Tina in Darja P. 

sta otroke dobro motivirali in v vsaki skupini v ospredje 

, ki se mu uresničuje želja. Za začetek sta v 

jo in navodili tega otroka drugim 

eti. Pri tem je bilo dobro, da je bilo 

veliko dogovarjanja in da so se otroci sami odločili, kaj in kako 

bodo naredili. To je bil tudi razlog za to, da se otroci niso selili iz 

inek je bil zelo dober. Vseskozi sta 

otroke spodbujali, jih usmerjali, jim pomagali, če se jim je kje 

in jim, kar je bilo najbolje, dovolili, da vse 

časi. Ravno zaradi tega sta imeli 

čutek, da se bo vse skupaj zavleklo. 

utek se je izkazal za napačen, saj sta Tina in Darja P.  

na koncu se je to izkazalo za zelo 

Otroci so bili med »ustvarjanjem« popolnoma tiho in se med seboj sploh niso veliko 

pogovarjali, kar je pomenilo, da so zelo delali in tako realizirali svoje cilje. Tina je po nast

pri izdelovanju cofkov malo težav, zato jim je rekla, da niti volne lahko 

režejo na trakove, ki jih bodo kasneje zavezali skupaj. Ta način je bil nekaterim otrokom 

Slika 43: Napihovanje in krašenje 
balonov  

Slika 44: Izdelovanje plastičnih morskih 
živali  

as po željah otrok. Diplomska 

 

čili, da šestemu nastopu 

zadnji nastop ostane še osem želja, kar je veliko, 

okom predstavili še en 

želje. Pri tem sta premalo 

čne želje. Otroci so na 

gali, da se ponovno 

. Nato sta še enkrat povedali, da se morajo razdeliti v tri skupine 

bi se razdelili po štirje v vsako skupino. S tem so s poskusom 

ili, da gre k vsaki skupini po še en 

otrok. Sošolki sta otroke pri tem dobro spodbujali in jih z vprašanji usmerjali, da so problem 

je vsak otrok, ki mu uresničujejo željo, v 

Otroci so bili med »ustvarjanjem« popolnoma tiho in se med seboj sploh niso veliko 

pogovarjali, kar je pomenilo, da so zelo delali in tako realizirali svoje cilje. Tina je po nastopu 

zato jim je rekla, da niti volne lahko 

in je bil nekaterim otrokom 

Slika 43: Napihovanje in krašenje 
 

Slika 44: Izdelovanje plastičnih morskih 
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Slika 45: Izdelovanje cofkov  

Ko je vsak otrok končal z izdelovanjem pri svoji skupini, se je lahko, po želji, šel igrat s tem

kar je izdelal, ali pa odšel k drugi skupini. Otroci so bili vidno zadovoljni s svojimi 

igračami/stvarmi. To se je najbolj opazilo ravno pri Jakobu, Rebeki in Neži,

igrali vsak na svojem koncu: Jakob v bazenu z morskimi živalmi, Rebeka v svojem bazenu z 

zelenimi baloni in Neža v igralnici s cofki in baloni. Nih

mesta igranja, četudi so se v njem v

Slika 47: Igra z baloni  

V igro sta bili ves čas vključeni tudi Tina in Darja

igrali. Ker so otroci popolnoma »padli« v igro

prekinjata, zato sta se odločili, da bodo b

pa sta se od njih poslovili. 

Po nastopu, ko je v pedagoški sobi potekal evalvacijski razgovor

Darjo P. opozorila na rabo slovenskega

ki sta ga med nastopom izgovarjali kot 

nastopu pohvalila mehke in nevsiljive prehode me

želje, ki morajo biti še uresnič

odsoten, sploh še ni povedal svoje želje

ponovno v skupino, da jima bo de

vzgojiteljice zato, ker je njegov govor zaradi tujega jezika (de

tujine) in okvare na govorilih,

pozornost, ki jo morajo biti deležni vsi otroci. Tina in Darja P. sta to res izvedli
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Slika 46: Izdelovanje bazena  

al z izdelovanjem pri svoji skupini, se je lahko, po želji, šel igrat s tem

ali pa odšel k drugi skupini. Otroci so bili vidno zadovoljni s svojimi 

ami/stvarmi. To se je najbolj opazilo ravno pri Jakobu, Rebeki in Neži,

Jakob v bazenu z morskimi živalmi, Rebeka v svojem bazenu z 

a v igralnici s cofki in baloni. Nihče od njih sploh ni zapustil svojega 

etudi so se v njem včasih igrali sami.  

  

Slika 48: Igra v bazenu z ribami, 
želvami in s hobotnicami  

Slika 49: Igra v bazenu z baloni

čeni tudi Tina in Darja P.; z otroki sta se pogovarjali o željah in

igrali. Ker so otroci popolnoma »padli« v igro, se jima je zdelo najbolje, da jih pri tem ne 

čili, da bodo barometer počutja izvedli kasneje z vzgojiteljico, sami 

Po nastopu, ko je v pedagoški sobi potekal evalvacijski razgovor, je vzgojiteljica Tino in 

rabo slovenskega jezika, na dvojino ženskega spola (na glagol

med nastopom izgovarjali kot sva prišle). Vzgojiteljica je tako kot v prejšnjem 

nastopu pohvalila mehke in nevsiljive prehode med dejavnostmi. Za konec smo preleteli vse 

morajo biti še uresničene, in ugotovili, da nam en deček, ki je bil zaradi bolezni 

odsoten, sploh še ni povedal svoje želje. Odločili smo se, da bosta šli Darja P.

ma bo deček s pomočjo vzgojiteljice zaupal svojo željo. S pomo

vzgojiteljice zato, ker je njegov govor zaradi tujega jezika (deček je nov v skupini in prihaj

 otežen in težko razumljiv. Tako bi bila dečku izkazana posebna 

pozornost, ki jo morajo biti deležni vsi otroci. Tina in Darja P. sta to res izvedli

as po željah otrok. Diplomska 

 

 

al z izdelovanjem pri svoji skupini, se je lahko, po želji, šel igrat s tem, 

ali pa odšel k drugi skupini. Otroci so bili vidno zadovoljni s svojimi 

ami/stvarmi. To se je najbolj opazilo ravno pri Jakobu, Rebeki in Neži, ki so se vseskozi 

Jakob v bazenu z morskimi živalmi, Rebeka v svojem bazenu z 

ploh ni zapustil svojega 

 

: Igra v bazenu z baloni  

pogovarjali o željah in se 

se jima je zdelo najbolje, da jih pri tem ne 

utja izvedli kasneje z vzgojiteljico, sami 

je vzgojiteljica Tino in 

(na glagol sva prišli, 

iteljica je tako kot v prejšnjem 

d dejavnostmi. Za konec smo preleteli vse 

ek, ki je bil zaradi bolezni 

ili smo se, da bosta šli Darja P. in Tina 

zaupal svojo željo. S pomočjo 

ek je nov v skupini in prihaja iz 

čku izkazana posebna 

pozornost, ki jo morajo biti deležni vsi otroci. Tina in Darja P. sta to res izvedli, in ker so bili 
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otroci ravno po kosilu in so se popolnoma umirili, sta skupaj z njimi izvedli še barometer 

počutja; zatem sta odšli.  

 

Zaklju čne misli 

Otroci so bili skozi celoten nastop visoko motivirani, kar je razlog za njihovo sodelovanje in 

vztrajanje pri posameznih dejavnostih. Na samem začetku sta študentki otroke pri reševanju 

problemov premalo upoštevali, kar sta nato skozi nastop dobro popravili in s tem zadovoljili 

cilje odprtega tipa raziskovanja.  

 

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

Pred vstopom v igralnico sva si oblekli škratovsko kapo, nato pa poskočno stopili v igralnico 

in pozdravili otroke. Že sama kapa je otroke zelo motivirala, saj so že vedeli, da sta prišli 

škratovi pomočnici in da bomo skupaj izpolnjevali želje.  

Ko sva vstopili, so se nekateri že igrali z različnimi igrami. Spodbudili sva jih, da so jih 

pospravili. Otroci so nama takoj prisluhnili in začeli sodelovati. V večnamenskem prostoru 

smo se usedli v krog. Otrokom sva povedali, da se tudi medve želiva naučiti dve izmed 

škratovskih iger, ki jih je poslal Zdenko. Spodbudili sva jih, da je vsak povedal katera igra jim 

je bila najljubša. Otroci so se odločili, da bodo pripovedovali po vrsti. Potem so sami z 

dvigovanjem rok določili, kateri dve igri naju bodo naučili. Za igro smo se morali razdeliti v 

dve skupini. Spodbudili sva jih, da so nama povedali, kako bi se lahko razdelili. Otroci so 

takoj predlagali, da bodo eno skupino sestavljali dečki, drugo deklice. Med igro pri dečkih je 

včasih prišlo do prerivanja in pregovarjanja, kdo bo prvi. Spodbujala sem jih, da so se sami 

dogovorili za ustrezno rešitev, kar jim je tudi uspelo. Skupini deklic se je pridružil eden izmed 

dečkov, kajti všeč mu je bila samo ta igra. Ko smo skupini zamenjali, je še vedno ostal v 

igralnici pri njemu poljubni igri. Deklice so ves čas sodelovale in spodbujale ena drugo. Prav 

tako so se domenile, kako bodo napovedale začetek igre in katera izmed njih bo po končani 

igri popravila narisane črte. Na koncu je ostala le ena deklica, ki še ni tekmovala z nikomer; 

študentka, ki je snemala dejavnosti, je predlagala, ali bi tekmovala s škratovo pomočnico, in 

deklica se je takoj strinjala. 

Med tem nastopom smo uresničevali želje treh otrok, zato sva jih z vprašanji spodbujali, kako 

bi se razdelili v tri skupine. Dogovor je trajal kar nekaj časa, vendar so se na koncu sami 

uspeli razdeliti v tri skupine. Med sestavljanjem le-teh smo se večkrat prešteli in ugotavljali, 

kje jih je več in kje manj. Nato so se sami dogovarjali, kdo bo iz večje skupine prestopil v 
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manjšo. Ko sva pripravljali nastop, sva imeli tu pomisleke, da jim ne bo uspelo sestaviti treh 

skupin. Ugotovili sva, da se otroci znajo zelo dobro dogovarjati, sodelovati in tudi upoštevati 

predloge drugih. Pomembno je, da jim damo čas, da se lahko dogovorijo sami. S takim 

dogovorom tudi ni nobenih upiranj, da kdo od otrok ne bi šel k drugi skupini. Velikokrat sva 

na praksi opazili, da je vzgojiteljica sama  sestavljala skupine in vedno je bilo nekaj otrok, ki 

niso bili zadovoljni. Spoznali sva, da se otroci znajo res veliko stvari dogovoriti sami, samo če 

jim damo čas in jim dovolimo, da sami vodijo razgovor.  

Vzgojiteljica in asistentka sta na koncu v analizi komentirali, da se jima je nekako zdelo, da 

preveč zavlačujemo z uvodno dejavnostjo, kar se nama ni zdelo. Na koncu sta tudi povedali, 

da sta ugotovili, da je bilo to dobro. Otrokom sva pustili dovolj časa, da so sami oblikovali 

skupine in bili s tem še bolj motivirani za nadaljnje delo, saj so se razvrstili prostovoljno. 

Za vsako skupino sva imeli pripravljen prostor, kjer so izpolnjevali želje. V igralnici sta se 

izpolnjevali dve želji. Neža je vodila skupino otrok, v kateri so izdelovali cofke in napihovali 

balone. Otrokom je na začetku povedala, kaj si je zaželela. Na vprašanje, kako naj otroci 

izdelajo cofke in kako naj oblepijo balone, je odgovorila, da naj bodo čim bolj pisani, s 

kakšnimi barvami pa jih oblepijo, ji je bilo vseeno. Nekaj težav so imeli otroci pri izdelovanju 

cofkov, zato sva jim ponudili dve možnosti izdelovanja: ali so jih navijali okoli izdelanih 

modelčkov ali pa so približno enako dolge niti volne strigli ter jih polagali enega na drugega; 

potem smo jih zavezali v cof. Ko smo končali, je Neža otrokom razkrila, da je škratu Zdenku 

povedala, da si želi, da bi se s cofki in baloni žogali ter jih metali v steno. Neža si je zaželela, 

da bi balone tudi pokali; nekaj smo jih nato dodatno napihnili in otroci so jih na vse možne 

načine poskušali počiti. Pri Jakobu so izdelovali živali iz različnih plastenk; v večnamenskem 

prostoru pa so izpolnjevali željo Rebeki. Tu so izdelovali bazen iz pene, ga barvali, napihovali 

zelene balone in jih oblepili z zelenimi traki. Vsi otroci so odlično sodelovali in poslušali drug 

drugega. Med igro so se dobro izmenjavali, tako da ni bilo nikjer preveč otrok.  

Vsi trije otroci so se zelo vživeli v igro in se od prostora, kjer so jim uresničevali želje, niso 

niti za trenutek odmaknili. Jakobovi skupini sva ponudili tudi različne konce blaga in lepilo, 

da bi plastenke lahko »oblekli«. Svoje živali je obleklo zelo malo otrok. Plastenke so samo 

zalepili skupaj in jih raje porisali s flomastri. Ko so se njihove živali sušile, sva z Jakobom 

odšla po napihljiv bazen. Jakob  je pomagal pri napihovanju in postavitvi bazena. Nad njim je 

bil zelo navdušen in vsakemu, ki je prišel do njega, je povedal, da je to njegov bazen za živali. 

Otroci so šli zatem po svoje živali in se z njimi zaigrali v bazenu. Jakob si je iz večjih 

plastenk izdelal velikega morskega psa. Enemu izmed dečkov je bil tako všeč, da sva ga šla 

izdelat še zanj. Pri tej igri so sodelovali predvsem fantje. V bazenu so si predstavljali živali, se 
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z njimi lovili in se pogovarjali, kdo koga poje. Jakob se ni niti za trenutek ločil od svojega 

bazena in morskega psa. V igri, ki si jo je sam zamislil, se je popolnoma zaigral in užival. 

Otrokom uresničevanje njihovih idej zelo veliko pomeni, zato jih je tudi zanimivo opazovati, 

saj so nama z vsakim svojim dejanjem kazali zadovoljstvo in veselje. 

Tudi pri uresničevanju Rebekine želje so bili otroci zelo ustvarjalni. Vso peno so porisali z 

najrazličnejšimi motivi in barvami ter jo na koncu  zalepili skupaj. Bazen so napolnili z 

izdelanimi in napihnjenimi zelenimi baloni. Otroci so si jih podajali, jih kotalili in se na 

različne načine z njimi zaigrali. Nekaj predlogov za igro je dala tudi Rebeka. Vrstniki so ji 

prisluhnili in se zaigrali po njenih navodilih. Najbolj je uživala, ko je ležala sredi bazena s 

polno baloni. Nato je vse postavila v en del bazena in se vanje zakotalila. Tudi ona se od 

svojega bazena in balonov ni ločila. 

Otroci so se zelo lepo zaigrali, zato na koncu nisva izvedli barometra. Bolj nama je bilo 

pomembno, da so se s svojimi idejami in izdelki zaigrali. Otroke, ki so se igrali v igralnici, 

sva povabili v večnamenski prostor, v katerem sva se poslovili. Povedali sva jim, da naju 

Zdenko že nestrpno pričakuje, torej se morava posloviti; njih pa sva spodbudili, da so 

nadaljevali s svojo igro.   

Pri končni analizi je sošolka, ki je spremljala najin nastop, komentirala, da sva na začetku zelo 

tiho govorili; s tem sva se sami strinjali, imeli sva namreč še nekoliko treme, vendar sva 

menili, da sva nato dobro nadaljevali. Asistentka je podala tudi komentar in citirala otrokov 

stavek: »Mene ste pa spustili.« To je rekel eden izmed otrok v trenutku, ko sva na začetku 

prebrali želje otrok. Vzgojiteljica je povedala, da je to otrok, ki pozno pride v vrtec in še ne ve 

točno, kako stvari potekajo. Otroku sva razložili, da škrat Zdenko vedno napiše seznam otrok, 

katerim je še potrebno izpolniti željo, in da bo prav zagotovo na naslednjem seznamu napisan 

tudi on.  
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6. NASTOP 

Izvedba 

V uvodnem delu šestega dela projekta oz. 

otroki igrata igro »Telefončki«, pri 

V osrednjem delu je glavni poudarek na uresni

– Neži, ki si je zaželela, da se otroci spremenijo v žirafe, izdelajo denar

gredo v kino; 

– Tii, ki si je zaželela, da jo 

V zaključnem delu vsak otrok prek

ali ne. Otroci, katerim se je 

Knjigo želja skupine Palčki, in sicer 

Prilogo 6).  

 

Evalvacija avtorice  

V tokratnem nastopu (oz. v tem delu projekta)

da morata v nastop vključiti še dve želji. To ju je, po njunih besedah, kar malo sk

tega prej nista načrtovali. Odlo

dodelata ti dve želji. Ker sta imeli že osnovno pripravo tako 

dobro zamišljeno, je nastop tekel sproš

izveden. Od štirih želja sta uresni

manjkal).  Svoj prihod sta izvedli na prav poseben na

igralnico sta se pripeljali s skirojema

izredno všeč in zanimivo, kar so povedali tudi v 

dejavnosti, ko so odgovarjali na vpr

takrat najbolj všeč oz. kaj so si najbolj zapomnili. Ve

otrok je torej odgovorila, da jim je bilo najbolj vše

sta se pripeljali s skirojema, pa 

poudarili, da lahko povedo tudi kaj, kar se je zgodil

prejšnjih obiskih pomočnic in škratov 

Nekaj otrok je odgovorilo druga
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delu šestega dela projekta oz. šestega nastopa se pomočnici Sandra in Petra z 

čki«, pri čemer je nastal problem: določiti, kdo bo igro prvi za

V osrednjem delu je glavni poudarek na uresničevanju želja. Želja se bo uresni

Neži, ki si je zaželela, da se otroci spremenijo v žirafe, izdelajo denar

, da jo čarovnica začara v žirafo, ki jé listje.  

nem delu vsak otrok prek barometra počutja izrazi, ali mu je uresni

se je želja uresničila, uresničeno željo narišejo in risbo prilepijo v 

in sicer pod risbo, ki je bila narisana pred uresni

nastopu (oz. v tem delu projekta) sta študentki Petra in Sandra, dan prej izvedeli, 

čiti še dve želji. To ju je, po njunih besedah, kar malo sk

rtovali. Odločili sta se, da priprave ne spreminjata, ampak samo dodata in 

dve želji. Ker sta imeli že osnovno pripravo tako 

dobro zamišljeno, je nastop tekel sproščeno in bil odlično 

resničili tri ( en otrok je namreč 

a izvedli na prav poseben način: v 

nico sta se pripeljali s skirojema. Otrokom je bilo to 

 in zanimivo, kar so povedali tudi v naslednji 

ko so odgovarjali na vprašanje, kaj jim je bilo do 

 oz. kaj so si najbolj zapomnili. Večina 

otrok je torej odgovorila, da jim je bilo najbolj všeč to, da 

, pa čeprav sta Sandra in Petra 

poudarili, da lahko povedo tudi kaj, kar se je zgodilo na 

nic in škratov Zdenka in Štefka. 

Nekaj otrok je odgovorilo drugače: podajanje z baloni, 

Slika50: Nenavaden prihod škratovih 
pomočnic  

Slika 51: Igra Telefončki

as po željah otrok. Diplomska 

 

čnici Sandra in Petra z 

kdo bo igro prvi začel.  

evanju želja. Želja se bo uresničila:  

Neži, ki si je zaželela, da se otroci spremenijo v žirafe, izdelajo denar in vstopnice ter 

ničena želja ugajala 

eno željo narišejo in risbo prilepijo v 

pod risbo, ki je bila narisana pred uresničitvijo želje (glej 

sta študentki Petra in Sandra, dan prej izvedeli, 

iti še dve želji. To ju je, po njunih besedah, kar malo skrbelo, saj 

ampak samo dodata in 

Slika50: Nenavaden prihod škratovih 

Slika 51: Igra Telefončki 
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pihanje avtomobilčka, bazen …

želja že uresničila, povedali, da jim je bilo 

poteka so pri tej dejavnosti, in tudi pri naslednji (igra »Telefon

tem sta sicer popolnoma upoštevali otroke, kar je tudi prav, vendar se v sku

primerih (določanje, odgovarjanje, javljanje

ki so najbolj glasni. Drugih, tistih, ki bi prav tako radi, a je njihov odzivni 

bolj tihi, pa velikokrat zaradi tega

problema, ki je ponavadi učinkovita, ni 

dogovorili sami, zato Petri in Sandri sploh ni bilo treba preve

in sta bili z dogovorom otrok zadovoljni. 

Motivacija z uvodno igro je zelo dobro uspela, pri 

kakšna beseda je pripotovala do zadnjega otroka. 

Osrednji del se je, tako kot v prejšnjih nastopih, za

bosta uresničili želje. Tokrat so bili 

uresničitev njegove želje se prenese na naslednji nastop). Tako sta ž

trem: Neža si je zaželela, da se igra žirafe, de

opica in bi skakal na drevo na terasi; Tia pa

čarovnica, jedla pa bi listje. Sledilo

Otroci so se sami razdelili tako, da je šel vsak otrok k tisti skupini, kamor je želel

tistemu otroku, katerega želja mu je najbolj

spodbujali in preverili, ali je v vseh skupinah približno enako 

samo uresničevanje želja. Za za

Petra in Sandra popolnoma prepustili otrokom. 

Slika 52: Izdelovanje kostumov za opice

Vmešavali sta se le tako, da sta otroke, katerim 

ostalim otrokom, kako naj kaj izdelajo. Neži je ta vloga zelo odgovarjala, zato jo je takoj 

prevzela in začela dajati navodila

časa, da je otrokom začela dajati napotke, a ji to ni preve
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… Sama sem sicer pričakovala, da bodo tisti otroci, katerim se je 

povedali, da jim je bilo najbolj všeč to, a sta to rekla samo dva. Vrstni red 

in tudi pri naslednji (igra »Telefončki«), določ

tem sta sicer popolnoma upoštevali otroke, kar je tudi prav, vendar se v sku

nje, odgovarjanje, javljanje za kaj) oglašajo vedno eni in isti otroci, tor

. Drugih, tistih, ki bi prav tako radi, a je njihov odzivni č

bolj tihi, pa velikokrat zaradi tega sploh ne opazimo in smo zadovoljni s hitro rešitvijo 

činkovita, ni pa najbolj poštena za vse otroke. Otroci so se tako vse 

dogovorili sami, zato Petri in Sandri sploh ni bilo treba preveč posegati v samo dogovarjanje 

z dogovorom otrok zadovoljni.  

Motivacija z uvodno igro je zelo dobro uspela, pri čemer so se otroci vedno zelo nasmejali, 

kakšna beseda je pripotovala do zadnjega otroka.  

tako kot v prejšnjih nastopih, začel slovesno z branjem imen o

so bili na vrsti Neža, Žak, Tia in Nejc (ta je na žalost manjkal

itev njegove želje se prenese na naslednji nastop). Tako sta želje uresni

Neža si je zaželela, da se igra žirafe, denar, trgovino in kino; Žak si je zaželel, da bi bil 

bi skakal na drevo na terasi; Tia pa, da bi bila žirafa s pikami, ki bi jo za

arovnica, jedla pa bi listje. Sledilo je razdeljevanje v tri skupine; potekalo 

razdelili tako, da je šel vsak otrok k tisti skupini, kamor je želel

tistemu otroku, katerega želja mu je najbolj odgovarjala. Petra in Sandra

je v vseh skupinah približno enako število otrok. Nato je sle

evanje želja. Za začetek so otroci vsak v svoji skupini izdelovali kostume, kar sta 

Petra in Sandra popolnoma prepustili otrokom.  

 

: Izdelovanje kostumov za opice  Slika 53: Izdelovanje kostumov za žirafe

Vmešavali sta se le tako, da sta otroke, katerim se želje uresničujejo, spodbujali, da povedo 

ostalim otrokom, kako naj kaj izdelajo. Neži je ta vloga zelo odgovarjala, zato jo je takoj 

ela dajati navodila, kako kaj izdelati oz. narediti. Tia je potrebovala malo ve

ela dajati napotke, a ji to ni preveč odgovarjalo, zato 

as po željah otrok. Diplomska 

 

akovala, da bodo tisti otroci, katerim se je 

 to, a sta to rekla samo dva. Vrstni red 

določili zelo hitro. Pri 

tem sta sicer popolnoma upoštevali otroke, kar je tudi prav, vendar se v skupini v takih 

za kaj) oglašajo vedno eni in isti otroci, torej tisti, 

čas počasnejši in so 

sploh ne opazimo in smo zadovoljni s hitro rešitvijo 

najbolj poštena za vse otroke. Otroci so se tako vse 

 posegati v samo dogovarjanje 

emer so se otroci vedno zelo nasmejali, 

el slovesno z branjem imen otrok, katerim 

je na žalost manjkal; 

elje uresničili samo prvim 

Žak si je zaželel, da bi bil 

, da bi bila žirafa s pikami, ki bi jo začarala 

potekalo je brez težav. 

razdelili tako, da je šel vsak otrok k tisti skupini, kamor je želel, oz. k 

odgovarjala. Petra in Sandra sta jih pri tem 

otrok. Nato je sledilo 

etek so otroci vsak v svoji skupini izdelovali kostume, kar sta 

 

: Izdelovanje kostumov za žirafe  

spodbujali, da povedo 

ostalim otrokom, kako naj kaj izdelajo. Neži je ta vloga zelo odgovarjala, zato jo je takoj 

oz. narediti. Tia je potrebovala malo več 

 odgovarjalo, zato jim je rekla, naj si 
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vsak izdela tak kostum, kot sam želi. Žaka je morala Petra zelo spodbujati in mu postavljati 

veliko vprašanj in podvprašanj, kajti

Po besedah vzgojiteljice Žak ni dobro ponotranjil svojo željo in zaradi tega sam od sebe o 

želji ni govoril veliko. Vsi otroci so ves 

največ pripomoglo to, da sta Petra in Sandra sami v ospredje vseskozi postavljali te otroke in 

poudarjali njihove želje. Otrok

po majicah.  

Slika 54: Risanje na majice  

Medtem ko so nekateri otroci še izdelovali kostume, sta tiste, ki so kostume že izdelali, 

povabili k izdelovanju vstopnic in denarja za Nežo ter listja za Tio.

poudarjali in spodbujali deklici, da sta dejavnost vodili 

Slika 56: Izdelovanje hrane za žirafe – listje

Po Nežinih navodilih so nato izdelali še trgovino, v kateri so otroci z denarjem, ki so ga sami 

predhodno izdelali, kupili vstopnice za

končali, je sledila preobrazba v žirafe in opice. Ta del je bil izveden na zelo 

zabaven način, ki je bil otrokom izredno vše

čarovnica, Neža  pa, da jo v žirafo spremeni dobra vila Živa (deklica iz skupine). O tem st

Petra in Sandra z njima predhodno že vse dogovorili, 

časa, zato sta mu na nastopu ponudili možnost, da izbere med 

je odločil, da ga bo v opico spr

žirafe in opice. Vse kostume so dali na sredino; po njih je 
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kot sam želi. Žaka je morala Petra zelo spodbujati in mu postavljati 

dvprašanj, kajti samo tako je povedal, kaj in kako naj otroci izdelujejo. 

Po besedah vzgojiteljice Žak ni dobro ponotranjil svojo željo in zaradi tega sam od sebe o 

želji ni govoril veliko. Vsi otroci so ves čas vedeli, čigave želje danes uresni

 pripomoglo to, da sta Petra in Sandra sami v ospredje vseskozi postavljali te otroke in 

poudarjali njihove želje. Otrokom so bile same dejavnosti všeč: z veseljem 

 

Slika 55: Lepljenje pik na majice

ko so nekateri otroci še izdelovali kostume, sta tiste, ki so kostume že izdelali, 

povabili k izdelovanju vstopnic in denarja za Nežo ter listja za Tio. Tudi pri tem sta ves 

poudarjali in spodbujali deklici, da sta dejavnost vodili čim bolj sami, kar jima je uspelo. 

 

listje  Slika 57: Izdelovanje denarja, da bomo lahko kupili 
vstopnice za kino.  

h navodilih so nato izdelali še trgovino, v kateri so otroci z denarjem, ki so ga sami 

izdelali, kupili vstopnice za kino. Ko so s samim izdelovanjem in ustvarjanjem 

je sledila preobrazba v žirafe in opice. Ta del je bil izveden na zelo 

in, ki je bil otrokom izredno všeč. Tia si je zaželela, da jo v žirafo za

, da jo v žirafo spremeni dobra vila Živa (deklica iz skupine). O tem st

z njima predhodno že vse dogovorili, za kar pa v primeru Žaka nista imeli 

asa, zato sta mu na nastopu ponudili možnost, da izbere med čarovnico in dob

il, da ga bo v opico spremenila dobra vila. Začelo se je čaranje in spreminjanje v 

Vse kostume so dali na sredino; po njih je čarovnica potresla

as po željah otrok. Diplomska 

 

kot sam želi. Žaka je morala Petra zelo spodbujati in mu postavljati 

povedal, kaj in kako naj otroci izdelujejo. 

Po besedah vzgojiteljice Žak ni dobro ponotranjil svojo željo in zaradi tega sam od sebe o 

igave želje danes uresničujejo. K temu je 

 pripomoglo to, da sta Petra in Sandra sami v ospredje vseskozi postavljali te otroke in 

z veseljem so lepili in risali 

 

: Lepljenje pik na majice  

ko so nekateri otroci še izdelovali kostume, sta tiste, ki so kostume že izdelali, 

Tudi pri tem sta ves čas 

im bolj sami, kar jima je uspelo.  

 

: Izdelovanje denarja, da bomo lahko kupili 

h navodilih so nato izdelali še trgovino, v kateri so otroci z denarjem, ki so ga sami 

anjem in ustvarjanjem 

je sledila preobrazba v žirafe in opice. Ta del je bil izveden na zelo prijeten in 

. Tia si je zaželela, da jo v žirafo začara 

, da jo v žirafo spremeni dobra vila Živa (deklica iz skupine). O tem sta se 

pa v primeru Žaka nista imeli 

arovnico in dobro vilo. Žak se 

aranje in spreminjanje v 

arovnica potresla s čarobnim 
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prahom in skupaj z dobro vilo Živo izgovorila nekaj 

samo čarovnico in njenim čarobnim prahom

Slika 58: Čira, čara, otroci naj

To jih je tudi motiviralo, da so komaj 

zatem odidejo v trgovino po vstopnice

igralnico in jo spremenili v kino

obisk škrata Zdenka v skupini Pal

Slika 59: Kupovanje kinovstopnic  

Nad samim posnetkom so bili

predvajanjem so otroci posnetek zelo doživljali: 

Zdenka, ponavljali stavke in besede s posnetka ipd.

otroci popolnoma tiho in z odprtimi usti opazovali, na koncu pa so pos

kajti posnetek je bil nekoliko predolg. Po posnetku

oz. ga nadaljevali s plesom žiraf in opic, kar bi bilo najbolje, saj so otro

bodo lahko igrali in sprostili. Barometer po

Otroci niso bili pripravljeni za b

Bili so popolnoma nemirni in nemotivirani, 

Sandra. S težavo sta tako pripeljali, druga

 

Zaklju čne misli 

Nastop je tako z vidika otrok

osrednji del visoko motivirani za sodelovanje v 
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in skupaj z dobro vilo Živo izgovorila nekaj čarovniških besed. Otroci so bili nad 

čarobnim prahom zelo navdušeni.  

 

: Čira, čara, otroci naj se spremenijo v žirafe in opice.  

To jih je tudi motiviralo, da so komaj čakali, da si oblečejo kostume, postanejo opice in žirafe; 

odidejo v trgovino po vstopnice za kino. Ko so imeli vsak svojo vstopnico

kinodvorano, se usedli in si ogledali posnetek z naslovom »Prvi 

obisk škrata Zdenka v skupini Palčki«.  

 

Slika 60: Ogled posnetka »Prvi obisk škrata Zdenka v 
skupini Palčki«  

tkom so bili zelo navdušeni in so ga z zaniman

otroci posnetek zelo doživljali: veliko so sproti komentirali, klicali škrata 

, ponavljali stavke in besede s posnetka ipd. Na začetku predvajanja 

popolnoma tiho in z odprtimi usti opazovali, na koncu pa so postali že malo nemirni, 

je bil nekoliko predolg. Po posnetku bi Petra in Sandra nastop lahko zaklju

oz. ga nadaljevali s plesom žiraf in opic, kar bi bilo najbolje, saj so otroci pri

sprostili. Barometer počutja bi v tem primeru lahko izvedla vzgojiteljica. 

roci niso bili pripravljeni za barometer počutja, in to se je dobro videlo pri sami izvedbi. 

Bili so popolnoma nemirni in nemotivirani, prav tako pa sta motivacijo izgubili

Sandra. S težavo sta tako pripeljali, drugače uspešno in premišljeno izpeljan nastop do konca.

Nastop je tako z vidika otrok kot z vidika teorije odlično uspel. Otroci so bili skozi celoten 

osrednji del visoko motivirani za sodelovanje v dejavnostih. Študentki sta med

as po željah otrok. Diplomska 

 

arovniških besed. Otroci so bili nad 

tume, postanejo opice in žirafe; 

kino. Ko so imeli vsak svojo vstopnico, so pripravili 

dvorano, se usedli in si ogledali posnetek z naslovom »Prvi 

 

»Prvi obisk škrata Zdenka v 

ga z zanimanjem gledali. Med 

komentirali, klicali škrata 

predvajanja posnetka so bili 

tali že malo nemirni, 

bi Petra in Sandra nastop lahko zaključili 

ci pričakovali, da se 

bi v tem primeru lahko izvedla vzgojiteljica. 

in to se je dobro videlo pri sami izvedbi. 

pa sta motivacijo izgubili Petra in 

no in premišljeno izpeljan nastop do konca. 

no uspel. Otroci so bili skozi celoten 

dejavnostih. Študentki sta med nastopom 
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otrokom dobro predstavili vse probleme in jih ves čas spodbujali pri reševanju le-teh ter s tem 

uresničili cilje, ki sta si jih zadali.  

 

Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

Pred samim začetkom nastopa sem bila nekoliko zmedena; s sošolko sva namreč šele prejšnji 

dan izvedeli, da morava na svojem nastopu vključiti dodatno še dve želji. Prav to naju je 

nekoliko skrbelo, saj prej tega nisva načrtovali. Kljub temu sva se odločili, da priprave ne 

spreminjava, temveč samo dodava dodatni dve želji. Na koncu se je izšlo: osnovno pripravo 

sva imeli dobro zamišljeno in vse dejavnosti so stekle. Uresničili sva tri želje otrok (eden od 

otrok je namreč manjkal). 

Otroci so bili nad najinim vstopom v igralnico s skirojema zelo navdušeni in kar nekaj jih je 

to poudarilo, potem ko je vsak od otrok povedal, kaj mu je bilo najbolj všeč. Otroci so se za 

vrstni red, kako bodo povedali, kaj so si do takrat najbolj zapomnili, dogovorili sami, in sicer 

so šli po vrsti, kot so sedeli v krogu. Prav tako so se sami dogovorili, kdo bo povedal besedo 

pri igri »Telefonček« in pri izdelavi kostumov, tako da nama ni bilo potrebno posredovati. 

Motivacijska igra je dobro uspela in otrokom se je zdelo zanimivo, kakšna beseda je 

pripotovala na konec; temu so se vedno nasmejali. Pri izdelavi kostumov so se, kot sem že 

povedala, razdelili sami: k vsakemu vrstniku je šlo po nekaj otrok. Izdelavo kostumov sva 

prepustili otrokom, katerih želje sva uresničevali. Ves čas sva jih spodbujali, da drugim 

povedo, kako naj kaj izdelajo. Neža je to vlogo sprejela zelo hitro in zelo dobro. Takoj se je 

vživela in začela dajati napotke, kako morajo izdelati kostum. Tia je potrebovala nekaj več 

časa in je otrokom bolj pustila prosto pot ter jim dala nekaj napotkov, nato pa dejala, da naj si 

vsak naredi, kakor želi. Žak se sam ni preveč izpostavljal; ves čas sem ga spodbujala, da bi 

povedal, kako morajo narediti kostum za opice, vendar je povedal le tiste stvari, ki sem ga 

vprašala. Zato sem mu postavljala več vprašanj, da so ostali sledili temu in tudi vedeli, da 

uresničujejo njegovo željo. Medtem ko so nekateri otroci še izdelovali kostume, sva tiste, ki 

so s tem že končali, povabili, da so izdelali še vstopnice in denar za Nežo ter liste za Tio. Tudi 

tokrat sva čim bolj izpostavili deklici, da sta oni vodili dejavnost. Po Nežinih navodilih so 

otroci izdelali še trgovino. Ker predhodno nisva imeli časa, da bi Žaka vprašali, kdo bo njega 

spremenil v opico, kot sva to vprašali Tio in Nežo, sva mu na nastopu ponudili možnost, da 

izbere med čarovnico in dobro vilo. Nato smo vse otroke spremenili v živali. Otroci so bili 

navdušeni nad čarovnico in njenim čarobnim prahom, kar jih je zelo motiviralo, in so komaj 

čakali, da se preoblečejo v kostume in postanejo žirafe ali opice. Ker so bili zelo nestrpni, 
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kdaj bomo odšli v kino, so pohiteli v trgovino, da si kupijo vstopnice, zatem pa smo si 

pripravili kino in si ogledali posnetek. Nad njim so bili zelo navdušeni in so z zanimanjem 

gledali. Posneto, so komentirali, klicali škratka kot na posnetku in podobno. Posnetek je bil 

malo predolg (otroci so proti koncu postajali nemirni). 

Sam zaključek nama s sošolko ni uspel najbolje. Otroci so izgubili motivacijo in niso dobro 

sodelovali. Poleg tega navodil za barometer nisva podali dovolj jasno in so bili otroci malo 

zmedeni. Pri ocenjevanju prve želje so še nekoliko sodelovali, pri drugi pa so se zaigrali s 

čarovnico. Bolje bi bilo, da otroke pustili, da bi se še bolj zaigrali kot žirafe, barometer pa 

pustili, da bi ga izvedli z vzgojiteljico.  

Celoten nastop bi ocenila kot uspešen – otroci so uživali. S sošolko sva se sprostili in 

poskušali z njimi uživati. Otroke sva uspeli dobro motivirati in jih tako pritegniti, da so 

sodelovali pri dejavnostih, samo zaključek bi naslednjič spremenila. Zadovoljna sem, da nama 

je nastop, kljub temu da sva za spremembe izvedeli en dan prej, uspelo dobro izpeljati. 
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7. NASTOP 

Izvedba 

V uvodnem delu zadnjega – sedmega dela projekta se pomočnici Sara in Ema z otroki igrata s 

padalom in žogo, kar spomni na željo deklice Žive, ki si je zaželela, da bi skakala po 

trampolinu.    

V osrednjem delu se uresničevanje želja nadaljuje s škratom Zdenkom. Želja se bo uresničila 

še:  

– Pii, ki si je zaželela, da izdelajo kostume za Winxice in Brandone in se nato igrajo v 

njihovih vlogah; 

– Anžetu, ki si je zaželel, da bi s kladivom razbijal led; 

– Emmi, ki si je zaželela, da bi bila zobna miška; 

– Aljažu, ki si je zaželel, da bi se izmikal dežju, toči in streli; 

– Martinu, ki si je zaželel, da bi se igrali igro kužkov; 

– Ajdi, ki si je zaželela, da bi pokala balone, iz katerih se prikažejo zvezdice; 

– Damjanu, ki si je zaželel, da se igrajo skrivalnice in strižejo. 

V zaključnem delu vsak otrok na barometru počutja izrazi, ali mu je uresničena želja ugajala 

ali ne. Otroci, katerim se je uresničila želja, uresničeno željo narišejo in risbo prilepijo v 

Knjigo želja skupine Palčki, in sicer pod risbo, ki je bila narisana pred uresničitvijo želje. 

Otroci škratu Zdenku pokažejo polno Knjigo želja skupine Palčki in skupaj določijo mesto, 

kjer jo bodo lahko kadarkoli vzeli in pogledali (glej Prilogo 7).  

 

Evalvacija avtorice  

Sledil je še zadnji nastop oz. del projekta, ki sta ga v vlogi Zdenkovih pomočnic izpeljali Sara 

Kač in Ema Šorli. Teden prej smo se vsi skupaj z vzgojiteljico in asistentko pogovorili ter 

dogovorili, da vsem otrokom želje uresniči škrat Zdenko s pomočnicami, saj to otrokom 

predstavlja neko posebno doživetje in bi bilo zelo krivično in nepošteno do otrok, ki tega ne bi 

doživeli. Za 7. Nastop je ostalo še deset neuresničenih želja. Sara in Ema sta bili sprva zelo 

zaskrbljeni in skeptični, ali jima bo to sploh uspelo izpeljati, a sta ju vzgojiteljica in asistentka 

nekako pomirili, da se vse dá izpeljati, in sicer tako, da želje uresničita na čim bolj preprost 

način. Naredili smo načrt, kako posamezno željo uresničiti, da bodo otroci zadovoljni.  
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Na dan nastopa sta Sara in Ema izvedeli, da štirih otrok, katerim bi morali uresni

sploh ni v vrtcu in da je med njimi tudi deklica, ki vseskozi manjka ali pa v vrtec pride šele 

opoldne, in da svoje želje sploh še ni povedala. Tako sta se odlo

uresničita šest želja in da deklico, 

dogovorili, da bo ostale želje uresni

vrtcu pomočnici škrata Zdenka, ki sta jim želeli uresni

odsotnosti nista mogli; zato sta jim pustili vse potrebno za to, da želje uresni

Vzgojiteljica je bila prepričana, da bo otroke to zadovoljil

V uvodnem delu sta Sara in Ema otroke motivirali predvsem s svojo pojavo in s tem

prinesli s seboj – veliko in težko škatlo. T

pozornost in sodelovanje vseh o

vprašali, ali bi škatlo odprli, so ti nemudoma

njej. V njej so bili pismo, ponjava in žoga. Ema je pri

brati pismo, ki ga je poslal škrat Zdenko, otroci pa so 

medtem že vzeli ponjavo iz škatle in jo za

Vprašala jih je, ali vedo, kaj je to

naj se izrazijo, zato jim je sama povedala, da je to ponjava. 

Ema jim je prebrala, kar je še pisalo v pismu, zatem

ponjave. Na ponjavo so položili še žogo in igra je prijet

dejavnosti zelo uživali, kar se je opazilo po vzklikanju in vse mo

Kot sta že predhodno načrtovali, sta ta del povezali z Živino željo, ki si je zaželela trampolin. 

Ker deklice ni bilo v vrtcu, sta se z otroki domenili, da bodo željo uresni

bo Živa spet prisotna. Zaključili 

Začetek glavnega dela se je zgodil podobno kot v prejšnjem nastopu. Sara in E

začetek povedali, komu bosta uresni

istočasno na glas prebrali željo posameznega otroka. Pri tem je bilo druga
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Na dan nastopa sta Sara in Ema izvedeli, da štirih otrok, katerim bi morali uresni

sploh ni v vrtcu in da je med njimi tudi deklica, ki vseskozi manjka ali pa v vrtec pride šele 

svoje želje sploh še ni povedala. Tako sta se odločili, da od desetih želja 

ita šest želja in da deklico, če pride, vprašata o njeni želji. Z vzgojiteljico pa sta se 

ale želje uresničila sama, tako da bo tem otrokom povedala, d

nici škrata Zdenka, ki sta jim želeli uresničiti želje, a jim 

zato sta jim pustili vse potrebno za to, da želje uresni

čana, da bo otroke to zadovoljilo.  

V uvodnem delu sta Sara in Ema otroke motivirali predvsem s svojo pojavo in s tem

iko in težko škatlo. Takoj sta pridobili 

pozornost in sodelovanje vseh otrok. Ko sta otroke 

vprašali, ali bi škatlo odprli, so ti nemudoma planili po 

so bili pismo, ponjava in žoga. Ema je pričela 

brati pismo, ki ga je poslal škrat Zdenko, otroci pa so 

medtem že vzeli ponjavo iz škatle in jo začeli raztegovati. 

kaj je to; otroci niso vedeli, kako 

naj se izrazijo, zato jim je sama povedala, da je to ponjava. 

ar je še pisalo v pismu, zatem so začeli z dviganjem in spuš

ponjave. Na ponjavo so položili še žogo in igra je prijetno in sproščeno stekla. Otroci so v 

dejavnosti zelo uživali, kar se je opazilo po vzklikanju in vse močnejšem premikanju ponjave. 

rtovali, sta ta del povezali z Živino željo, ki si je zaželela trampolin. 

sta se z otroki domenili, da bodo željo uresničili z vzgojiteljico, ko

aključili so igro s padalom in prešli na glavni del.   

 

Slika 62: Igra s ponjavo 

se je zgodil podobno kot v prejšnjem nastopu. Sara in E

komu bosta uresničili želje, nato so risbe želja nalepili v Knjigo želja in 

asno na glas prebrali željo posameznega otroka. Pri tem je bilo druga

Slika 61: Kaj je v tej veliki in težki škatli?

as po željah otrok. Diplomska 

 

Na dan nastopa sta Sara in Ema izvedeli, da štirih otrok, katerim bi morali uresničiti želje, 

sploh ni v vrtcu in da je med njimi tudi deklica, ki vseskozi manjka ali pa v vrtec pride šele 

ili, da od desetih želja 

e pride, vprašata o njeni želji. Z vzgojiteljico pa sta se 

da bo tem otrokom povedala, da sta bili v 

iti želje, a jim jih zaradi njihove 

zato sta jim pustili vse potrebno za to, da želje uresničijo sami. 

V uvodnem delu sta Sara in Ema otroke motivirali predvsem s svojo pojavo in s tem, kar sta 

eli z dviganjem in spuščanjem 

eno stekla. Otroci so v 

nejšem premikanju ponjave. 

rtovali, sta ta del povezali z Živino željo, ki si je zaželela trampolin. 

čili z vzgojiteljico, ko 

igro s padalom in prešli na glavni del.    

se je zgodil podobno kot v prejšnjem nastopu. Sara in Ema sta za 

ili želje, nato so risbe želja nalepili v Knjigo želja in 

asno na glas prebrali željo posameznega otroka. Pri tem je bilo drugače to, da imena 

: Kaj je v tej veliki in težki škatli? 
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otrok, ki jim bosta uresničili želje, nista imeli napisana na 

povedali. Ravno to je naredilo za

Glavni del sta Sara in Ema izvedl

želja, a sta jih potem tri, zaradi dveh manjkajo

V prvem delu sta uresničili željo Emmi, ki si je z

je zaželel, da bi se izmikal vodnim kapljicam, to

Nejcu, ki si je zaželel, da bi bil petelin

razdelili in odšli k tisti dejavnosti, ki se jim je zdela najbolj 

zanimiva in jih je najbolj pritegnila. Pri tem 

skrbelo to, da h kateremu otroku ne bi šel nih

se otroci lepo razdelili in se to ni zgodilo. Uresni

potekalo sproščeno in umirjeno. Za za

otrokom, kateremu sta uresnič

kako jo uresničiti, in mu pomagali

vrstnikom za mizo. Nekateri otroci 

zgovorni. Deček Aljaž je dal otrokom natan

kako morajo izdelati vodne kapljic

izdelovanju ni želel sodelovati, saj je po mnenju 

vzgojiteljice čakal na del, ko

njegova želja, to je ko se bo izmikal vodnim kapljicam, streli 

in toči. Ema je pri tem otroke ves 

da je otrokom čim več povedal o svoji že

kako otroci delajo, in govoril, kako se bodo potem

kapljice, ki so bile pravzaprav

ko bodo padale navzdol, izmikal. Ko so izdelali dovolj vodnih kapljic

Sodelovali so predvsem dečki: eni so

je pri tem zelo užival in plesal ter tekal med padajo

ušla izpod nadzora, kajti nekateri otroci 

otrok. Aljaž je svojo željo zaklju

dejavnost zaključila. Aljaž se je po

odnesel na svoj znak, kasneje 

željo vidno zadovoljen. Deček Nejc je bil pri podajanju navodil manj zgovoren. Otrokom je 

pustil, da si je vsak sam izbral

petelinčka. Deček je bil zelo zadržan in tudi ni želel velike pozornosti. Njemu samemu je 
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čili želje, nista imeli napisana na zvitem listu, kar so otroci opazili in 

naredilo začetek tako poseben in svečan. 

Glavni del sta Sara in Ema izvedli v dveh delih: v prvem delu sta načrtovali, da uresni

radi dveh manjkajočih otrok in v drugem delu še ostale tri. 

ili željo Emmi, ki si je zaželela, da bi bila zobna miška;

je zaželel, da bi se izmikal vodnim kapljicam, toči in streli; 

Nejcu, ki si je zaželel, da bi bil petelinček. Otroci so se sami 

razdelili in odšli k tisti dejavnosti, ki se jim je zdela najbolj 

zanimiva in jih je najbolj pritegnila. Pri tem me je najbolj 

skrbelo to, da h kateremu otroku ne bi šel nihče. Na srečo so 

se otroci lepo razdelili in se to ni zgodilo. Uresničevanje je 

eno in umirjeno. Za začetek sta se z vsakim 

sta uresničevali željo, pogovorili o tem, 

in mu pomagali, da to pove tudi svojim 

ekateri otroci so bili bolj, drugi manj 

ek Aljaž je dal otrokom natančna navodila, 

kako morajo izdelati vodne kapljice, strelo in točo. Sam pri 

el sodelovati, saj je po mnenju 

akal na del, ko se bo dejansko uresničila 

ko se bo izmikal vodnim kapljicam, streli 

i. Ema je pri tem otroke ves čas spodbujala, tudi Aljaža, 

 povedal o svoji želji. Aljaž je vseskozi hodil okoli mize, opazoval

, in govoril, kako se bodo potem igrali. Določil je, da bodo otroci vodne 

kapljice, ki so bile pravzaprav žogice iz časopisnega papirja, metali navzgor, on pa se jim bo, 

vzdol, izmikal. Ko so izdelali dovolj vodnih kapljic

čki: eni so vodne kapljice metali, drugi pa so se jim izmikali. Aljaž 

je pri tem zelo užival in plesal ter tekal med padajočimi kapljicami. Igra je Emi s

nekateri otroci so kapljice začeli metati v telo in v glavo drugih 

ključil celo z jokom, neki otrok ga je namreč 

a. Aljaž se je počasi pomiril ter vodne kapljice in strele dal v vre

kasneje pa domov. Kljub žalostnemu zaključku je bil Aljaž z uresni

ček Nejc je bil pri podajanju navodil manj zgovoren. Otrokom je 

je vsak sam izbral in  zamislil, kako bo poslikal oz. polepil svojo majico za 

ek je bil zelo zadržan in tudi ni želel velike pozornosti. Njemu samemu je 

Slika 63: Priprava na obisk zobne miške

Slika 64: Izmikanje dežnim kapljicam, 
streli in toči 

as po željah otrok. Diplomska 

 

, kar so otroci opazili in 

rtovali, da uresničita pet 

in v drugem delu še ostale tri.  

aželela, da bi bila zobna miška; Aljažu, ki si 

lji. Aljaž je vseskozi hodil okoli mize, opazoval, 

il je, da bodo otroci vodne 

asopisnega papirja, metali navzgor, on pa se jim bo, 

vzdol, izmikal. Ko so izdelali dovolj vodnih kapljic, so pričeli z igro. 

vodne kapljice metali, drugi pa so se jim izmikali. Aljaž 

imi kapljicami. Igra je Emi sčasoma malo 

eli metati v telo in v glavo drugih 

ga je namreč udaril. S tem se je 

apljice in strele dal v vrečko in jo 

je bil Aljaž z uresničeno 

ek Nejc je bil pri podajanju navodil manj zgovoren. Otrokom je 

, kako bo poslikal oz. polepil svojo majico za 

ek je bil zelo zadržan in tudi ni želel velike pozornosti. Njemu samemu je 

Slika 63: Priprava na obisk zobne miške 

Slika 64: Izmikanje dežnim kapljicam, 
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uresničena želja največ pomenila in na koncu je bil zelo zadovoljen, kar se je videlo po tem, 

da je bil ves čas oblečen v petelina in na nosu nosil svoj kljun. 

Slika 65: Izdelovanje kostumov za petelinčka

Deklica Emma je bila spet nekoliko bolj zgovorna in povedala 

Otrokom je ves čas dajala navodila in jih spraševala

Točno je vedela, kako si je kaj zamislila in kdaj kaj pride na vrsto. 

      

Sara in Ema sta tudi ta dva otroka vseskozi spodbujali in jima omogo

uresničevanje želja: tako, kot sta si 

pokazalo kot zelo dobro to, da sta Ema in Sara otrokom pustili svobodno prehaj

dejavnostmi, saj so tako res delali

čas močno motivirani.  

Med prehodom iz prvega v drugi del je prišel škratek Zdenko 

in na predhodni predlog vzgojiteljice

Damjanu: zaželel si je, da bi odpiral darilo, se s škratom 

Zdenkom igral skrivalnice in z Aljažem za mizo strigel papir. 

Otroci so se Zdenkovega prihoda zelo razveselili in ga mirno 

opazovali. Damjan, ki ima težave z govorom, je tako d

posebno in pozitivno pozornost vseh 

otroki je odprl darilo, v katerem so bile škarje in papir za striženje. Vzgojiteljica je še enkrat 

glasno prebrala Damjanovo željo, da so se je otroci spomnili i

ozavestil. Sledili sta še dve želji, in sicer želja Anžeta, ki si je zaželel, da bi s kladivom 
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 pomenila in na koncu je bil zelo zadovoljen, kar se je videlo po tem, 

en v petelina in na nosu nosil svoj kljun.  

 

: Izdelovanje kostumov za petelinčka Slika 66: Moj petelinji nos 

je bila spet nekoliko bolj zgovorna in povedala je kako si je stvar

as dajala navodila in jih spraševala, ali jim kaj pomaga oz. sama

kako si je kaj zamislila in kdaj kaj pride na vrsto.  

       

Slika 67: Obisk zobne miške 

Ema sta tudi ta dva otroka vseskozi spodbujali in jima omogočili vse 

kot sta si sama otroka zamislila. Med uresničevanjem teh želja se je 

pokazalo kot zelo dobro to, da sta Ema in Sara otrokom pustili svobodno prehaj

dejavnostmi, saj so tako res delali, kar so želeli, in so bili ves 

Med prehodom iz prvega v drugi del je prišel škratek Zdenko 

dhodni predlog vzgojiteljice sam uresničil željo 

, da bi odpiral darilo, se s škratom 

Zdenkom igral skrivalnice in z Aljažem za mizo strigel papir. 

Otroci so se Zdenkovega prihoda zelo razveselili in ga mirno 

opazovali. Damjan, ki ima težave z govorom, je tako dobil 

posebno in pozitivno pozornost vseh – škrata Zdenka, otrok in pomočnic. Skupaj z ostalimi 

otroki je odprl darilo, v katerem so bile škarje in papir za striženje. Vzgojiteljica je še enkrat 

glasno prebrala Damjanovo željo, da so se je otroci spomnili in da jo je de

še dve želji, in sicer želja Anžeta, ki si je zaželel, da bi s kladivom 

Slika 68: Presenečenje za otroke 
škrata Zdenka

as po željah otrok. Diplomska 

 

 pomenila in na koncu je bil zelo zadovoljen, kar se je videlo po tem, 

 

je kako si je stvar zamislila. 

jim kaj pomaga oz. sama naredi. 

Ema sta tudi ta dva otroka vseskozi spodbujali in jima omogočili vse potrebno za 

čevanjem teh želja se je 

pokazalo kot zelo dobro to, da sta Ema in Sara otrokom pustili svobodno prehajati med 

čnic. Skupaj z ostalimi 

otroki je odprl darilo, v katerem so bile škarje in papir za striženje. Vzgojiteljica je še enkrat 

n da jo je deček še bolj 

še dve želji, in sicer želja Anžeta, ki si je zaželel, da bi s kladivom 

: Presenečenje za otroke - obisk 
škrata Zdenka 
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razbijal led in želja Ajde, ki si je zaželela, da bi pokala balone, iz katerih bi 

zvezdice. Prav tako kot v prejšnj

kaj je komu odgovarjalo. Sara in Ema sta pri uresni

škatlo, na dno katere sta položili leseno

natresli led. Otrokom sta dali še dve kladivi

ravno prav, da tako ni prišlo do gne

otrokom na začetku razložila pravilo:

močno, da led ostane v škatli. Otroci so pri dejavnosti uživali 

in upoštevali pravilo, le tu in tam je komu kakšen koš

nesreči odletel iz škatle. Anžetu ni bilo potrebno d

nobenih navodil, kako se bo uresni

je dobil dovolj pozornosti, kaj

sta pričela Anže in še en otrok. Med dejavnostjo pa so 

ene dejavnosti v drugo. Medtem ko so v igralnici razbijali led, so se v ve

prostoru igrali z baloni. Pri ure

povedala, kako si je vse skupaj zamislila. Sara

uživali; sprva so se pokanja 

pokali z risalnimi žebljički, in kar je bilo še bolje, 

Slika 70: Napolnjevanje balonov s konfeti

Otroci se dejavnosti kar niso in niso naveli

povedali, da se bodo šli igrat skrivalnice s škratom Zdenkom. Otroci so bili nad tem 

navdušeni, sploh pa Damjan, saj je bil to še del njegove želje. Škrat Zdenko je dolo

štel Damjan, ker je bila to njegova želja. Pri sami izvedbi igre mu je malo pomagala in 

spodbujala vzgojiteljica, tako da je igra dobro potekala. Damjan je bil vidno vese

prav tako drugi otroci; veliko jim je namre
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razbijal led in želja Ajde, ki si je zaželela, da bi pokala balone, iz katerih bi 

kot v prejšnjem delu so se otroci sami in naključno razdelili

. Sara in Ema sta pri uresničevanju Anžetove želje pripravili velik

škatlo, na dno katere sta položili leseno desko in nanjo 

sli led. Otrokom sta dali še dve kladivi, kar je bilo 

tako ni prišlo do gneče in prerivanja. Ema je 

etku razložila pravilo: da udarjajo tako 

no, da led ostane v škatli. Otroci so pri dejavnosti uživali 

n tam je komu kakšen košček po 

Anžetu ni bilo potrebno dati 

nobenih navodil, kako se bo uresničila njegova želja. Vseeno 

ajti otroci so vedeli, da se uresničuje njegova želja. Z dejavnostjo 

Anže in še en otrok. Med dejavnostjo pa so se lepo menjavali. Otroci so prehajali iz 

drugo. Medtem ko so v igralnici razbijali led, so se v ve

prostoru igrali z baloni. Pri uresničevanju te želje je na začetku deklica Ajda otro

je vse skupaj zamislila. Sara jo je spodbujala in ji pomagala. O

 balonov malo ustrašili, nato jim je to postalo vše

in kar je bilo še bolje, da so iz balonov zletele zvezdice (konfeti). 

 

eti 

      
            Slika 71: Pokanje balonov

Otroci se dejavnosti kar niso in niso naveličali, zato sta jih Sara in Ema prekinili ter

se bodo šli igrat skrivalnice s škratom Zdenkom. Otroci so bili nad tem 

navdušeni, sploh pa Damjan, saj je bil to še del njegove želje. Škrat Zdenko je dolo

je bila to njegova želja. Pri sami izvedbi igre mu je malo pomagala in 

spodbujala vzgojiteljica, tako da je igra dobro potekala. Damjan je bil vidno vese

jim je namreč pomenilo, da se je z njimi igral

Slika 69: Razbijanje ledu s kladivom

as po željah otrok. Diplomska 

 

razbijal led in želja Ajde, ki si je zaželela, da bi pokala balone, iz katerih bi se pokazale 

no razdelili glede na to, 

evanju Anžetove želje pripravili veliko 

njegova želja. Z dejavnostjo 

se lepo menjavali. Otroci so prehajali iz 

drugo. Medtem ko so v igralnici razbijali led, so se v večnamenskem 

etku deklica Ajda otrokom 

e spodbujala in ji pomagala. Otroci so 

jim je to postalo všeč, saj so jih 

zletele zvezdice (konfeti).  

 

: Pokanje balonov 

sta jih Sara in Ema prekinili ter jim 

se bodo šli igrat skrivalnice s škratom Zdenkom. Otroci so bili nad tem 

navdušeni, sploh pa Damjan, saj je bil to še del njegove želje. Škrat Zdenko je določil,  da bo 

je bila to njegova želja. Pri sami izvedbi igre mu je malo pomagala in ga 

spodbujala vzgojiteljica, tako da je igra dobro potekala. Damjan je bil vidno vesel in razigran, 

l škrat Zdenko.        

: Razbijanje ledu s kladivom 
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Sledil je zaključni del, v katerem sta Sa

da je v vrtec prišla deklica, ki velikokrat manjka ali pa v 

vrtec hodi zelo pozno. Ta deklica

Odločili sta se, da to storita skupaj z drugimi

sta povedali, za kaj gre: da so vsi otroci povedali

ki so zapisane v Knjigi želja

želja. Sara in Ema sta jo vprašali po njeni žel

deklica tiho ter le gledala njiju in otroke. 

da bi kaj povedala, a brez uspeha

da bo svojo željo kasneje lahko zaupala vzgojit

Deklica se je s tem strinjala.  

Na željo škrata Zdenka so otroci dolo

odnesejo na prav posebno mesto v 

dosegu, da jo bodo lahko gledali. S tem

zaključil; škrat Zdenko, pomo

poslovili in odšli.  

Vzgojiteljica je na koncu povedala, da je s samo izvedbo 

projekta zelo zadovoljna, saj se je vse skupaj lepo 

povezovalo in prepletalo. Otrokom so se uresni

tistim, ki jih žal ni bilo, se jim še bodo, za kar

to uporabila pri portfoliju posameznega otroka, kar meni

da smo svoje delo dobro opravile. N

pozabo, ampak se ga bodo otroci 

 

Zaklju čne misli 

Otroci so bili vseskozi močno

jih študentki z otroki uresnič

spodbujali, da čim več razmišljajo o svoji že

svojimi vrstniki. Cilji odprtega tipa raziskovanja so bili, kljub hitro uresni

zadovoljivo uresničeni.   
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ni del, v katerem sta Sara in Ema izvedeli, 

v vrtec prišla deklica, ki velikokrat manjka ali pa v 

odi zelo pozno. Ta deklica še ni povedala svoje želje. 

da to storita skupaj z drugimi otroki. Deklici 

da so vsi otroci povedali svoje želje, 

njigi želja, in da manjka samo še njena 

želja. Sara in Ema sta jo vprašali po njeni želji, a je bila 

ala njiju in otroke. Spodbujali sta jo, 

da bi kaj povedala, a brez uspeha. Videlo se je, da je deklica sramežljiva, zato ji je Ema rekla, 

da bo svojo željo kasneje lahko zaupala vzgojiteljici, da jo bosta zapisali v K

ata Zdenka so otroci določili, da Knjigo želja 

na prav posebno mesto v igralnici, kjer bo vsem na 

jo bodo lahko gledali. S tem se je nastop 

pomočnici Ema in Sara so se 

Vzgojiteljica je na koncu povedala, da je s samo izvedbo 

projekta zelo zadovoljna, saj se je vse skupaj lepo 

povezovalo in prepletalo. Otrokom so se uresničile želje in 

tistim, ki jih žal ni bilo, se jim še bodo, za kar bo poskrbela sama. Povedala je t

oliju posameznega otroka, kar meni daje neko zadovoljstvo in potrdilo, 

delo dobro opravile. Naš trud ni bil zaman in sam projekt ne bo potonil v 

pozabo, ampak se ga bodo otroci radi spominjali, sploh škrata Zdenka.    

čno motivirani, k čemur je pripeljalo veliko raznolikih žel

z otroki uresničili. Vseskozi sta otroke, katerim so se izpolnjevale

 razmišljajo o svoji želji in da jih, če želijo, predstavijo in delijo s 

Cilji odprtega tipa raziskovanja so bili, kljub hitro uresni

Slika 72: Skrivalnice

Slika 73: Knjigo želja moramo položiti na 
posebno mesto

as po željah otrok. Diplomska 

 

. Videlo se je, da je deklica sramežljiva, zato ji je Ema rekla, 

eljici, da jo bosta zapisali v Knjigo želja. 

. Povedala je tudi, da bo vse 

daje neko zadovoljstvo in potrdilo, 

aš trud ni bil zaman in sam projekt ne bo potonil v 

veliko raznolikih želja, ki sta 

so se izpolnjevale želje, 

želijo, predstavijo in delijo s 

Cilji odprtega tipa raziskovanja so bili, kljub hitro uresničenim željam, 

: Skrivalnice 

Knjigo želja moramo položiti na 
mesto.  
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Evalvacija študentk, ki sta nastop izvajali 

S sošolko Saro Kač sva v igralnico prišli našemljeni v škratovi pomočnici, v rokah pa sva 

imeli ogromno škatlo, ki je bila zelo težka. Tako sva se tudi obnašali: kot da nosiva težko 

škatlo. Otroke sva glasno pozdravili in takoj pridobili njihovo pozornost. Po predstavitvi, kdo 

sva (škratovi pomočnici Ema in Sara), sva jih nagovorili v sklopu začrtanih ciljev. Torej, 

pogledati moramo, kaj nam je podaril škrat Zdenko. Otroci so ob pogledu na naju takoj 

ugotovili, kdo sva in od kod prihajava oz. kdo naju je poslal. Videlo se je, da so otroci 

prejšnje nastope in pisma škrata Zdenka ter njegov obisk res ponotranjili, saj so naju takoj 

povezali s prejšnjimi obiski sošolk. 

V večnamenskem prostoru smo se zbrali okoli škatle. Otrokom sva naročili, naj se sami 

potrudijo in odprejo škatlo. Bila je dobro zalepljena, tako da so se morali res potruditi. Bili so 

zelo motivirani in so kar planili nanjo. Ko so škatlo odprli, so videli, kaj jih čaka. V njej je 

bilo tudi pismo škrata Zdenka; prebrala sem ga. Med branjem so ponjavo vzeli iz škatle in jo 

začeli raztegovati. Spodbudila sem jih z vprašanjem: »Ali veste, kaj je tole v škatli?« V škatli 

sta bili velika pisana ponjava in žoga, vendar mi na vprašanje niso znali dobro odgovoriti. 

Pravilno so odgovorili za žogo, za ponjavo pa niso našli pravega izraza. Razgrnili smo 

ponjavo in otroci so začeli z njo kar zamahovati. Takrat sem malce glasneje povedala pravilo, 

da ponjavo postavimo na tla. Ko so jo postavili na tla, sem dodala: »Vsi primite ponjavo za 

rob.« To so storili. Takrat sem ugotovila, da je za čisto lepo razgrnjeno ponjavo premalo 

prostora v večnamenskem prostoru, a tega se ni dalo spremeniti, tako da smo stali malo bolj 

skupaj. Na ponjavo smo vrgli žogo in ponjavo začeli vzdigovati in spuščati, tako da je 

plapolala. Otroci so v dejavnosti uživali, začeli so namreč vzklikati in močno premikati 

ponjavo. Ker sem videla, da rabijo še nekaj dodatnega, sem predlagala, da na ponjavo vržemo 

še več žog, toda: žoge ne smejo pasti na tla. Otroke smo prekinile z vprašanjem »Ali Živa 

prisotna?«. Otroci so odgovorili, da je ni. Škrat Zdenko ji je pripravil trampolin za izvedbo 

njene želje, ampak ker je bila odsotna, bodo željo izvedli drugič z vzgojitelljico. Dejavnost je 

otroke zelo motivirala, in ker bi drugače trajala predolgo, sva jo s sošolko prekinili. Skupaj 

smo pospravili ponjavo v škatlo. Eden izmed fantov, Aljaž, pa se je javil, da bo sam pospravil 

veliko težko škatlo. Dovolila sem mu in bil je ponosen. 

Sledilo je izpolnjevanje želja. Poklicali sva tiste otroke, ki do takrat še niso imeli izpolnjene 

želje. To je bilo 9 otrok. Vsi so odšli po svoje risbe in jih sami nalepili v Knjigo želja. 

Istočasno so v igralnici hospitantke pripravile vse potrebno za izvedbo dejavnosti. Otrokom 

smo povedale, katere želje bomo izpolnili v prvem delu. Potek dejavnosti sva morali v 
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trenutku spremeniti, saj je nekaj otrok manjkalo; eden izmed dečkov, ki bi moral imeti 

izpolnjeno željo že prejšnji teden, pa je bil tokrat prisoten. Tako sva hitro zamenjali vrstni red 

dejavnosti. Otrokom sva pustili, da so se sami razdelili oz. da so odšli k tisti dejavnosti, ki jih 

je najbolj pritegnila. Sama sem bila prisotna pri izdelovanju pisanega dežja in strel, ki je bila 

Aljaževa želja. Pri ostalih dejavnostih so bile prisotne še nastopajoča Sara Kač in 2 

hospitantki. Dejavnost, pri kateri sem bila prisotna, je potekala gladko. Fant je natančno 

povedal, kakšen dež želi, koliko ga je potrebno še narediti in kako izdelati strele. Otroke sem 

spodbujala samo, da so se pri izvedbi čim bolj potrudili. Zanimivo mi je bilo, da je bil Aljaž 

tako zelo navdušen nad izvajanjem njegove želje, da je neprestano hodil okoli mize in 

razlagal, kako bi se on to igral. Otrokom je podajal jasna navodila, sam pa ni izdelal niti dežja 

ali strele (krogle iz papirje). Kasneje sem ugotovila, zakaj. Čakal je na glavni del svoje želje: 

da se sam izmika dežju in strelam (papirnatim kroglam). Prva sem v zrak vrgla papirnate 

krogle; sledili so mi še drugi otroci. Aljaž je takoj vedel, kaj mora storiti, in začel se je 

izmikati dežju in strelam. Plesal in tekal je po prostoru. Ostali dečki, ki so bili prisotni, so 

počeli isto: eni so metali papirnate krogle v zrak, drugi so se jim izmikali. Čez nekaj časa so 

se nam pridružili še drugi otroci – pravzaprav so prihajali in odhajali, kakor so želeli. Igra je 

hitro ušla izpod nadzora, kajti otroci so si začeli metati papirnate krogle v telo in glavo. Aljaž 

je svojo željo zaključil celo z jokom, saj ga je eden izmed fantov po nesreči udaril. Takrat smo 

dejavnost zaključili. Aljaž se je pomiril; svoj dež in strele (papirnate krogle) je lahko 

pospravil v vrečko ter jo odnesel na svoj znak, kasneje pa domov. Bil je vidno zadovoljen. 

Sama bi morala pri dejavnosti odreagirati prej in otroke umiriti. Vzgojiteljica je na analizi 

povedala, da sem imela v skupini same dečke, ki so »težki« že vsak posebej, ko pa so skupaj, 

dejavnost hitro »poči«. Na tem mestu bi mogoče prav prišle tudi izkušnje, saj otrok sama od 

prej nisem dobro poznala in nisem vedela, kdo sodi skupaj in kdo ne. Če bi to vedela, bi 

skupino lahko razbila in k sodelovanju priklicala še katero deklico, tako da ne bi bili skupaj 

sami zelo živahni in nemirni dečki. 

Po Aljaževi uresničeni želji smo z otroki odšli v igralnico in se priključili drugim 

dejavnostim. Pomagala sem pri Emmini dejavnosti: otroci so izdelovali zobke in zobne miške. 

Po Emminih navodilih so zobke in zobne miške izrezali iz papirja in jih nato dali pod 

blazinice. Deklica se je nato oblekla v zobno miško. V želji je izrazila tudi, da zobna miška 

zobke pobere in namesto njih pusti presenečenje. Zato sem ji ponudila »čokoladni denar« 

(čokolado zavito v zlat in srebrn papir, da izgleda kot kovanci evra). Emma je potem pobrala 

zobke in nastavila presenečenje. Otroci, ki pri dejavnosti niso sodelovali, so čokolado dobili 

kasneje (dala jim jo je vzgojiteljica). 
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Pred drugim delom izpolnjevanja želja sva se s Saro iznenada domenili, da bova spremenili 

konec. Tako sva se odločili, da bova (namesto gledanja filma) za konec otrokom ponudili igro 

skrivalnice s škratom Zdenkom, kar si je zaželel Damjan. To se nama je v tistem trenutku 

zdelo bolj primerno, zato sva tudi spremenili potek izvajanja želja glede na dane okoliščine. 

V drugem delu izpolnjevanja želja nas je obiskal škrat Zdenko. Otroci so bili navdušeni in 

zelo motivirani. Škrat je prišel s prav posebnim darilom za Damjana. Videlo se je, da je deček 

vesel, da se je škrat spomnil prav nanj. V škatli je imel pripomočke za izpolnitev želja: škarje 

in papir ( »… da bi rezal papir …«). Damjan je škatlo odložil in se nam pridružil. Otrokom 

smo nato povedale, kateri dve želji še moramo izpolniti. To sta bili: pihanje balonov in 

razbijanje ledu. Poklicali sva tista dva otroka, katerih želje so to bile. V igralnici so otroci 

lahko razbijali led, v večnamenskem prostoru pa so pihali balone, jih polnili s konfeti in 

pokali. 

Pri razbijanju ledu sem poskrbela za varnost: postavila sem veliko škatlo, vanjo položila 

leseno desko in zatem povrh potrosila ledene kocke. Imeli smo dve kladivi, kar je bilo čisto 

dovolj – tako ni bilo prevelike gneče okoli te dejavnosti. Otroci so pri razbijanju uživali; 

povedala sem jim pravilo: da udarjajo tako močno, da led ostane v škatli, ven ne sme leteti. 

Otroci so to upoštevali, tu in tam je mogoče kateremu ledena kocka ušla, ampak nič hudega. 

Otroci so se pri dejavnosti lepo menjavali: prihajali so od balonov, poskusili razbiti led in 

zopet odšli k balonom. Dejavnosti se niso naveličali, zato sva jih s Saro prekinili in 

nagovorili, da se bodo odšli igrat skrivalnice s škratom Zdenkom. Bili so navdušeni. Štel je 

Damjan, saj je to bila njegova želja. Bil je ponosen (drugače je eden izmed tistih otrok, ki v 

skupini nimajo »statusa priljubljenih«). Ker se je igre lotil prvič v življenju (po besedah 

vzgojiteljice), mu je vzgojiteljica v hrvaščini razložila postopek. Ampak to konec koncev 

sploh ni bilo tako pomembno. Pomembno je bilo počutje Damjana, ki je kljub svoji 

skromnosti kazal nekakšen tih ponos. Otroci so v igri uživali; sploh ni bilo pomembno, kdo je 

zmagal in kdo ne, ampak da jim je največ pomenilo to, da se jim je pri igri pridružil škrat 

Zdenko. Damjanu pa to, da smo mu res posvetili svoj čas in da ni zbledel nekje v ozadju. 

Škratu Zdenku se je že pošteno mudilo, tako da se je hitro poslovil in odšel nazaj v svojo 

knjižnico urejat knjige. Škratovi pomočnici pa sva se še zadnjič z otroki prijeli za roke in 

postavili v krog. Med dejavnostmi sva izvedeli, da je v vrtec prišla deklica Ema, ki drugače 

veliko manjka ali pa hodi v vrtec zelo pozno (okoli 11.–12. ure). Ugotovili sva, da Ema sploh 

še ni povedala svoje želje niti je nima zapisane v veliki Knjigi želja; zato sva se odločili, da to 

storimo skupaj. Z otroki smo stoje tvorili krog. Povedala sem pravilo: »Tisti otroci, ki imate 

izpolnjeno željo, se usedite na tla.« Nekateri so se usedli, nekaj jih je še stalo. Sedeti bi morali 
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vsi (z izpolnjenimi želji), stati bi morala samo Ema. Ker so nekateri še stali, sem pravilo 

glasno in razločno ponovila. Usedlo se je še nekaj otrok, drugi so še stali. Eden izmed dečkov 

me je vprašal: »A tisti, ki smo imeli danes izpolnjeno željo ali kadarkoli?« Odgovorila sem, 

da tisti, ki so imeli izpolnjeno željo kadarkoli, in tisti, ki so imeli izpolnjeno željo tistega dne. 

Takrat so se vsi otroci pravilno usedli, stoje je ostala samo Ema. S Saro sva ji razložili, da 

nanjo nismo pozabili, temveč da ji želje nismo mogli uresničiti, ker je sploh ni povedala. Zato 

smo skupaj odšli po veliko knjigo želja in jo postavili na sredino kroga; pridružila se nama je 

tudi Ema. Poskusila sem jo spodbuditi, da bi povedala kakšno željo, a se je videlo, da ji je 

nerodno in da je sramežljiva pred vsemi otroki in pred škratovimi pomočnicami. Takrat sem ji 

rekla, da bo svojo željo lahko zaupala kasneje vzgojiteljici in da jo bosta z njo zapisali v 

Knjigo želja. Deklica se je s tem strinjala. 

Na Zdenkovo željo so otroci pospravili knjigo na posebno mesto v igralnici, dostopno vsem. 

Škratovi pomočnici sva se samo še poslovili in odšli svojo pot … 
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SKLEPNA EVALVACIJA 
 

Prvi trije nastopi oz. deli projekta so osvetlili in postavili v ospredje predvsem  reševanje 

problemov, ki smo jih študentke premišljeno načrtovale, tako da so bili na vseh treh nastopih 

vsi problemi uspešno rešeni. Izvedba in priprava sta se glede reševanja problemov popolnoma 

prekrivali. Odstopanja so opazna samo glede zaporedja reševanja problemov (saj smo se 

študentke vseskozi prilagajale otrokom in trenutnim situacijam) in zaključka, ki smo ga 

morale študentke spremeniti oz. skrajšati zaradi pomanjkanja časa (nastopi so namreč v večini 

trajali več kot dve uri). Naslednji štirje nastopi oz. deli projekta pa so še vedno vključevali 

veliko različnih problemov, a je bila večja usmerjenost na uresničevanju želja. Tu so bila 

odstopanja in prekrivanja izvedbe različna od priprav. Študentke smo organizacijsko zelo 

dobro načrtovale in stvari, ki so bile odvisne le od nas samih, izpeljale po pripravi. Zatikalo se 

je pri zadevah, ki so bile odvisne od drugih faktorjev, in sicer: ali bo neka želja uresničena, je 

bilo odvisno od prisotnosti otroka; tempo zaključka in način njegove izvedbe sta bila odvisna 

od časa; na četrtem nastopu je bilo igranje prve uvodne dejavnosti odvisno od tega, ali so 

otroci odprli paket (ker ga še niso, sta študentki ta del izpustili); in zgodilo se je tudi, da CD-

predvajalnik ni zaznal zgoščenke, kar je onemogočilo možnost predvajanja.  

Vse študentke smo na nastopih otroke ves čas spodbujale in jim dajale možnosti, da so bili 

kreativni/ustvarjalni.  To se je najbolj izrazilo pri reševanju problemov, ki so bili (po večini) 

zastavljeni tako, da so od otrok zahtevali in spodbujali uporabo lastne domišljije in 

ustvarjalnosti. Kreativnost/ustvarjalnost pa je najbolj prišla do izraza, ko sta se pričela 

izražanje in uresničevanje želja. To je od otrok »zahtevalo«, da se popolnoma predajo svoji 

domišljiji in hkrati tudi ustvarjalnosti pri izražanju želje, kar je kasneje kot skupek obojega 

pripeljalo do ideje, kako uresničiti samo željo. Študentke smo spodbujale otroke z različnimi 

vprašanji, da so o svoji želji čim bolj premislili in jo ozavestili ter o njej čim več povedali, saj 

je bilo le tako želje mogoče kar najbolje uresničiti.  

Možnosti demokratičnega odločanja so bile odvisne od dejavnosti oz. problema in, seveda, od 

nas, študentk, ki smo bile, kolikor se je le dalo, demokratične. Veliko dejavnosti oz. 

problemov je bilo zastavljeno tako, da od otrok ni v celoti zahtevalo skupnega 

demokratičnega odločanja, ampak samo možnost samostojnega lastnega odločanja, kar se je 

najbolj izrazilo pri odločanju, v uresničevanju katere želje želijo sodelovati. Demokratično 

odločanje pa se je večinoma nanašalo na dogovarjanje, kaj bodo počeli posamezni dan v 

šotoru, glede vrstnega reda odhodov vanj, glede govorjenja drug čez drugega, priprave 

prostora za risanje in glede razdeljevanja v skupine. 
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Prva dva nastopa oz. dela projekta nista omogočala tako izrazite participacije, kot so to 

omogočili naslednji nastopi oz. deli projekta. Otroci so imeli največjo možnost participacije v 

problemih, ki so bili zastavljeni tako, da so od njih zahtevali svobodno lastno odločanje in 

dogovarjanje pri uresničevanju zamisli. V nekaterih problemih je vsak otrok lahko uresničil 

oz. prispeval del svoje zamisli, v drugih pa so z dogovorom izbrali le najboljšo/-e zamisel/-li. 

Pri uresničevanju želja so bili otroci popolnoma participativni, saj smo študentke vso 

pozornost vedno usmerile v otroka, kateremu smo s skupnimi močmi uresničevali željo. 

Vsaka podrobnost pri uresničevanju želje je bila, in to že pri samem izražanju in nato 

uresničevanju, ideja/zamisel otroka, čigar želja se bo uresničila. Koliko pa so otroci 

participirali, je bilo odvisno tudi od časa. Študentke, ki so imele na nastopu manj uresničenih 

želja (3 ali 4), so otrokom omogočile večjo participacijo kot pa študentki, ki sta načrtovali 

med nastopom uresničiti več želja (10); zaradi stiske s časom se namreč nista tako dolgo 

zadrževali pri posamezni želji, kar pomeni, da z otroki nista opravili tako dolgih predhodnih 

pogovorov o samem »načrtovanju«, kako uresničiti željo, kot so to storile njune predhodnice. 

Tako smo spoznale, da je kakovost participacije otrok močno odvisna od časa.  

V vrtcu je zelo pomembno, da si vzamemo čas, da v miru in premišljeno z dogovarjanji 

rešimo problem. Če bi projekt izvajala še enkrat, bi to storila bolj počasi in širše, to je, da bi 

projekt trajal mesec, dva in večkrat na teden ter da bi se z otroki zaustavili in rešili čisto vsak 

problem, ki bi se nam sproti pojavil, kajti le to nam omogoči še bolj učinkovito paricipacijo 

otrok.   
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8. ZAKLJU ČEK 

 

Moje najpomembnejše spoznanje skozi ustvarjanje diplomskega dela je, da je participacija oz. 

sodelovanje proces, ki zahteva predvsem čas in zaupanje, tako za otroke kot tudi vzgojitelje.  

 

Če želimo, da otroci sodelujejo z nami pri kreiranju vrtčevskega življenja, si moramo vzeti 

čas in za začetek sami pri sebi izbrisati vse predsodke o otroški nezmožnosti ter si z 

opazovanjem in predvsem poslušanjem otrok ustvariti nov pogled na otroka, na vsakega 

posameznika. Samo tako bomo spoznali in doumeli, kaj otroci res zmorejo, želijo, mislijo, 

kako široko sežeta njihova domišljija in ustvarjalnost, kakšne socialne navade imajo, in samo 

tako bomo otrokom dali (in zaupali) priložnost, da z nami sodelujejo, da skupaj soustvarjamo. 

 

Seveda pa je participacija otrok odvisna tudi od njih samih, od njihove želje po sodelovanju. 

Otroci so najbolj iskrena človeška bitja, ki neprestano izražajo svoja čustva in potrebe. Ko so 

veseli, se smejejo, ko so žalostni in jih je strah, se jočejo, ko so jezni, udarijo, ko jih nekaj 

zanima, sodelujejo in ko jih nekaj ne zanima, se obrnejo in poiščejo tisto, kar jih zanima. 

Tako je sodelovanje otrok odvisno od zanimivosti dejavnosti. Da pa je dejavnost otrokom 

zanimiva, mora izhajati iz njih samih, iz nečesa, kar doživljajo – torej iz njihovega življenja, 

njihovih izkušenj. Ni pa dovolj, da je dejavnost zanimiva samo otrokom, temveč mora biti 

zanimiva tudi vzgojitelju – samo tako bosta sodelovanje in sama izpeljava uspešna.  

 

Vseskozi moramo v vsako stvar vlagati delček sebe, ves čas se moramo za nekaj truditi, 

boriti, pogajati, kar pomeni, da je pri vsem tem izredno pomembna/-o demokratičnost – 

demokratično odločanje. Vzgojitelji imamo pri tem odgovorno in pomembno nalogo: 

zagotavljati moramo, da ima vsak otrok možnost izraziti svoje mnenje, želje, ideje, kajti 

velikokrat se zgodi, da preslišimo odlično idejo samo zato, ker jo je povedal otrok, ki ga sploh 

nismo opazili, ki so ga drugi, glasnejši, zasenčili. Mislim, da je to ena izmed najtežjih nalog, 

kar je potrdilo tudi moje opazovanje oz. evalviranje nastopov študentk, ki so za to, da 

reševanje problema ne bi trajalo predolgo, sprejele odločitev otroka, ki je sicer imel domiselne 

ideje, a je bil skozi celoten projekt najglasnejši in je potreboval največ pozornosti. 

Predvidevam, da same tega sploh niso opazile, saj so bile pri izvajanju projekta prisotne le 

dvakrat, sama pa sem bila prisotna skozi celoten projekt in sem tako veliko bolje spoznala 

skupino in posameznike.  
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Vsak otrok mora zaznati občutek pripadnosti, ponosa, dosežka, pohvale, spodbude,  udobja, 

varnosti … – skratka, zadovoljene mora imeti čustvene potrebe; tudi to je pogoj, ali bo otrok 

sodeloval ali ne. Če vedno preslišimo otrokove ideje, če bo otrok začutil, da imajo vedno 

glavno besedo samo eni in isti ter da sam le izbira in dela tisto, kar želijo oz. predlagajo drugi, 

bomo izgubili njegovo zaupanje in sodelovanje. Vzdušje, v katerem sodelujejo otroci mora 

biti prijetno in sproščeno; to namreč omogoča, da tudi tisti, ki so sramežljivi ali jih je strah, 

najdejo pogum in način, kako izraziti svoje ideje …  

 

Vsak otrok je edinstven, vsak ima svojo zgodbo življenja in odrasli (vzgojitelji) se iz vsake 

zgodbe nekaj naučimo, spoznamo, začnemo razumeti in vsaka zgodba nam lahko spremeni 

pogled na otroka, nase in na svet. Zato je izredno pomembno, da si vzamemo čas, da 

prisluhnemo, ne samo z ušesi, ampak z vsemi čutili, da smo pri tem potrpežljivi in strpni ter 

da vedno sodelujemo z ljudmi okoli sebe pri iskanju skupnih dobrih rešitev. 
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10. PRILOGE 

 

Priloga 1: Priprava za 1. nastop 
Priloga 2: Priprava za 2. nastop 
Priloga 3: Priprava za 3. nastop 
Priloga 4: Priprava za 4. nastop 
Priloga 5: Priprava za 5. nastop 
Priloga 6: Priprava za 6. nastop 
Priloga 7: Priprava za 7. nastop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

108 
 

Priloga 1 
PROJEKT PRAVLJI ČNA HIŠA 

 
Naslov: SKUPAJ S ŠKRATOM ZDENKOM SI PRIČARAJMO PRAVLJIČNI NOVOLETNI ČAS 
 
Nastop številka  1    2    3    4    5    6    7   
Datum izvedbe nastopa:  9. 12. 2010 
Študenti, izvajalci nastopa: Nina R., Mateja R. 
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z. 
 
Cilji nastopa:  

– škrat s svojo pojavo motivira otroke; 
– spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti, kreativnosti; 
– spodbujanje radovednosti in igrivosti; 
– sposobnost izražanja, vživljanja v lik in situacijo; 
– medsebojno sodelovanje pri pomoči s škratkom; 
– otroke želimo spoznati s pravljičnim junakom. 

 
UVODNA DEJAVNOST 
 
Cilj uvodne dejavnosti:  

– otroci se spoznajo s pravljičnim likom; 
– otroke prek pogovora in igre s škratom motiviramo za nadaljnje delo; 
– medsebojno sodelovanje pri pomoči s škratom; 
– spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti, kreativnosti; 
– sposobnost izražanja, vživljanja v lik in situacijo. 

 
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Pred prihodom študentk 
Vzgojiteljici nekaj dni pred nastopom izročimo pismo in podatke o škratu, ki vsako leto nekomu 
popestri novoletni čas. (Slika Zdenka; ko bodo naše obleke za oba škrata sešite, bomo slikale eno od 
študentk in sliko priložile. Kostum bo narejen tako, da bosta kapa in brada prekrivala velik del obraza, 
da bodo lahko študentke oblekle kostum in razlika ne bo očitna. Podatki o škratu Zdenku: ime, 
priimek, datum rojstva, kraj bivanja, poklic, najljubša hrana in pijača, kaj rad počne v prostem času 
…) 
V tem pismu piše: 
»Jupidupijaaa, otroci! 
Mene še ne poznate, sem škratek Zdenko. Vsako leto v novoletnem času hodim po različnih vrtcih in 
otrokom prinesem knjigo želja, ki je samo njihova in v  njo zapišejo  ali narišejo svoje najbolj globoke, 
nenavadne, še neuresničene želje o tem, kakšen bi bil pravljični novoletni čas v vrtcu. Letos sem se 
namenil v vašo skupino in tole pismo vam pišem, da boste vedeli, da bom v sredo (datum) prišel tudi k 
vam. S seboj bom prinesel knjigo želja. Prilagam vam tudi nekaj zanimivosti o sebi, da me boste bolje 
spoznali. Kmalu se vidimo, do takrat pa vas vse skupaj pozdravljam. 
Jupidupijaaa, vaš škratek Zdenko!« 
 
Podatki o škratu: 
Ime: ZDENKO 
Priimek: NOVOLETNIK 
Datum rojstva: 1. dan leta 1234 
Kraj bivanja: POD KORENINO, 7 ŠKORNJEV GLOBOKO 
Poklic: knjižničar 
Najljubša hrana: knjižni molji 
Najljubša pijača: jutranja rosa 
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Rad počnem: izpolnjujem želje, skačem po travniških livadah, berem največje in najdebelejše knjige, 
se smejem na ves glas, skačem z zvezde na zvezdo, zvijam jezik … 
 
Vzgojiteljica otrokom prebere pismo in jim predstavi škrata Zdenka. Njegove podatke obesijo na 
vidno mesto v igralnici, da so otrokom vseskozi na vpogled. 
 
NASTOP 
 
Prihod študentk 
Pred vstopom v igralnico se ena od štirih (2 študentki imata nastop, 2 hospitirata – od tega ena snema) 
študentk obleče v škrata Zdenka (sešita obleka, nenavadna kapa, brada).  
 
Vse študentke, razen škrata, vstopijo v igralnico in rečejo: 
 »Pozdravljeni, otroci! 
Smo Mateja, Anja in Katja in danes smo prišle k vam v vrtec, da se skupaj igramo.«  
Nato študentka, ki izvaja nastop, vodi pogovor o tem, ali so otroci dobili kakšno pismo in kdo jim ga 
je poslal. Čudežno žogico uporabimo, da otroci ne odgovarjajo vsevprek in da lahko pridejo do 
odgovarjanja vsi. Sledijo vprašanja, kot: »Ali lahko še nam pokažete, kaj vse vam je poslal?« (Gremo 
pogledat.) »Aha, tako izgleda. Ste že kdaj srečali škrata? Veste mogoče, kje škrati živijo? Tukaj piše, 
da je škrat Zdenko po poklicu knjižničar. Ali imajo potem škrati prav tako kot mi, ljudje, svoja mesta 
in vasi?« Če otroci odgovorijo, da jih imajo, jih vprašamo, kako si predstavljajo, da njihova mesta 
izgledajo. Če odgovorijo, da nimajo svojih mest, jim Mateja reče, da ne pozna odgovora, da pa bi nam 
vse to lahko povedal le škratek. »Hm, mislim, da smo danes v vrtcu že videli nekoga, ki je bil podoben 
škratu. Imel je ravno tako kapo in zelooo dolgo brado. Mogoče je pa to ravno ta škratek, ki vam je 
poslal pismo. O, jaa. Jaz bi ga rada spoznala. Že dolgo dolgo časa imam tako željo, ki mi je ne more 
nihče izpolniti. Morda bi jo lahko prav škratek Zdenko! 
Prepričana sem, da tudi vi sanjate o nenavadnih, nevsakdanjih stvareh, da imate tudi vi kakšno 
posebno in nenavadno željo, ki še ni bila uresničena. Ste za to, da ga skupaj pokličemo?« (Vsi skupaj 
kličemo škrata Zdenka.) 
 
Ko škrat zasliši, da ga otroci kličejo, najprej malo pokuka, nato vstopi v igralnico in reče: 
»Jupidupijaaa, otroci! (Otroke pozdravi tako, da vsakemu ponudi desnico na hudomušen način.) 
Še dobro, da ste zaklicali moje ime, da sem vas laže našel. Skoraj cel vrtec sem preiskal, bil sem pri 
kuharicah, hišniku, ravnateljici, pri ostalih skupinah … Le vas nisem našel. Zdaj pa sem končno tu.«  
 
1. problem: Otroci se morajo predstaviti z gibom na hudomušen in šaljiv način. 
Škrat jih povabi k spoznavni igri, pri kateri si podajajo žogo; vsak otrok, ki dobi žogo, se mora s 
posebnim gibom predstaviti (npr.: pove svoje ime in nato se prime za nos). Pri tej igri sodelujejo tudi 
druge študentke skupaj s škratkom Zdenkom. Po igrici Zdenko otroke seznani s problemom, ki ga ima, 
in sicer takole: »Imam eno težavo. Saj veste, da delam v knjižnici, v kateri je veliko knjig, in zato sem 
pozabil, kako izgleda knjiga želja, ki sem jo pripravil za vas. Imel sem veliko sliko knjige, vendar mi  
je na poti v vrtec nagajivi škrat Štefko sliko raztrgal in raztresel koščke po igrišču (telovadnici, v 
primeru slabega vremena). Otroci, bi mi pomagali poiskati vse koščke in sestaviti sliko v celoto?  
 
Kar pojdimo na igrišče (v telovadnico). Dekleti (Katja in Mateja) bosta odšli z nami in nam 
pomagali.« 
 
Prehod na naslednjo dejavnost: otroci se preoblačijo v telovadno opremo v primeru, da se bo dejavnost 
dogajala v večnamenskem prostoru, ter v bunde in čevlje v primeru lepega vremena. Medtem pojemo 
pesem z naslovom Enkrat je bil en majhen škrat. 
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OSREDNJI DEL   
 
Prva dejavnost 
 
Cilji: 

– medsebojno sodelovanje pri pomoči s škratom; 
– spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti, kreativnosti; 
– sposobnost izražanja, vživljanja v lik in situacijo.  

 
2. problem: Otroci škratu pomagajo najti koščke sestavljanke. 
S škratom se zberejo na igrišču; tam jim škrat pove pravila igre. Slediti bodo morali puščicam oz. 
znakom (te jim tudi pokažemo), ki so otrokom dovolj vidni. Ko pride nagajivi škrat, se skrijejo na 
določeno mesto; otrok lahko naenkrat vzame samo en košček sestavljanke (če želi vzeti košček, mora 
pred tem premagati ovire na poti).  
 
Medtem se ena izmed študentk, ki hospitira, obleče v nagajivega škrata Štefka.  
 
V prostoru bodo skriti koščki sestavljanke; pot do njih bo polna ovir, ki jih bodo morali otroci 
premagati, da bodo lahko vzeli košček in ga odnesli na zbirno mesto – kamor ga pritrdijo (na hrbtni 
strani koščkov in na podlagi bodo »ježki«) na podlago glede na obliko koščka. Med igro jim večkrat 
ponagaja škrat Štefko, ki svoj prihod naznani z zvončkom. Otroci se morajo ob tem znaku skriti na 
dogovorjeno mesto (odvisno od prostora), škrat pa jim sestavljanko razdre. Zdenko in študentki jih 
med igro spodbujajo in jim pomagajo pri sestavljanju. Škrat Štefko ima vlogo distraktorja, da se otroci 
med igro tudi malo umirijo.  
 
Ko otroci sestavijo vse koščke, ki so jih našli, ugotovijo, da manjka en košček. Takrat se na igrišče 
vrne nagajivi škrat in prinese zadnji košček ter reče: 
»Jaz imam zadnji košček. Zelo mi je žal, ker sem vam nagajal; želel sem se le malo pošaliti. Tako rad 
se šalim. Vedno se pošalim iz koga. Nazadnje sem se jupidupijajasto pošalil iz zvezdice Nikoline;  
zmerjal sem jo, da je petokrakica. Tako sem se zabaval! Nisem vedel, zakaj je jokala, meni pa se je 
zdelo zelo smešno. Tudi vam in škratu Zdenku sem ponagajal. Sedaj vidim, da to ni prav nič prijetno, 
saj ste morali iskati koščke po celem igrišču.  Ker sedaj vidim (vem), da to ni bilo lepo, vam dajem še 
zadnji košček.« 
 
Nato škrat Zdenko reče: »Jupidupijaaa, kako lepo od tebe, Štefko. Res sem zelo vesel, da si se odločil, 
da nam ne boš več nagajal! Ker si se tako iskreno opravičil, ti bom z veseljem odpustil. Zdaj pa imamo 
sestavljeno celotno sliko in v svoji knjižnici bom lahko poiskal knjigo želja in jo naslednjič prinesel s 
seboj. Do takrat pa zelo dobro premislite, katera je vaša najbolj globoka, nenavadna in še 
neuresničljiva želja, kakšen bi bil vaš pravljični novoletni  čas v vrtcu. Lahko vam povem, da sem si 
jaz že od nekdaj želel, da bi imel sobo, v kateri bi bilo polno balonov in bi jih pokal in pokal in jih 
nikoli ne bi zmanjkalo. Hjooooj, to bi bilo zabavno, jupidupijaaa! Kaj pa ti, Mateja?« (Pove svojo 
nenavadno željo.) Povprašamo tudi druge študentke in otroke napeljemo na to, da začnejo razmišljati, 
kdo bi nam še lahko povedal želje (v vrtcu npr. vzgojiteljice in pomočnice, doma starši, hišnik …).  
Škrat Zdenko otrokom pove, da bo v petek (datum) poslal v vrtec 2 pomočnika in bodo skupaj zbrali 
vse globoke, nenavadne, še neuresničene želje. 
Nato škrat Zdenko reče: »Joj, otroci, koliko je že ura! Hitim, da na delo ne zamudim.  Štefko, mi boš 
pomagal nesti sliko v knjižnico in poiskati knjigo?« 
 
Škrat Štefko: »Seveda, Zdenko, z veseljem.« 
Škrat Zdenko: »Jupidupijaaa, pa pojdiva. Nasvidenje, otroci.« 
Škrata pomahata in odideta.  
Otroci se skupaj s študentkama vrnejo v igralnico. Tam z njima ponovijo, kaj jim je naročil škrat 
Zdenko, in se poslovijo.  
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Pred drugim nastopom škrat Zdenko otrokom pošlje pismo, v katerem piše: 
 
Jupidupijaaa, otroci! 
 
S Štefkom sva postala zares dobra prijatelja in veliko časa preživiva skupaj. Skupaj pihava milne 
mehurčke in jih pokava, v lužah spuščava papirnate ladjice in še mnogo, mnogo zanimivih stvari.  
Še enkrat se vam zahvaljujem, ker ste mi pomagali najti koščke slike, da sem sedaj v svoji knjižnici 
našel knjigo želja. Ponovno vas bom obiskal v sredo (datum), da bomo v knjigo zapisali vaše najbolj 
globoke, nenavadne, še neuresničene želje o tem, kakšen bi bil pravljični novoletni čas v vrtcu. Aja, da 
ne bom pozabil: z menoj bo prišel tudi naš prijatelj škrat Štefko.  
Do takrat pa jupidupijaaa, na svidenje. 
 
Vaš škrat Zdenko 
 
Dodatne dejavnosti, ki jih vzgojiteljica lahko ponudi otrokom: 
 

– vzgojiteljica otrokom prebira knjige, a ne prebere njihovih koncev, ampak otroke spodbuja k 
temu, da si konec sami izmislijo (npr. knjiga Božična želja, knjiga Mali Pip in mavrica želja 
…); 

– lahko bi uporabila igro, ki smo jo izvedle pri lutkah: navidezna žoga, balon.  
Postavimo se v krog. Vzgojiteljica vzame iz škatle žogo, ki je v resnici ni, ampak si jo samo 
predstavlja. Z njo se začne igrati, jo odbijati in poda jo enemu od otrok in ta jo poda naprej … 
Lahko si podajajo tudi balon, težko žogo; 

– v knjižnem kotičku bi imeli knjige, ki spodbujajo domišljijo (naslove knjig bomo napisale, ko 
bomo naredile izbor teh knjig). Vzgojiteljica poleg vsakdanjih dejavnosti ponudi prebiranje 
teh knjig in se z otrokom pogovarja, če je le možno, individualno (ko otroci prihajajo in 
odhajajo iz vrtca in je več časa za individualnost); 

– igra z lutkami: otroci se poleg spontane igre igrajo z lutkami, ki jih imajo v igralnici (vrtcu). 
Če jih nimajo, jih bomo zbrale skupaj in prinesle v vrtec. Vzgojiteljica jih pri tem spodbuja. 

 
MATERIAL: 

– knjiga iz filca 
– škratova oblačila iz blaga 
– pismo 
– žoga 
– velika sestavljanka 
– puščice in znaki 
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Priloga 2 
 
Nastop številka   1    2    3    4    5    6    7  
Datum izvedbe nastopa: 15. 12. 2010 
Študenti, izvajalci nastopa: Katja O., Anja P 
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z. 
 
Cilji nastopa:  

– pomočnici Katka in Ančka s svojo pojavo in posnetkom škrata Zdenka motivirata otroke za 
nadaljnje dejavnosti; 

– izdelava šotora, v katerem bodo otroci zapisovali svoje želje v knjigo želja; 
– spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti in kreativnosti; 
– spodbujanje aktivnega učenja; 
– spodbujanje sposobnosti izražanja in vživljanja v lik; 
– razvijanje likovnega izražanja; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
UVODNA DEJAVNOST 
 
Cilj uvodne dejavnosti:  

– otroci se spoznajo s pomočnicama škrata Zdenka – Ančko in Katko; 
– prek pogovora in posnetka škrata Zdenka otroke motiviramo za nadaljnje delo; 
– spodbujanje domišljije; 
– razvijanje sposobnosti izražanja, vživljanja v lik in situacijo. 

 
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Pred prihodom študentk 
Nekaj dni pred nastopom pošljemo skupini Palčki škratovo pismo; vzgojiteljica in pomočnica ga 
prebereta otrokom pred našim prihodom. V pismu piše: 
Jupidupijaaaaa, otroci! 
S Štefkom sva postala prava prijatelja in veliko časa preživiva skupaj. Druživa se, skačeva po lužah, 
pihava milne mehurčke in jih pokava, se sankava, delava kolesa po snegu in še mnogo, mnogo 
zanimivih stvari. V soboto sva odšla na zelo strm hrib, na katerem sva se sankala in valjala po snegu 
celo popoldne. Bilo je zelo zabavno, vendar naju je grozno zeblo, ker nisva imela kape, šala in 
rokavic; domov sva prišla čisto premočena. Zjutraj sta bili najini glavi močno vroči, iz nosu so nama 
visele velikanske sveče in tudi oči so naju bolele. Joooooooooj, otroci! Ne moreva vas obiskati, ker 
sva hudo zbolela. Ampak nikar ne skrbite! S Štefkom imava rešitev! Namesto naju bosta v sredo, 15. 
12. 2010 prišli moji pomočnici iz knjižnice: Ančka in Katka! Z vami se bosta igrali veliiiiiiiko 
jupidupijaaaaa igric in še nekaj… Za vas imam pripravljeno presenečenje, ki vam ga bosta izdali 
Ančka in Katka! Aja, da ne boste mislili, da sem pozabil na vašo knjigo želja. S Štefkom sva jo sedaj 
našla in vam jo prineseva, ko se pozdraviva. Do takrat pa, jupidupijaaaaa, na svidenje! 
Vaša škrata Zdenko in Štefko 
 
NASTOP 
 
Prihod študentk 
Pred vstopom v igralnico se študentki, ki imata nastop, preoblečeta v pomočnici knjižničarja Zdenka 
(Ančko in Katko). Oblečeni sta v črne pajkice, majico žive barve, pisane nogavice in na glavi imata 
belo kapo.  
Ančka in Katka potrkata na vrata igralnice Palčkov, vstopita in rečeta: »Pozdravljeni, otroci! 
Ste vi skupina Palčki? Ahaaa, potem sva prišli prav. Vi ste tisti otroci, ki ste se prejšnji teden igrali s 
škratom Zdenkom. Mogoče veste, kdo sva pa midve? (Če rečejo pomočnici škratka, potem to 
potrdiva; če ne, jih vprašava, ali so mogoče dobili kakšno pismo od škratka Zdenka. Otroci odgovorijo 
z da in vprašava, kaj je v njem pisalo, da sami pridejo do tega, da sva Ančka in Katka, pomočnici v 
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knjižnici škrata Zdenka. Omenimo tudi stvar, ki je zelo pomembna – škrata Zdenko in Štefko sta 
zbolela.)« 
Katka nadaljuje: »Veste, otroci, škrata sta res hudo zbolela. Šli sva ju obiskat, ker ju sploh ni bilo v 
knjižnico. Ves čas samo počivata in pijeta topel smolnat čaj. Kljub temu se je Zdenko potrudil samo za 
vas in danes zjutraj spregovoril nekaj besed v kamero. To sporočilo imava s seboj na posnetku (na 
USB-ključu, ogledamo si na računalniku) in mislim, da je najbolje, da si ga kar ogledamo.« 
 
Na posnetku bo škratek Zdenko povedal (govori bolj otožno, ves čas kašlja, smrka in kiha, vmes si 
tudi obriše nos): »Jupidupijaaaaa, otroci!!! Tako sem se veselil, da bi spet prišel k vam, ker sem se 
imel prejšnji teden zares tako lepooo z vami. In še našega prijatelja Štefka bi lahko pripeljal s seboj in 
bi se vsi skupaj igrali. Joj, joj, joj … Poglejte, kakšen sem. Ves čas kašljam, teče mi iz nosu in glava 
me zelooo boli. S Štefkom pa ni nič bolje. Verjetno ste že spoznali moji jupidupijaaaaa pomočnici iz 
knjižnice: Ančko in Katko. Tako super sta! Zelo radi imata otroke, tako kot jaz in Štefko, se z njimi 
igrata različne igre in počneta kup zabavnih stvari. Prepričan sem, da se boste imeli lepo. Komaj 
čakam, da mi Ančka in Katka povesta, katere igrice ste se igrali in kako vam je bilo všeč presenečenje, 
ki vam ga zdaj še ne smem izdati. Joooj, najbolje bo, da se vrnem nazaj v posteljo in spijem vroč 
smolnat čaj. Vi pa držite pesti, da se s Štefkom čim hitreje pozdraviva in prineseva vašo knjigo želja! 
Jupidupijaaaaa, na svidenje! Na svidenje, otrociii, na svidenje, Ančka in Katka!« 
 
Ančka nadaljuje: »Ste slišali, otroci, škrat Zdenko komaj čaka, da izve, kaj smo se igrali. Ampak zato, 
da se mi lahko lažje igramo, vas morava midve malce bolje spoznati. Ste za igrico?«  
(Igramo se igro »Kaj bi bil/a, če bi bil/a žival?«.) 
 
1. problem: Otroci se zamislijo in povedo, kaj bi bili, če bi bili žival … 
Igro začne Ančka, nato ji v krogu sledijo otroci. Vsak najprej pove, kako mu/ji je ime. Nato pa pove, 
kaj bi bil/a, če bi bil/a žival in komentira ter pojasni svojo izbiro. Če otroci ne želijo utemeljiti, jih v to 
ne silimo. Ko se vsak posameznik predstavi, dá besedo naslednjemu s tem, da mu dá »petko z roko«. 
Zadnja pove Katka: »Jaz bi bila indijanski konj! Zato, da bi živela v indijanski vasi, v kateri imajo 
veliiiiiiko šotorov!«  
Ančka jo prekine: »Šotor! Saj res! Ej, Katka! Skoraj sva pozabili na presenečenje!« 
Katka: »Ojoooj, pa res! Čakaj, grem iskat škatlo presenečenja!« 
Medtem ko gre Katka po veliko pisano škatlo, Ančka pove otrokom: »Joj, še dobro, da je Katka 
omenila šotore. Veste, da je škratek Zdenko pripravil presenečenje za vas. Prepričana sem, da že 
komaj čakate, da izveste. Vas zanima? Da … narediti boste morali poseben, čisto drugačen prostor 
nekje v igralnici, kjer boste lahko skupaj z njim zapisovali najbolj globoke, nenavadne, še 
neuresničene želje. Ta prostor bo kot kakšen šotor.« 
 
OSREDNJI DEL   
 
Prva dejavnost 
 
Cilj prve dejavnosti:  

– otroci prek spodbud Katke in Ančke naredijo načrt za šotor; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja; 
– spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti in kreativnosti. 

 
Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 
2. problem: Otroci naredijo načrt za izdelavo posebnega prostora, v katerem bodo skupaj s 
škratkom zapisovali najbolj globoke, nenavadne, še neuresničene želje. 
Katka prinese veliko pisano škatlo, v kateri je več rekvizitov in vrst materiala (ogrodje šotora za 
kampiranje, bele rjuhe, kolaž papir, volna, kosi blaga, škarje, lepilo, ščipalke za obešanje perila) ter 
reče: »Poglejte, kaj vam je pripravil Zdenko! Vse to boste lahko uporabili za izdelavo šotora. (Rjuhe 
povleče iz škatle.) Te rjuhe boste lahko okrasili z vsemi materiali, ki vam jih je pripravil Zdenko. 
Najprej pa morate narediti načrt.«  Ančka se oglasi: »Da ne boste govorili povprek in da bodo vse vaše 
ideje izpolnjene, bomo naredili takole: Katka bo v zrak vrgla te zvite listke in vsak bo vzel enega. 
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Ampak, pozor! Tega zvitka še ne smete odpreti.« (Ko vsi dobijo zvitke sledi …) »Vsak zvitek je v 
notranjosti pobarvan z eno izmed štirih barv (rumeno, modro, rdečo, zeleno), ki določi, v kateri 
skupini je vsak od vas. Nato hodite po igralnici in izgovarjajte barvo svojega listka. Najti morate 
otroke, ki imajo enako barvo kot vi, in potem bo nastala skupina. Zdaj pa lahko odprete listke!« Ko se 
razdelijo, Katka nadaljuje: »Vsaka skupina naj naredi na risalni list (s flomastri) načrt, kako bi vi 
okrasili rjuho.« (Ančka in Katka hodita od skupine do skupine.) 
Prehod na naslednjo dejavnost:  
Zberejo se okoli vseh načrtov in vsaka skupina predstavi svojega. »Zdaj ko ste predstavili načrte, 
lahko vse to uresničimo.« Potem gremo do škatle presenečenja, da si vzamejo ves potreben material 
(bele rjuhe, kolaž papir, volno, kose blaga, flomastre, škarje, lepilo, ščipalke za obešanje perila). »Zdaj 
pa kar veselo na delo!« 
 
Druga dejavnost 
 
Cilj druge dejavnosti:  

– otroci okrasijo dele šotora po svojih zamislih; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja; 
– razvijanje ustvarjalnosti, kreativnosti, likovnega izražanja. 

 
Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 
3. problem: Uresničitev dela načrta – okrasitev rjuh 
Otroci okrasijo rjuho po svojih idejah in zmožnostih. Pri tem jim Ančka in Katka pomagata, vendar se 
ne vmešavata preveč (če je potrebno, tudi študentki, ki hospitirata). 
 
Prehod na naslednjo dejavnost:  
Ančka in Katka pohvalita otroke za uspešno delo. Če bo katera skupina končala prej, začne ta skupina 
z eno od pomočnic škratka Zdenka graditi ogrodje nenavadnega prostora (šotor), ki bo narejeno iz 
palic pravega šotora za kampiranje.  
 
Tretja dejavnost  
 
Cilj tretje dejavnosti:  

– otroci sestavijo ogrodje šotora; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja; 
– spodbujanje domišljije, razvijanje kreativnosti. 

 
Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti 
Če katera skupina predhodno zaključi z okrasitvijo rjuhe, potem začne sama skupaj z Ančko ali Katko 
graditi ogrodje nenavadnega prostora (šotora), ki bo narejeno iz palic pravega šotora za kampiranje. 
Ostali otroci se pridružijo, ko končajo z okraševanjem rjuhe. Ko bo ogrodje šotora sestavljeno in 
postavljeno, začnejo otroci in Zdenkovi pomočnici dodajati rjuhe, ki so jih okrasili, vendar te padajo 
dol. Ančka reče: »Ojooj! Kaj se je zgodilo? Kako naj pokrijemo ta naš šotor, da ne bodo rjuhe padle 
dol? Hm, morda vi veste?« 
 
4. problem: Kako pokriti ogrodje, da ne bodo rjuhe padle dol? 
V škatli bodo ščipalke za obešanje perila, volna, tako da se bodo verjetno spomnili na to. Če ne 
drugače, bodo morda vzeli kaj iz igralnice.  
 
Prehod na naslednjo dejavnost:  
Katka in Ančka po zaključku krasitve šotora zbereta vse otroke na sredini igralnice. Otrokom povesta: 
»Sedaj ko smo izdelali ta posebni prostor – šotor, bo le-ta stal tukaj do naslednjega prihoda. Vendar bi 
vi do takrat lahko že kaj počeli v njem. Kaj pravite?«  
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Četrta dejavnost: 
 
Cilj četrte dejavnosti:  

– otroci skupaj s Katko in Ančko izdelajo načrt dejavnosti, ki se bodo izvajale v šotoru do 
prihoda škrata Zdenka; 

– spodbujanje domišljije, razvijanje kreativnosti; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
Opis poteka/izvedbe četrte dejavnosti 
5. problem: Kaj bi lahko v šotoru počeli vsak posamezni dan do prihoda škrata Zdenka? 
Škratovi pomočnici otrokom rečeta, naj se razdelijo v iste štiri skupine, kot so bili prej. Katka reče: »V 
skupini se skupaj dogovorite, kaj bi najraje delali v šotoru do prihoda škrata Zdenka in Štefka. Izberete 
si eno stvar, ki bo zabavna, prijetna in taka, ki je ne počnete vsak dan.« Pomočnici dasta otrokom večji 
trd kos papirja, kamor skupaj napišejo ali narišejo te dejavnosti (kot nekakšen načrt dejavnosti). Otroci 
lahko tudi sami predlagajo, kako bi jih zapisali/narisali. 
 
ZAKLJUČEK  
 
Dejavnosti v šotoru po končanem načrtu: 
Ančka: »Otroci! Ta načrt ste res zelo dobro izdelali. Sedaj boste lahko do prihoda škrata Zdenka v 
šotoru počeli veliko zabavnih stvari. Naslednji teden pa bo na vrsto prišla glavna, prav posebna stvar – 
v šotoru boste Zdenku zaupali svoje največje in najgloblje želje.« 
Katka: »Da, otroci, res ste se potrudili in pokazali, kaj vse znate. Komaj že čakam, da to poveva 
škratoma.« 
Ančka: »Daaaaa, tudi jaz komaj čakam! Otroci, vi pa do naslednjič razmislite, katere globoke, 
nenavadne, še neuresničene želje imate, da vam jih bo lahko škratek Zdenko izpolnil.« 
Katka: »Upam, da bo tudi meni izpolnil tisto željo, ki je zares globoka. Že dolgo dolgo časa leži na 
mojem srcu. Ampak vam je za enkrat še ne povem. No, zdaj morava odhiteti Zdenku in Štefku 
povedat, kako pridno ste se igrali z nama. Lepo se imejteee! Na svidenje, otroci!« 
Ančka: »Pozdravljeniii! Upam, da se še kdaj vidimo! Na svidenje!« 
 
DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA  
 
Škrat Zdenko in Štefko pošljeta skupini Palčki nekaj dni pred tretjim nastopom pismo, katerega 
morata vzgojiteljica in pomočnica prebrati otrokom: 
Jupidupijaaaaa, otroci! 
Ančka in Katka sta nama povedali, da sta se imeli v sredo tako lepo z vami, da vas sploh ne moreta 
pozabiti. Kar naprej govorita o vas: kako ste prijazni, zabavni, pridni in še in še …  In kakšen šotor ste 
naredili! Jooooj, komaj čakava, da ga vidiva. Aja, s Štefkom sva skoraj pozabila povedati, da sva se 
pozdravila. Da, otroci, zdrava svaaaaa! To pomeni, da vas bova kaj hitro obiskala in prinesla 
obljubljeno knjigo želja. Prišla bova že to sredo, 22. decembra 2010. Do takrat pa razmišljajte, katere 
so vaše globoke, nenavadne in še neuresničene želje, da jih bomo lahko zapisali v to knjigo. Imejte se 
jupidupijaaaaa lepo in se vidimo kmalu! Jupidupijaaaaa, na svidenje! 
 
Vaša škrata Zdenko in Štefko 
 
*Štiri dejavnosti (5. problem v 2. nastopu), ki jih bodo otroci sami izbrali in jih izvajali v šotoru štiri 
dni (vsak dan eno) – do prihoda škratov. 
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Priloga 3 
 
Nastop številka   1    2    3    4    5    6    7   
Datum izvedbe nastopa: 22. 12. 2010 
Študenti, izvajalci nastopa: Tjaša B. in Mateja N. 
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z. 
 
Cilji nastopa:  

– škrata Zdenko in Štefko s pismom in svojo pojavo motivirata otroke za nadaljnje dejavnosti; 
– otroci besedno in prek risbe izrazijo svojo željo; 
– spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti in kreativnosti; 
– spodbujanje aktivnega učenja; 
– razvijanje likovnega izražanja; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja; 
– samostojno izražanje otrok. 

 
UVODNA DEJAVNOST 
 
Cilj uvodne dejavnosti:  

– motivacija otrok s pismom in prihodom škratov; 
– otroke prek pogovora motivirata za nadaljnje delo; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

 
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Pred prihodom študentk 
Škrata Zdenko in Štefko pošljeta pismo skupini Palčki nekaj dni pred tretjim nastopom; pismo morata 
vzgojiteljica in pomočnica prebrati otrokom. 
 
Jupidupijaaaaa, otroci! 
Ančka in Katka sta nama povedali, da sta se imeli v sredo tako lepo z vami, da vas sploh ne moreta 
pozabiti. Kar naprej govorita o vas: kako ste prijazni, zabavni, pridni in še in še. In kakšen šotor ste 
naredili! Jooooj, komaj že čakava, da ga vidiva. Aja, s Štefkom sva skoraj pozabila povedati, da sva se 
pozdravila. Da, otroci, zdrava svaaaaa! To pomeni, da vas bova kaj hitro obiskala in prinesla 
obljubljeno knjigo želja. Prišla bova že to sredo, 22. decembra 2010. Do takrat razmišljajte, katere so 
vaše globoke, nenavadne in še neuresničene želje, da jih bomo lahko zapisali v to knjigo. Imejte se 
jupidupijaaaaa lepo in se vidimo kmalu! Jupidupijaaaaa, na svidenje! 
 
Vaša škrata Zdenko in Štefko 
 
NASTOP 
 
Prihod študentk 
Pred vstopom v igralnico se študentki preoblečeta v škrata Zdenka in Štefka. Škrata sta oblečena 
enako kot na prvem nastopu. Škrat Zdenko ima oblečene črne pajkice, zeleno tuniko s pasom, čevlje,  
rdečo nenavadno kapo in čez obraz belo dolgo brado. Škrat Štefko ima prav tako oblečene črne 
pajkice, barvasto tuniko s pasom, čevlje, rdečo nenavadno kapo in čez obraz belo dolgo brado.  
Celoten nastop spremljata dve študentki. Ena od njiju snema, druga pomaga pri dejavnostih.  
Škrata svoj prihod naznanita tako, da pri vhodu pozvonita na zvonec skupine Palčki. Oglasi se 
vzgojiteljica, ki otrokom pove, da prihajata škrata in da naj ju pričakajo pri šotoru. Škrata pohitita do 
šotora. Ko zagledata šotor, otroke in vzgojiteljico, se ustavita in škrat Zdenko reče: »Jupidupijaaa, 
otroci! No, pa sva končno ozdravela in prišla k vam v vrtec. Kako ste kaj danes? Tudi midva sva zelo 
dobro, saj ne kašljava več. Otroci, ste dobili najino pismo? Pa mogoče veste, kaj je v njem pisalo?  
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No, kot sva že v pismu napisala, sta nama Katka in Ančka povedali, da ste počeli veliiiko zabavnih 
stvari, in komaj sva čakala, da prideva k vam, da nama pokažete šotor in poveste, kaj ste počeli v 
njem.« 
 
Škrat Štefko: »Ooo, poglej, Zdenko, to je ta šotor! Kako lep in velik je!« 
Škrat Zdenko: »O jupidupija ja, pa res. Ste ga naredili čisto sami?  Kdo pa vam je še pomagal?« 
Škrat Štefko: »Ooo, pa kaj vse ste uporabili!« (Škrata si ogledujeta šotor in naštevata, kaj vidita. 
Lahko sprašujeta otroke s čim so risali, lepili itd.) 
Škrat Zdenko: »Otroci, ali lahko pokukava vanj? Vauuu, super je! « 
Škrat Štefko: »Otroci, kaj vse ste pa počeli v šotoru?« 
 
1. problem: Otroci pridejo do rešitve, kako ne govoriti drug čez drugega. 
Otroci naštevajo in govorijo drug čez drugega. To škratoma ni všeč, in škrat Zdenko reče: »Joooj, 
kakšna zmešnjava, jaz nikogar čisto nič ne razumem.  Hmmm, kako bi naredili tako, da bi vsak otrok 
povedal, kaj je počel in kaj  mu je bilo všeč? 
Ima kdo kakšno idejo?  (Če otroci kaj predlagajo in če se idejo dá uporabiti, jo izvedemo. Če ne, se 
škrat Zdenko spomni, da ima s seboj klobčič volne, katerega si bodo podajali v krogu, tako da škrat 
Zdenko drži začetek niti. Otroke vpraša: »Kaj ste najraje počeli v šotoru?«  In vrže klobčič enemu  od 
otrok. Ko ta otrok odgovori na vprašanje, prime nit, klobčič pa vrže naprej. Tako se nit vedno daljša in 
prepleta med sodelujočimi.) Otroci govorijo o dejavnostih, ki so jih počeli do prihoda škrata (igrica Ne 
dotikaj se tal, Rdeča kapica, Indijanci, gledanje knjig, Cicidojev in Cicibanov).  
 
V primeru, da otroci sami od sebe ne zapojejo pesmice Enkrat je bil en majhen škrat, jih škrat Štefko 
na to spomni, tako da reče: »Ančka in Katka sta nama povedali, da znate tudi zapeti pesmico o škratu. 
Kako se že imenuje? Ooo, saj res, poznava jo. Bi jo skupaj zapeli?« (Zapojejo pesem Enkrat je bil en 
majhen škrat.) 
 
Prehod na naslednjo dejavnost 
Škrat Zdenko reče: »Jupidupijaaa, otroci, odlično nam je šlo. Joj, da ne bova pozabila na vaše želje, ki 
nama jih boste danes v tem šotoru povedali. S seboj sva prinesla tudi knjigo želja. No, daj, Štefko, 
pokaži jo.« 
Škrat Štefko: »O joj, pozabil sem jo v garderobi; jo grem iskat.« 
Štefko steče v garderobo po knjigo. 
Škrat Zdenko: »Jupidupija, c-c-c, tale Štefko. Danes  je kar malo pozabljiv.« 
Ko se Štefko vrne, reče: »Tukaj je knjiga želja, Zdenko. Poglejte jo, otroci, kako je lepa. (Ta knjiga je 
zelo velika in na pogled privlačna za otroke. Na platnici je napis Knjiga želja skupine Palčki in v 
spodnjem kotu je narisan škrat. Na notranji strani platnic so zvezdice in 30 risalnih listov.) Zdenko jo 
je naredil sam, posebej za vas.« 
Škrat Zdenko: »Res je, za vas sem jo naredil in vanjo bomo zapisali vaše najbolj globoke, nenavadne, 
še neuresničene želje o tem, kakšen bi bil pravljični novoletni dan v vrtcu, in nalepili risbe teh želja, ki 
jih bomo tudi uresničili. No, pojdimo kar v šotor, kjer mi boste povedali želje.« 
 
2. problem: Vrstni red odhoda v šotor 
Škrat Štefko: »Ne, ne, ne, Zdenko, šotor je premajhen, da bi bili v njem vsi otroci naenkrat, in tudi vsi 
naenkrat ti ne morejo povedati svojih želja! Si pozabil, kako je bilo prej, ko so otroci govorili drug čez 
drugega?« 
Škrat Zdenko: »Joj, prav imaš, čisto nič jih ne bi razumel. Kaj pa zdaj? Hmm, kako bomo to rešili?  
Otroci, ali imate vi kakšno idejo, kako bi to naredili? Vsi naenkrat res ne moremo biti v šotoru. Vanj 
mora iti vsak otrok sam in mi povedati svojo željo, da ga bom bolje razumel in slišal.«  
Otroci podajajo ideje (če se tudi tukaj pojavi govorjenje eden čez drugega, težavo rešimo enako kot 
prej po ideji otrok oz. s klobčičem volne); če se ne spomnijo nobene ideje, ki bi bila primerna, škrat 
Zdenko reče:  »Kaj če bi naredili vrstni red?« 
Škrata otroke usmerjata z vprašanji: Kako pa bi naredili vrstni red? Kdo bi šel prvi v šotor? 
Kako bomo določili, kdo bo šel prvi in kdo drugi, tretji …, da bo pravično in bomo vsi zadovoljni? 
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Nato škrata še čakata na ustrezno idejo. Če je še vedno ni, imata za vsak slučaj s seboj mošnjiček, v 
katerem so plastična jajčka (od jajčkov Kinder), v vsakem izmed njih pa je listek z imenom 
posameznega otroka.  
Škrat Zdenko: »Joj, čisto sem pozabil. S seboj sem prinesel mošnjiček. V njem imam plastična jajčka, 
v katerih so na listkih napisana vsa vaša imena. (Škrat Zdenko ob govorjenju demonstrira.) Hmm, bi si 
lahko s tem pomagali? Kaj mislite?« 
Čakata na odgovore, in če je potrebno, otroke usmerjata z vprašanji: Kako pa bi uporabili listke z 
imeni? Kdo bi imel mošnjiček? Kdo bi žrebal? Kdo bi odpiral jajčka? Kdo bi bral imena? Kako bomo 
določili to osebo/te osebe? 
Otroke z vprašanji in problemi, ki se ob tem pojavljajo, usmerjata tako, da pridejo do spoznanja, da je 
najbolje, da ima mošnjiček škrat Štefko, ki prav tako žreba liste in glasno prebere ime otroka, ki gre k 
škratu Zdenku v šotor.   
 
OSREDNJI DEL   
Vse dejavnosti potekajo vzporedno in se med seboj povezujejo in prepletajo. 
 
Prva dejavnost 
 
Cilji prve dejavnosti:  

– razvijanje ustvarjalnosti, kreativnosti; 
– razvijanje  likovnega izražanja; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 
3. problem: Otroci pripravijo prostor za risanje. 
Ko določimo potek vrstnega reda, škrat Štefko reče: »Tisti, ki boste čakali na vrsto, boste svojo željo z 
vodenimi barvicami narisali na list (risalni list A5-formata). Najbolje bo, da že kar zdaj pripravimo 
prostor.«  
Škrat Zdenko: »Otroci, kako bomo postavili mize, da bo za vse dovolj prostora?« 
Škrat Štefko: »Kaj vse pa potrebujemo, ko rišemo z vodenimi barvicami? Da, čopiče in vodo 
potrebujemo. S čim bi zaščitili mize? S čim bi zaščitili sebe?« 
Ko prostor pripravijo, škrat Zdenko pravi: »No, zdaj pa grem v šotor, da se udobno namestim. Otroci, 
dobro poslušajte! Na moj znak, ki je jupidupijaaa,  lahko prvi otrok pride k meni v šotor.« 
 
4. problem: Otrok prek risbe izrazi svojo željo … 
Prvi otrok na znak odide v šotor, ostali otroci pa začnejo z risanjem. Ko se prvi otrok vrne iz šotora, 
tudi ta začne risati. Tisti, ki je na vrsti za njim, pa tedaj prekine z risanjem in odide k škratu Zdenku v 
šotor. Z risanjem nadaljuje, potem ko pride iz šotora.  
Ko otroci željo narišejo, risbe Štefko obesi na vrv (vrv predhodno obesimo v igralnico oz. v 
večnamensko sobo) in pripne s ščipalkami. Te risbe »se bodo sušile« obešene na vrvici in čakale, da se 
želje na njih uresničijo. Ko se bo posamezna želja na naslednjih nastopih uresničila, risbo vzamemo z 
vrvi in jo nalepimo v knjigo želja pod zapisano željo.   
Škrat Štefko omogoči otrokom dovolj časa, da narišejo svojo željo. V primeru, da otrok z risbo ne želi 
izraziti svoje želje, ga v to ne silimo in prosimo vzgojiteljico, da ga čez teden na to spomni. Če otrok 
vzgojiteljici kasneje izrazi željo, da bi željo narisal, mu to omogoči. Risbo potem prav tako obesi na 
vrvico.   
 
Druga dejavnost 
 
Cilji druge dejavnosti:  

– otroci se samostojno izražajo; 
– spodbujanje domišljije in kreativnosti. 

 
Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 
5. problem: Otrok v šotoru z besedami  izrazi svojo željo … 
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V šotoru predhodno pripravimo polkrožno mizo s prtom, dva okrašena stola in svečke.  
 
Škrat Zdenko sedi v šotoru. Poleg sebe ima Knjigo želja skupine Palčki in dolg rdeč svinčnik. Ko 
otrok pride v šotor, ga pozdravi s svojim značilnim pozdravom in vpraša:  »Jupidupija, kar pridi sem k 
meni, da mi poveš svojo željo. Kako bi preživel/-a pravljični novoletni dan v vrtcu?  
Imaš mogoče kakšno zelo zanimivo željo, ki je ne počneš vsak dan in si želiš to početi? Veš, to željo 
bomo kasneje skupaj tudi uresničili.«  
Ker so otroci zelo spontani in imajo domišljijo, si bodo zagotovo v večini zaželeli neko dejavnost, če 
ne, jih Zdenko vpraša: »Kaj si oz. boš narisal/-a? Ali si kdaj že kaj neverjetnega sanjal/-a in si to želiš 
početi? Kaj pa?  Si kdaj v kakšni knjigi ali risanki videl/-a kaj zanimivega in si to želiš početi?« 
Ko otrok pove svojo željo, jo Zdenko zapiše v knjigo želja. Zdenko otroke natančno sprašuje o željah, 
tako da izve čim več podrobnosti, ki jih prav tako napiše v knjigo. Vsako željo zapiše na svojo stran, 
saj ima za vsakega otroka v knjigi rezerviran svoj list. Željo zapiše na vrhu lista.  
 
Škrat Zdenko pri tem ne hiti in dá vsem otrokom dovolj časa, da izrazijo svojo željo.  
V primeru, da otrok besedno ne želi izraziti svoje želje, ga v to ne silimo in prosimo vzgojiteljico, da 
ga čez teden na to spomni. Če otrok kasneje vzgojiteljici izrazi željo, jo ta zapiše v knjigo želja.  
Ko Zdenko željo zapiše, glede na situacijo, ali je otrok že narisal ali ne, reče: 
»No, tako, zdaj ko sem tvojo željo zapisal v knjigo želja, se lahko sam (če otrok zna; če ne zna napisati 
svojega imena, to seveda stori Zdenko) pod njo tudi podpišeš … Tako, sedaj pa pojdi svojo željo še 
narisat/naprej risat.« 
Ko zadnji otrok škratu Zdenku izrazi željo, skupaj odideta iz šotora. Zdenko s seboj vzame tudi knjigo 
želja in vpraša otroke: 
»Otroci, zdaj ko sem v knjigo želja zapisal vse vaše želje, jo moramo postaviti na vidno mesto. Kam jo 
bomo postavili? (Knjigo postavimo na mesto, ki ga predlagajo otroci.) Seveda pa si lahko knjigo tudi 
ogledate, vendar zelo previdno.« 
Nato se škrat Zdenko vključi v dejavnosti v igralnici.  
 
 
Tretja dejavnost 
 
Cilji tretje dejavnosti:  

– otrok ob knjigi in bansih doživlja ugodje in razvija svojo domišljijo; 
– otrok si zapomni stavek in ga ponovi; 
– otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 
Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti 
Otrokom, ki željo že narišejo, škrat Štefko ponudi več različnih knjig, ki so že vnaprej pripravljene na 
hišici v igralnici. Knjige sta škrata prinesla iz svoje knjižnice.  
Te knjige so (avtorji in naslovi knjig): Urša Krempl: Zgodba v sličicah, Niessen Susan: Božični grad, 
Zdenka Obal: Sedem pravljičnih zgodb, Richard Hamilton: Če bi bil ti, Elizabeth Cody Kimmel: Moj 
pingvin Osbert, Janko Moder: Janko in Metka, Gilbert Delahaye in Marcel Marlier: Marinkin rojstni 
dan, Janko Moder: Peter Pan. 
 
Ko prvi otrok nariše željo, škrat Štefko reče: »Ko boste narisali svojo željo, lahko odidete na hišico (v 
igralnici), kjer sva z Zdenkom za vas pripravila knjige, ki sva jih prinesla s seboj iz Zdenkove 
knjižnice posebej za vas.« 
Med izvajanjem vseh teh dejavnosti škrat Štefko pomaga otrokom, če kaj potrebujejo, jih spodbuja, se 
z njimi pogovarja … Ko bodo otroci gledali knjige, vsake toliko časa odide tudi na hišico in jim kaj 
prebere. Prav tako to delajo tudi študentke, ki hospitirajo in ne snemajo. To velja tudi za Zdenka, ko 
konča v šotoru. 
V primeru, da otroci že narišejo svojo željo in da se naveličajo listanja knjig, imata škrata pripravljene 
različne Jupidupija igrice, in sicer: 
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BANS »HIŠKA« 
(Škrat govori in kaže, drugi ponavljajo.) 
»Jaz mam pa eno hiško tako (z dvema prstoma pokaže ozko) pa tako (z dvema prstoma pokaže nizko 
hiško). 
Iz nje se kadi tko pa tko pa tko (po zraku riše majhne kroge). 
Pa na vrata potrkam tko pa tko pa tko (nežno trka po zraku). 
Pa si čevlje spucam tko pa tko pa tko (pokaže čiščenje čevljev, tako da se z roko skloni k čevlju in 
ponazori krtačenje le-teh).« 
(Potem gremo od začetka, le da govorimo glasneje in kažemo vse večje. Zadnjič govorimo zelo tiho in 
kažemo še manjšo hiško kot prvič). 
 
BANS »INDIJANEC« 
(Škrat govori in kaže, drugi ponavljajo.) 
»Otroci, veste, jaz sem bil enkrat res pri Indijancih. Joj, imeli so res take veliiike šotore … še večje, 
kot je tale naš. Ko sem prišel do največjega šotora, je iz njega prišel velik, močan moški in rekel: 
›O a le le.‹ (Otroci ponovijo za škratom.) 
›O a le le, čika tonga.‹ (Otroci ponovijo.) 
›O aule, balua balue.‹ (Otroci ponovijo.) 
›O awaka, čikawaka čikawaka čikabum.‹ (Otroci ponovijo.)« 
Nato škrat nadaljuje: 
»Ja, veste, otroci, ta moški potem odide v šotor in zatem pride iz šotora lepa ženska …« (Govorijo 
tako kot prej – vedno govorijo tako, spreminja se samo ton glasu glede na lik, ki ga oponašajo … 
Potem pridejo iz šotora še otrok, žalosten Indijanec, vesel Indijanec, jezen Indijanec … Lahko si še kaj 
izmislimo.) 
 
IGRA »COPATI« 
Škrat Zdenko oz. Štefko z izštevanko (An ban, pet podgan, štiri miši uh me piši, vija, vaja, ven!) 
določi otroka, ki zapusti igralnico oz. večnamenski prostor.  
Nato reče: 
»Tako, mi pa se primimo za roke in naredimo krog. Se usedimo na tla in si sezujmo en copat. Ste si ga 
vsi sezuli? Tako, zdaj pa stegnite obe nogi naprej, jaz pa bom z izštevanko določil otroka, ki bo svoj 
copat vrgel v sredino kroga (škrat uporabi enako izštevanko kot prej). Drugi pa copate skrijte pod 
noge. Ste jih skrili? Tako, zdaj pa bomo kar poklicali X, da se vrne, saj bo moral ugotoviti, čigav copat 
je na sredini kroga.«  
Otrok se vrne, škrat reče: 
»No, tvoja naloga je, da ugotoviš in poveš, čigav je copat, ki je na sredini kroga?«  
Ko otrok1 ugotovi, in če pravilno pove, se z otrokom 2, čigar copat je bil na sredini, zamenjata in 
sedaj otrok 2 zapusti igralnico oz. večnamenski prostor, otrok 1 pa se usede na njegovo mesto v krog. 
Igra se enako kot prej nadaljuje.  
 
 
ZAKLJUČEK   
 
Škrat Zdenko: »No, tako, pa ste vsi povedali in narisali svoje želje. Otroci, se še spomnite, kaj si jaz 
zelo močno želim? Jaaa, seveda, želim si, da bi bil v sobi, v kateri je polno balonov, da bi jih lahko 
pihal, podajal … Joj, kako bi bilo to zabavno!« 
Škrat Štefko: »Zdenko! Jaz imam pa eno presenečenje zate … Počakajte malo, samo po nahrbtnik 
skočim (Štefko steče po nahrbtnik). Poglejte, kaj imam v nahrbtniku (pokaže nahrbtnik, poln balonov). 
Seveda, balone imam!!« 
Škrat Zdenko (navdušeno): »Balone? Samo zame?« 
Škrat Štefko: »Seveda, Zdenko, danes bomo uresničili tvojo željo.« 
Škrat Zdenko: »Jupidupija, ja, super. Potem moramo pa tudi mojo željo zapisati v knjigo želja. Kaj 
mislite, otroci? No, grem po knjigo. (Steče po knjigo in začne listati po njej.) Tako, aha, tukaj je 
prazen list. Bom kar napisal: želim si, da bi bila cela igralnica polna balonov ter bi jih pihal in podajal. 
Še moj podpis, evo … Hej, otroci, se še spomnite, kaj si je zaželel Štefko?« 
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Škrat Štefko: »Ja, res je, želim si, da bi lahko skakal po glavi tam po hribu. Smrk, vendar sem malo 
premišljeval … in sem prišel do spoznanja, da se te želje ne da uresničiti, saj ne moremo kar skakati 
po glavi.« 
Škrat Zdenko: »Štefko, res je. Imaš še kakšno željo?« 
Škrat Štefko: »Hmmm … Počakajte, da malo pomislim, hmmm … aha, spomnil sem se! Jaz si želim, 
da bi si vsi zamenjali med seboj copate in bi nekaj časa hodili z zamenjanimi copati.« 
Škrat Zdenko: »Hehe, to si se pa dobro spomnil. Super želja je to! Pa jo še uresničimo in tudi to željo 
bom zapisal v Knjigo želja. (Lista po knjigi in piše na nov prazen list.) Želim si, da bi si vsi med seboj 
zamenjali copate. Štefko, še ti se podpiši pod željo.« 
Škrat Štefko: »Zdenko, kaj pa risbi najinih želja?« 
Škrat Zdenko: »O, saj res … Veš kaj, najbolje bo, da midva risbi nariševa v moji knjižnici in jih 
otrokom pošljeva po pošti, da ju oni nalepijo v Knjigo želja skupine Palčki. Bo tako v redu? Dobro, 
sedaj si lahko zamenjajmo copate.« 
 
Otroci si zamenjajo copate, prav tako škrata med seboj. 
 
Škrat Štefko: »Zdaj ko smo si vsi zamenjali copate, si še malo popestrimo zabavo. Otroci, ste za to, da 
napihnemo balone? Jih bom kar tukaj na tla stresel. Zdaj jih kar napihnimo! (Pri tem (predvsem pri 
zavezovanju) pomaga tudi študentka, in če je mogoče tudi vzgojiteljica.)« 
Ko napihnejo vse balone, Škrat Zdenko reče: 
»Hjoooj, kako veliiiko balonooov! Dajmo, podajajmo si jih!« 
Vsi si podajajo balone.  
 
Ko upade motivacija otrok oz. ko prenehajo s 
podajanjem in pokanjem balonov, je na vrsti barometer 
počutja (Slika 1), kot kaže simbolična slika 1 (velik 
plakat, na katerem so narisani trije stolpci. V prvem, 
čisto levem stolpcu zgoraj bo vesel smeško (☺). Pod 
njega bodo otroci lepili ravno  
take, malo manjše smeške, če jim bo želja oz.                                 (Slika 1: Barometer počutja)                                                                           
dejavnost všeč. V drugem stolpcu zgoraj bo žalosten smeško (�). Pod njega bodo otroci lepili ravno 
take, malo manjše smeške, če jim uresničena želja oz. dejavnost ne bi bila všeč. V tretjem stolpcu pa 
bodo čez cel stolpec nalepljeni vsi ti smeški (za vsakega otroka bo en vesel in en žalosten; lahko mu 
bo dejavnost všeč ali pa ne, 20 veselih in 20 žalostnih smeškov). Smeški bodo na plakat pritrjeni z 
UHU-patafiksom. Ko bo neka dejavnost oz. želja izpolnjena, bo otrok iz tretjega stolpca vzel smeška 
in ga pritrdil v pravi stolpec, npr., če mu bo dejavnost všeč, bo vzel v tretjem stolpcu veselega smeška 
in ga pritrdil v prvi stolpec. Nato bodo to fotografirali (da bodo fotografijo lahko prilepili pod 
posamezno željo v knjigo želja) in pri naslednji dejavnosti dali vse smeške nazaj v zadnji stolpec ter 
spet ponovili tako kot pri prvi dejavnosti. 
 
Škrat Zdenko: »Jupidupijaaa, kako krasno, zabavno je bilo! Končno se mi je uresničila želja!« 
Škrat Štefko: »Ja, moja tudi!« 
Škrat Zdenko: »Otroci, zdaj pa naju s Štefkom zanima, ali sta vam bili najini želji všeč. S seboj imava 
barometer počutja. Štefko, prosim, pojdi ga iskat.« 
Štefko steče po barometer. Prinese ga v igralnico. 
Škrat Štefko: »Tako, tukaj je. Poglejte, otroci, to je barometer počutja. Z njim nama boste pokazali, ali 
vam je bila katera od najinih in vaših želja všeč.« 
Škrat Zdenko (govori in ob tem demonstrira, kaže, kje je kaj): »No, tukaj, pod tem stolpcem, bomo 
lepili vesele smeške, kar bo pomenilo, da nam je dejavnost oz. uresničena želja bila všeč. Pod ta 
stolpec bomo lepili žalostne smeške, kar bo pomenilo, da nam dejavnost oz. uresničena želja ni bila 
všeč. Tukaj pa, kot vidite, so vsi smeški, ki si jih boste izbrali. Za vsakega izmed vas je pripravljen en 
vesel in en žalosten smeško. Lahko si izberete žalostnega (pokaže ga), če vam uresničena želja ni bila 
všeč, ali pa veselega (pokaže ga), če vam je bila želja všeč.« 
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Škrat Štefko: »Res je! Zdaj pa kar začnimo. Plakat moramo nekam pritrditi. Kam ga pritrdimo, otroci, 
da ga bomo lahko med uresničevanjem želja spremljali? S čim bi ga pritrdili? Z lepilnim trakom? Kaj 
pa z risalnimi žebljički?« 
Plakat pritrdijo nekam na steno v igralnici, kamor predlagajo otroci. 
Škrat Štefko: »Zdaj pa, otroci, pozorno poslušajte. Razdelite se v skupine, v kakršne ste bili razdeljeni, 
ko ste krasili šotor. Rdeči pojdite sem, rumeni sem, modri in zeleni tja. Če vam je bila želja menjava 
copatov všeč, si tukaj (pokaže) izberite veselega smeška in ga prilepite sem, če pa vam ni bila všeč, 
vzemite tukaj žalostnega smeška in ga prilepite sem (vse ponazarja). 
Sedaj bo najprej do barometra prišla rdeča skupina. Ostali pa počakajte na svojih mestih, glejte in 
poslušajte. Tako. Zdaj naj pride rumena skupina …, zdaj modra … in nazadnje še zelena skupina.«  
Škrat Zdenko: »Tako! Najbolje, da to kar fotografiramo, da si bomo lahko kasneje kdaj ogledali, 
katera želja nam je bila najbolj všeč. Fotografijo pa bomo prilepili v knjigo želja pod to željo. Zdaj pa 
dajmo smeške sem, v zadnji stolpec, kjer so bili na začetku (pokaže). Na vrsti je še moja uresničena 
želja. Ali vam je bilo napihovanje in podajanje balonov všeč ali ne? Najprej naj pride zelena skupina 
…, rdeča, modra in rumena skupina.« 
Škrata ves čas usmerjata otroke in jim pomagata. 
Škrat Štefko: »Zdaj ko smo končali, lahko še to fotografiramo. Tako! Veste, otroci, ta barometer bomo 
uporabljali vseskozi, do konca uresničevanja želja. Da, seveda, tukaj bodo zapisane vse vaše takrat že 
uresničene želje.« 
Škrat Zdenko: »Otroci, naslednjič bo uresničenih nekaj vaših želja, jupidupijaaa! Zdaj pa morava, na 
žalost, oditi, mudi se nama v knjižnico, saj je v njej toliko dela in najine pomočnice ne morejo vsega 
narediti same.« 
Škrat Štefko: »Res je. Ojoj, še knjige vzameva (odide po knjige, ki sta jih prinesla), ker jih moramo 
danes vnesti v računalnik.« 
Škrat Zdenko: »Jupidupijaaa, veste, dobili smo nov računalnik, narejen iz same predelane smole in 
lubja. Kako je zabavno tipkati in ne pisati na roke, veliko hitreje nam gre! Mogoče vam še pošljem 
kdaj kakšno pismo, ki bo natipkano. Zdaj, otroci, res morava oditi. Lepo se imejte še naprej! Se 
vidimo!« 
Škrat Štefko: »Na svidenje, otroci!« 
Škrat Zdenko: »Jupidupijaaa, na svidenje!« 
 
Koliko nastopov bomo porabili za zbiranje, zapisovanje, načrtovanje in oblikovanje dejavnosti, je 
odvisno od časa, ki ga bomo z otroki porabili za te dejavnosti.  
 
DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA  
 
– Če otrok ne izrazi svoje želje med nastopom, naprosimo vzgojiteljico, da to ponovi čez nekaj dni; če 
tudi to ne gre, ga ne silimo, vzgojiteljica ga samo opazuje in spremlja. Če bo željo izrazil, jo takrat 
napiše oz. prilepi risbo želje v knjigo želja.  
 
Škrat Zdenko in Štefko pošljeta pismo skupini Palčki nekaj dni pred četrtim nastopom; vzgojiteljica in 
pomočnica ga morata prebrati otrokom. 
 
Jupidupijaaaa, otroci! 
Kot vidite, sem se sedaj že skoraj naučil tipkati na računalnik in zato sem vam pismo kar sam natipkal.                                                                                          
Veste, otroci, v knjižnici imam zeeellooo veliko dela in k sreči mi pomaga škratek Štefko in še nekaj 
pomočnic, takšnih, kot sta bili Katka in Ančka. Da, v knjižnici mi pomagajo še pomočnice Tina, 
Darja, Sandra, Petra pa še ena Darja, Katja, Ema in pomočnica Sara. Vse te pomočnice bi vas zeellooo 
rade spoznale, se z vami igrale jupidupijaaaa igrice in skupaj z vami uresničile vaše želje, ki smo jih 
zapisali v Knjigo želja skupine Palčki.  Zato sem se odločil, da bosta v sredo, 5. 1. 2011, prišli k vam 
pomočnici Tina in Darja.  
Da pa  boste, ko bosta prišli, vedeli, da sta to res onidve, vam pošiljam njuni sliki. Kar poglejte ju … 
Veste, otroci, zelo sta prijazni in poznata veliiikoooo jupidupijaaa igric.  Za vas sta že sedaj pripravili 
veliiikooo presenečenje … Saj ste poleg pisma dobili tudi velik paket, kajne?                                                                           
V paketu je pet različnih jupidupijaaa igric – kar odprite paket in ga raziščite!                                            
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V paketu bodo igrice, ki pa jih bova spremenili in katero med njimi mogoče zamenjali z drugo gibalno 
igro. 
 
ZVOČNI PARI 
Število igralcev: 2 – 4 
Vsa jajčka razporedi na sredino mize in določi vrstni red, kateri igralec bo prvi 
začel.  
Igralec, ki je na vrsti, vzame dva jajčka in ju potrese. Če je zvok enak, ju lahko 
obdrži in poskuša najti naslednji par. V nasprotnem primeru jajčka vrne nazaj na 
mizo na tisto mesto, s katerega ju je vzel. Nato igro nadaljuje naslednji igralec. Igre 
je konec, ko igralci najdejo vse pare.  

 
 

 
LAČNI ŠKRAT 
Število igralcev: 2 ali več 
Zberi čim več zamaškov od steklenic ali plastenk in na tleh označi črto, od koder jih 
bodo igralci metali. Vsak igralec naj poskuša skozi škratova usta v škatlo vreči, 
npr., deset zamaškov.  

 
 

 
LUKNJE MED KORENINAMI 
Število igralcev: 2 ali več 
Najprej se s soigralci dogovorite za vrstni red. Igralec, ki je na vrsti, poskuša zadrsati 
zamašek v eno izmed lukenj med koreninami. Vsak ima na voljo pet zamaškov.  

 
 
 

HITRI ŠKRAT 
Število igralcev: 2  
S kredo na tla nariši dirkalno stezo ter označi njen začetek in 
konec. Igralca postavita svoji vozili tik pred štartno črto. Nekdo 
naj dá znak za začetek dirke, pri čemer začneta oba igralca s 
pihanjem v odprtino lončka potiskati vozilo naprej.  

 
 
 
METANJE OBROČEV 
Število igralcev: 2 ali več 
Stebriček s podstavkom postavi na tla in nekaj korakov stran označi linijo za 
metanje. Vsak igralec meče vse obroče in jih poskuša čim več spraviti okrog 
stebrička.  
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Priloga 4 
 
Nastop številka   1    2    3    4    5    6    7  
Datum izvedbe nastopa: 5. 1. 2011 
Študenti, izvajalci nastopa : Darja M. in Katja S.  
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z.  
 
Cilji nastopa: 

– škratovi pomočnici Darja in Katja motivirata otroke za nadaljnje dejavnosti; 
– štirje otroci ostalim predstavijo svoje želje; 
– uresničimo želje štirih otrok; 
– otroci upoštevajo želje drugih in jih pomagajo uresničevati; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
Obisk otrok pred nastopom 
Pred izvedbo nastopa se v ponedeljek, 3. 1. 2011, skušava z vzgojiteljico dogovoriti za obisk otrok. 
Obisk izkoristiva za dogovor z vzgojiteljico glede priprave potrebnega materiala in za pogovor z 
otroki o podrobnostih, ki so si jih predstavljali pri uresničitvi svojih želja. 
 
NASTOP 
 
Uvodna dejavnost 
 
Cilj uvodne dejavnosti: 

– motivacija otrok s telefonskim klicem in prihodom škratkovih pomočnic, Darje in Katje; 
– otroke prek pogovora in uvodne igre motivirati za nadaljnje delo; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

  
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Pred prihodom študentk 
Škrat Zdenko in Štefko sta poslala pismo skupini Palčki v času med božičem in novim letom; 
vzgojiteljica in pomočnica ga morata prebrati otrokom. 
 
Jupidupijaaaa, otroci! 
Kot vidite, sem se sedaj že skoraj naučil tipkati na računalnik in zato sem vam pismo kar sam natipkal. 
Veste, otroci, v knjižnici imam zeeellooo veliko dela in k sreči mi pomaga škratek Štefko in še nekaj 
pomočnic, takšnih, kot sta bili Katka in Ančka.  Da, v knjižnici mi pomagajo še pomočnice Tina, 
Darja, Sandra, Petra pa še ena Darja, Katja, Ema in pomočnica Sara. Vse te pomočnice bi vas zeellooo 
rade spoznale, se z vami igrale jupidupijaaaa igrice in skupaj z vami uresničile vaše želje, ki smo jih 
zapisali v Knjigo želja skupine Palčki.  Zato sem se odločil, da bosta v sredo, 5. 1. 2011, prišli k 
vam pomočnici Darja in Katja. 
Veste, otroci, zelo sta prijazni in poznata veliiikoooo jupidupijaaa igric.  Za vas sta že sedaj pripravili 
veliiikooo jupidupijaaa presenečenje …, saj ste poleg pisma dobili tudi velik paket, 
kajne?                                                                                                                                           
V paketu je pet različnih jupidupijaaa igric z navodili za igranje.                                                 
Kar odprite paket in ga raziščite! 
Imejte se jupidupijaaaaa lepo in veliko veselja pri igranju vam želimo vsi skupaj.                   
Se vidimo kmalu! Jupidupijaaaaa, na svidenje! 
 
Vaša škrata Zdenko in Štefko ter pomočnice 
 
Igrice so bile namenjene igri otrok v času med tretjim in četrtim nastopom.  
 
 



Bobnar, T. (2012). Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

125 
 

Prihod študentk  
Pred vstopom v igralnico si študentki nadeneta kapi, enaki, kot so jih imele študentke na drugem 
nastopu. Kapi sta rdeče barve s podaljšano konico, v obliki stožca in brez cofa. 
Celoten nastop spremljajo tri študentke. Ena izmed njih snema (diplomska naloga), drugi dve pa 
pomagata pri uresničevanju želja otrok.   
Škratkovi pomočnici Darja in Katja svoj prihod  v skupino Palčki naznanita tako, da pokličeta 
vzgojiteljico k telefonu. (Kličeta iz hodnika pri vhodnih vratih v vrtec, da ju otroci ne slišijo.) Ko se 
vzgojiteljica oglasi, jo prosita, da na telefonu vključi zvočnik, da ju slišijo tudi otroci. (O tem se že v 
ponedeljek pogovoriva z vzgojiteljico; preveriva ali obstaja ta možnost na njenem telefonu, sicer pa ji 
ponudiva telefon, ki vključuje funkcijo mikrofona.)  
Nato škratkovi pomočnici otroke pozdravita: »Jupidupijaaa, otroci!« Otroci odzdravijo. 
Škratkova pomočnica Darja: »Joj, veste, nisva hoteli zamuditi, vendar pa sva se med prazniki tako 
najedli, da najina trebuha ne gresta več skozi špranje med koreninami, zato je morala Katja potiskati 
mene, jaz pa sem morala potiskati Katjo. Sva se kar dolgo zamudili in predvsem namučili, da sva prišli 
do vrtca. Sedaj sva pa že čisto blizu. Vas je bilo kaj strah, da naju ne bo, ker zamujava?« Otroci 
odgovorijo. 
Škratkova pomočnica Katja: »Nama boste odklenili vrata, ko bova pozvonili?« Otroci odgovorijo z da. 
Škratkova pomočnica Katja nadaljuje: »Samo še varno prečkava cesto in pozvoniva. Jupidupijaaaaaa! 
Že prihajava.«    
Škratkovi pomočnici kmalu pozvonita na vrata. Ko jima odklenejo vhodna vrata, tečeta po stopnicah 
vse do igralnice Palčkov in potrkata na vrata.  Otroci ju povabijo naprej. Otroke še enkrat pozdravita: 
»Jupidupijaaa, otroci!« In jih povabita bliže, da jim povesta, kaj se jima je zgodilo. (Postavita se pred 
otroke, da ju vsi vidijo in slišijo.)  
Darja: »Joj, veste, otroci, res sva se malo zamudili, ko sva plezali skozi korenine, a važno je, da sva 
zdaj tukaj. Katja, dobro, da  si mi pomagala skozi korenine, saj drugače ne bi mogla priti k otrokom.«  
Katja: »Tudi tebi hvala, Darja. Seveda sva morali priti k otrokom, saj je danes prvi dan, ko 
uresničujemo želje. Saj nisi pozabila, kajne? Otroci, tudi vi niste pozabili?«  
Darja: »O, saj res. Komaj čakam, da kakšno ušpičimo. Ojoj, ne, saj res, da kakšno uresničimo! Otroci 
so si gotovo izbrali kakšne zanimive želje, vendar vseh danes, žal, ne bomo mogli uresničiti, zato pa 
bodo naslednjič prišle še druge škratkove pomočnice. Tako, kot vam je škrat Zdenko pojasnil v pismu. 
Saj ste dobili škratovo pismo, kajne?« 
Otroci pokažejo škratovo pismo.   
Katja: »Joj, ste videli, kako dobro gre še našemu Zdenku od rok delo z računalnikom? Cele dneve 
tipka in tipka in vse knjige prelaga, da jih bo uredil. Namignil mi je, da vam je pripravil presenečenje. 
Vam je kaj poslal?«   
Otroci povedo, da so dobili paket didaktičnih iger.   
Darja: »Joj, kako pozorno od škrata Zdenka. Nama jih pokažete?«  
Otroci pokažejo igre.   
Darja: »Ste za to, da nama vsak pove, s katero Zdenkovo igrico se je najraje igral.« 
Otroci začnejo drug čez drugega govoriti.  
Katja: »Ja, jupidupijaaaaa, saj nič ne razumem! Kaj ko bi se dogovorili, da vsakdo posebej pove?«  
Darja: »Kako bi se lahko dogovorili?« 
Uresničimo predloge otrok, če to ni mogoče, pa določimo vrstni red tako, da se usedemo v krog in da 
Katja poda žogico otroku, ki pove, s katero Zdenkovo igrico se je najraje igral. Ko pove, pa vrne 
žogico Katji, tako da jo zakotali njej. Tako Katja zakotali  žogico vsem otrokom po poljubnem 
vrstnem redu (kot bo izbrala Katja). 
  
Ko vsi povedo, pa jih presenetiva.   
Darja: »Joj, veste, midve sva imela veliko časa med potjo, ko sva se zataknila med korenine, tako da 
sva se spomnila ene prav posebne igre. Ste za to, da odidemo v večnamenski prostor in se igramo?«  
Skupaj z otroki odidemo v večnamenski prostor in se pripravimo za igro.   
Katja: »Otroci, najprej vam bom povedala, kako se bomo to igrico igrali. Skrivali bomo en poseben 
prazničen predmet, in sicer dišečo svečko, ki nas spominja na božično-novoletni čas. Najprej se boste 
usedli na tla v krog, eden pa bo odšel v igralnico, da ne bo videl, kam bomo skrili ta predmet.« (En 
otrok odide v igralnico skupaj z Darjo. Odide tisti, ki se javi sam. Če se jih javi več ali nihče, izberemo 
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enega otroka s pomočjo »škratovske« izštevanke: »En škrat potuje, drugi se huduje, tretji pa hiti, da se 
kar kadi.«) Z ostalimi otroki skrijemo predmet. Ponovno s »škratovsko« izštevanko določim, kateri 
izmed otrok bo skril predmet.   
Darja: »Otroci, sedaj ko smo ta poseben prazničen predmet skrili, bomo poklicali otroka, ki je odšel v 
igralnico, da bo ta predmet našel. (Otrokom razložim navodila. Otrok bo hodil po večnamenskem 
prostoru, in ko se bo skritemu predmetu približeval, bomo govorili »toplo«, ko se mu bo zelo približal, 
pa »vroče«. Če se mu bo oddaljeval, bomo govorili »hladno«, če se bo popolnoma oddaljil, pa 
»mrzlo«, »ledeno«.) 
Katja: »Ste razumeli pravila igre?« Po potrebi ponovimo pravilo.  
Katja: »Pokličite zdaj otroka iz igralnice.« (Otroci pokličejo otroka po imenu, ta pride iz igralnice in 
otroci še njemu razložijo pravila igre (če ne bodo razumljiva, mu jih pove še Katja). 
Otrok  nato začne z iskanjem predmeta, drugi pa ga z izrazi »toplo, hladno …« usmerjajo.   
Katja: »Kdo bi še  želel iskati skriti predmet?« (Spet s pomočjo škratovske izštevanke izberemo enega 
otroka, ki odide v igralnico, in medtem z ostalimi otroki (enega izmed njih določimo z škratovsko 
izštevanko) skrijemo predmet, ki ga otrok v igralnici potem išče.)   
Igrico nekajkrat ponovimo. Na koncu z otroki svečko prižgemo in zapojemo eno pesmico, ki jo otroci 
znajo zapeti, npr. o dedku Mrazu.   
 
Osrednja dejavnost 
 
Cilji osrednje dejavnosti: 

– uresničiti želje štirih otrok: Lucasa, Petje, Uroša in Patrika; 
– otroci okrasijo svojo čarovniško palico; 
– izdelajo rožico iz vate, krep papirja in  nadlakane žice; 
– iz papirja naredijo »denar«; 
– otroci uživajo v izdelovanju; 
– Lucas in Patrik se vživita v vlogo čarovnika; 
– otroci skupaj izdelajo robota, kot si ga je zamislil Uroš; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

  
Po igrici se Darja  (pomočnica škrata) ozre po večnamenskem prostoru in opazi risbe želja. 
Študentke, ki hospitirajo, med tem časom, ko prebiramo želje z otroki, igralnico pripravijo tako, da v 
desni del igralnice postavijo en sklop miz in stolov, v levi del pa drugi sklop miz in stolov. 
»Joj, kako lepe risbe! So to risbe, ki ste jih narisali skupaj z Zdenkom? (Otroci odgovorijo z da.) Ali 
bomo skupaj poiskali želje otrok, katerim bomo danes uresničili želje? Aha, saj res, vi še ne veste, 
komu bomo danes uresničili željo. Meni je pa škrat Zdenko dal seznam otrok, katerim moramo danes 
uresničiti željo.« (Pomočnica škratka ima s seboj zvitek papirja, format A4,  na katerem so zapisana 
imena vseh štirih otrok, katerim bomo uresničile željo.) 
 
Pri tem nastopu bomo uresničevali naslednje želje otrok: 
PATRIK: »Želim si čarobno palico, ki bi bila ravna, mavričnih barv, iz lesa. Velika bi bila od vrha 
šotora do tal. Ne, toliko bi bila velika kot tvoj svinčnik (ok. 40cm). Z njo bi čaral, da bi lahko dobil 
vse, kar bi želel.« 
PETJA: »Želim si vrtnico iz papirja. Palčka, ki se zvija, in papir, ki se razteguje, in vatko in lepilo. In 
še ustvarjalno knjigo. Sama zna narediti vrtnico in listke iz raztegljivega papirja, ki je zelen, za cvet pa 
roza. Palčka ni električna.« 
UROŠ: »Želim si robota brez rok, ki se mu prikažejo modre barve. Robota bi kupil. Bil bi iz papirja; 
najprej bi pobarvali papir in ga dali sušit in vzeli lepilo in dobili robota.« 
LUCAS: »Želim si, da bi bil čarovnik, ki bi čaral denar. Oblečen bi bil v črno. Imel bi majhno palico 
(rjavo ali črno) iz lesa.« 
Pomočnica škrata razgrne zvitek papirja (seznam otrok) in slavnostno prebere vsa štiri imena. 
(Medtem ko sva pomočnici škrata z otroki v večnamenskem prostoru, študentke, ki hospitirajo, 
pripravijo igralnico za dejavnosti.) 
Darja: »Lucas, Petja, Uroš in Patrik.« 
Katja: »Prosim, da pridete bliže tisti, ki sva jih poklicali.« 
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Medtem Katja naprosi Darjo, da previdno sname želje teh štirih otrok z vrvice in jih prinese njej.  
Katja: »Kaj če bi iz knjige želja prebrali njihove želje?«  
S »škratovsko«  izštevanko izberemo enega izmed otrok, ki bo Katji prinesel knjigo.   
Katja položi knjigo na tla pred sebe in jo lista, tako da jo vsi otroci lahko vidijo.  Ustavi se pri 
vsakemu izmed teh štirih otrok, ki jim bomo uresničevali želje. Katja glasno prebere celotno željo 
otroka, Darja pa medtem previdno namaže zadnjo stran risbe z lepilom in jo zatem, ko Katja prebere 
željo, nalepi pod besedilo.   
Ko končamo, se pomočnici spogledava in malo razmišljava, kako bi šlo naprej. 
Katja: »Joj, Darja, kaj, če bi najprej polovica otrok izdelovala čarovniške palice in denar s Patrikom in 
z Lukasom, druga polovica otrok pa rožice s Petjo?« 
Darja: »Odlična zamisel!«  
Pomočnica škrata vpraša otroke, kako bi se razdelili, da bi jih polovica izdelovala rožice, druga 
polovica pa čarovniške pripomočke. 
Če otroci sami ne najdejo rešitve, predlagava, da se postavimo v krog in se igramo igro vzorcev. 
Otroci, katerim izpolnjujemo želje, izstopijo iz kroga in gredo k pomočnicam v igralnici. Te jim 
pokažejo material in jih spodbudijo, da bodo ostalim otrokom predstavili, kako so si zamislili svojo 
željo. Vzorec predstavljajo besede, in sicer: čarovnik, roža, čarovnik, roža …. Tako otrokom poveva, 
da bomo vzorec ponavljali v določeni smeri in da mora vsak slediti in ko je na vrsti, izbrati ustrezno 
besedo, da se bo vzorec nadaljeval. To besedo si zapomni in glede nanjo izbere dejavnost. Če je bil na 
vrsti, ko je bila roža, se najprej udeleži izdelovanja rožic, če pa je bila beseda čarovnik, se udeleži 
izdelovanja čarovniških palic in denarja. 
Pri čarovniku polovico otrok razdelimo še enkrat na polovico, tako da na eni strani mize barvajo 
čarovniške palice, na drugi strani pa izdelujejo papir po svoji želji.  Otrokom ponudimo lesene palice, 
dolge približno 40cm, s premerom približno 7mm.  O barvah, ki jih bomo ponudili, se bova še 
posvetovali z otrokoma, ki sta izrazila to željo.  Za izdelovanje denarja pa jim bova ponudili bel papir, 
formata A4, barve, ki jih bodo izbrali otroci, škarje in lepilo. 
Hkrati na drugi strani igralnice izdelujejo rožice, ki si jih je zaželela Petja. Že v ponedeljek jo bova 
naprosili, da s seboj prinese knjigo, po kateri si je zamislila izdelovanje rožic. Ponudiva ji krep papir v 
roza barvi (nastriženi kosi ok. 30cm x 10cm), nadlakano žico za steblo, zelen krep papir za stebelne 
liste, vato in parfum za odišavljenje, lepilo in škarje. 
Otroci, katerih želja se izpolnjuje, pri mizah usmerjajo svoje vrstnike, povedo, kako so si stvar 
zamislili, opozorimo pa jih, da lahko naredijo tudi drugače. 
Ko zaključijo z izdelovanjem, lahko odidejo k drugi skupini. Otrokom, ki ne želijo več sodelovati, 
ponudimo igre, ki jih je poslal škratek Zdenko, da lahko vsi otroci končajo z izdelovanjem.  
Darja: »Katja, kje si, greva nazaj k Zdenku.« 
Katja: »Joj, ti in tvoja škratja pozabljivost! Jupidupijaaaa, sedaj bomo uresničevali še Uroševo željo.« 
Darja: »Jupidupijaaaa, skoraj sem pozabila.« 
Darja: »Še veste, kaj si je Uroš zaželel? (Otroci odgovorijo.) Tako je. Uroš bi rad izdelal robota.«   
Katja: »Samo malo počakajte, da greva z Darjo po škatle.« (Študentke, ki hospitirajo, medtem 
pripravijo vodo, belo in modro barvo.)   
Ko prineseva škatle v igralnico, jih odloživa na sredino igralnice in spodbujava Uroša, da nam pove, 
kako želi, da ga pobarvamo in katere škatle naj uporabimo. (Uroš pove svoje želje; izbere škatle, ki jih 
bomo uporabili in pove, kako naj jih pobarvamo.) 
Katja: »Najprej oblecite zaščitne srajčke (če jih ne bo dovolj, si jih bomo sposodili v sosednji 
igralnici). Če boste potrebovali pomoč, povprašajte Uroša, kako si je stvar zamislil; če želite, vam 
lahko tudi me pomagamo.« 
Študentke pomagamo otrokom držati škatle, ki jih barvajo, če, seveda, potrebujejo pomoč. Ena na 
hodniku (pred večnamenskim prostorom) na tleh razporedi časopisni papir, kamor bomo postavili 
pobarvane škatle, da se posušijo.   
Darja: »Otroci, tisti, ki pobarvate škatle, jih bomo skupaj odnesli sušit na hodnik (pred večnamenskim 
prostorom), da bomo kasneje izdelali robota, saj ga ne moremo sestaviti, če so barve še mokre.« 
(Otroci odnesejo pobarvane škatle na hodnik pred večnamenskim prostorom, kjer je na tleh časopisni 
papir, da tla ne bodo umazana.)  
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Ko se barva na škatlah suši, pa lahko že uporabimo naše čarovniško orodje, ki so si ga otroci izdelali.   
Katja: »No, sedaj ko se naš  robot suši, si lahko ogledamo čarovniške predstave naših dveh 
prijateljev.« 
Darja: »Prvi se nam bo predstavil čarovnik Lucas.« 
Otroka (Lucasa) Darja povabi s seboj v igralnico in ga prosi, da pove, kako si je zamislil, da bo 
pričaral denar;  naprosimo ga, da vzame svojo čarobno palico, ponudimo mu črno ogrinjalo, ki ga 
pomočnici škratov prineseta s seboj. Če je le možno, idejo izvedemo po njegovi zamisli. 
Če ne bo vedel, kako, bova otroke posedli v polkrog v začetnem delu večnamenskega prostora. 
Študentke, ki hospitirajo, nam bodo pomagale prinesti mizo in čeznjo pogrniti prt (to bo predstavljalo 
oder). Lucas počepne za mizo (»odrom«). 
Napovedali bova čarovniško predstavo… 
Darja: » Pozdravljeni, otroci! Dobrodošli na čarovniški predstavi našega prijatelja, najboljšega 
čarovnika Lucasa. Danes nam bo pokazal najnovejšo čarovnijo, ki se jo je naučil. Zdaj pa se udobno 
namestite in se čudite. Tukaj je Lukas.« 
Nato ga spodbudiva, naj pove kar največ čarovniških besed. Če bo že prej sam oblikoval idejo, kako bi 
denar lahko »pričaral«, mu pri tem po potrebi pomagava, sicer pa, ko  reče: »Sedaj pričaram denar.« 
Takrat pomočnica škrata (Katja), ki čepi za mizo (»odrom«), v zrak vrže denar, ki so ga otroci 
ustvarjali pri vzporedni dejavnosti, pri barvanju čarovniških palic.  
Darja nato ploska in pove: »To je bil najnovejši trik našega čarovnika Lucasa. Jupidupijaaaaa! Še en 
aplavz, prosim.« 
Darja: »Sedaj pa vam predstavim še enega čarovnika, to je čarovnik Patrik. Prosim čarovnika Patrika, 
da gre po svojo čarobno paličico (ki jo je oblikoval pri dejavnosti).« Katja odide za Patrikom in se 
pogovori, v kaj vse bi lahko začaral otroke (npr.:  v lisico, volka, polža, snežaka, v veter …). Darja v 
tem času pripravi otroke na drug nastop čarovnika. Študentke, ki hospitirajo, odnesejo mizo (»oder«). 
Darja  še enkrat preveri, ali je v večnamenskem prostoru poskrbljeno za varnost (odmakne morebitne 
nevarne predmete). Katja, ki je bila v igralnici s Patrikom, pride v večnamenski prostor in napove, da 
bo prišel čarovnik Patrik, ki nas bo spremenil v najrazličnejše stvari . 
Darja: »Pozdravimo našega mojstrskega čarovnika Patrika!« 
Darja: »Prosim, da se razporedite po prostoru. Vsak izmed vas mora imeti toliko prostora, da se lahko 
zavrti in se pri tem ne dotakne nikogar. Če se s kom zaleti, si poišče nov, večji prostor.« 
Nato čarovnik Patrik izreka čarobne besede in naroča otrokom, v kaj se spremenijo (otroci pri tem 
prilagodijo način gibanja in glasovno posnemajo (oglašanje živali). 
Patriku pustimo, da sam vodi igro in mu pomagamo z idejami, če ne bo našel ideje. Ko vidimo, da igra 
začne upadati, pomočnici škrata zaključiva Patrikov čarovniški šov. 
Darja: »Tako, otroci, še zadnjič zaploskajmo našemu čudovitemu čarovniku Patriku. Jupidupijaaaa!« 
Deček se prikloni in odide v igralnico, kjer odloži ogrinjalo in čarobno palico. Nato se vrne k nam v 
večnamenski prostor. 
Otrokom obljubimo, da se bodo potem še z Danico (vzgojiteljico) lahko igrali. 
Katja: »Veste kaj, otroci, sedaj moramo sestaviti robota, saj so se škatle posušile. Verjamem, da tudi vi 
komaj čakate, da ga naredimo, saj bo najbrž  to zelo velik robot. Uroš nam bo povedal, kako ga 
moramo sestaviti, potem pa ga bomo skupaj sestavili. (Uroš pove, kako moramo robota sestaviti, da 
bomo uresničili njegovo željo.) Kje bo imel robot glavo, kako veliko telo bo imel in kje bo imel roke 
in noge ter kakšne bodo? Najbolje, da najprej razporedimo škatle tako, kot želi Uroš, nato pa ga 
zlepimo z lepilnim trakom (bele barve).« 
  
Sestavimo robota. Ko je narejen, ga postavimo tja, kamor želijo otroci (najverjetneje v večnamenski 
prostor). Postavimo se pred robota in ga opazujemo. 
Darja: »Kaj če bi se postavili okrog robota in mu zaplesali?« 
Katja: »Otroci, sedaj bomo zaplesali ples robotov. Poskušajte se gibati kot roboti. Počakajte, da 
pripravim glasbo. (Odidem do radia in zavrtim otroško glasbo s CD-ja.) No, zaplešimo!« 
  
Ko se skladba konča, otroke umirimo tako, da jih povabimo v krog in se skupaj usedemo. 
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Zaključna dejavnost 
 
Cilji zaključne dejavnosti: 

– umiritev otrok; 
– otrokova evalvacija dejavnosti; 
– dokončanje zbiranja želja; 
– otrok skozi risbo izrazi doživljanje ob uresničevanju svoje želje; 
– motivacija otrok za naslednji nastop. 

  
Darja: »Sedaj, ko smo izpolnili želje naših štirih otrok (Patrika, Lucasa, Uroša, Petje), nas je škrat 
Zdenko prosil, da mu povemo, kako vam je bilo všeč. Rekel je še, da je plakat pustil pri vas, da ste ga 
shranili, ker ima tako veliko knjig in vsega v knjižnici, da bi lahko še to založil. To bi bila pa velika 
škoda.« 
Katja: »Ste za to, da s škratjo izštevanko določimo, kdo bo šel po plakat (barometer)?« 
(Izštejemo enega otroka.) 
Ena od študentk, ki hospitira, gre z otrokom, da mu pomaga, če je plakat shranjen kje previsoko.  
  
Otrok prinese plakat (barometer). 
Katja: »Grem še po liste, ki mi jih je pripravil škrat Zdenko.« (Listi bodo dolgi približno 1m, široki pa 
10cm. Na vsakem bo pisalo ime otroka in dejavnost, ki smo jo izvajali (npr. Patrik: Čarovniška palica, 
Petja: Izdelovanje rožic, Uroš: Izdelovanje robota, Lucas: Čaranje denarja).  Katja se vrne in prinese 
papirje s seboj. 
Katja: »Šli bomo kar po vrsti. Jaz bom položila list nad plakat in povedala, katero dejavnost bomo 
ocenjevali, vi pa se odločite, ali vam je bila dejavnost všeč ali ne. Če vam je bila dejavnost všeč, 
vzemite vesel obrazek, če vam dejavnost ni bila všeč, pa vzemite žalosten obrazek.« (Obrazki so 
pritrjeni z lepilom UHU-patafiks, tako da jih lahko otroci pogosto in brez večjih težav lepijo na 
plakat.) 
  
Otrokom damo čas, da si izberejo obrazek. 
Katja: »Sedaj vesele obrazke prilepite v kvadratek pod veselim obrazkom, žalostne pa v kvadratek pod 
žalostnimi obrazki.« 
Darja: »Jaz pa bom fotografirala, da bom lahko škratu Zdenku pokazal, kako ste se zabavali ob 
izpolnjevanju želja.« 
Ko fotografiram, vrnemo vse obrazke v tretji stolpec, zamenjamo napis z imenom in dejavnostjo ter 
postopek ponovimo še za druge tri dejavnosti (otroke). 
Vsakič fotografiramo dobljeno razmerje smejkov in kiskov ter do naslednjega nastopa razvijemo 
fotografijo. Naslednji teden novi pomočnici škrata prineseta fotografije v vrtec otrokom in sliko 
barometra skupaj z otroki prilepita pod zapisano željo otroka v knjigi želja. 
Tako bo na koncu imela vsaka stran knjige na vrhu napisano željo otroka, ki jo je izrazil škratu 
Zdenku, pod njo bo slika barometra ob izvajanju te dejavnosti, risba želje, ki jo je narisal po 
izpraševanju v šotoru, in še risba, ki jo otrok nariše po izpolnitvi želje, o samem izpolnjevanju želje in 
njegovih občutkih pri tem. 
 
Ker pa nekaj otrok še ni izrazilo želje, ker na prejšnjem nastopu niso bili prisotni, bova izkoristili čas, 
da pobereva še te želje. 
Škratova pomočnica Darja povabi otroke, ki še niso izrazili želje (tiste, ki jih na prejšnejm nastopu ni 
bilo v vrtcu). 
Z otroki ustvari vrstni red.  
Darja: »Ker je šotor zelo majhen, bo v njem lahko naenkrat samo en otrok. Kako bi se dogovorili? 
Kdo bo prvi in kdo drugi … in kdo zadnji?« Čakamo na predloge otrok in uresničimo njihov predlog, 
če je le mogoče, sicer pa vrstni red določimo s »škratovsko« izštevanko. Prvi otrok, ki ga določimo pri 
izštevanju, je tudi prvi v šotoru, drugi, ki ga izštejemo, je drugi, tretji … in tako vse do konca, dokler 
ne dobimo končnega vrstnega reda. Imena po vrstnem redu  beležimo na list papirja; če pa bo malo 
otrok, bomo ostali pri ustnem dogovoru.  
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Škratova pomočnica Katja  povabi otroke, ki so jim bile izpolnjene želje,  k risanju doživljanja ob 
uresničevanju njihovih želja. 
Katja: »Patrik, Petja, Lucas in Uroš, prosim, da pridete k meni. Vsakdo izmed vas si na vzgojiteljičini 
mizi vzame en škratovski list (risalni list, razrezan na format A5, z nazobčanim robom, ki ga naredimo 
s škarjami z zobčastim vzorcem) in ga prinese na to mizo (miza v desnem delu igralnice, kjer ni 
šotora).« Usedejo se za mizo. Poskrbijo za njeno zaščito, tako da jo pokrijejo s plastičnim 
pogrinjalom, ki ga uporabljajo v skupini. 
Katja: »Poiščite še zaščitna oblačila, da vam jih pomagam obleči.« 
Med iskanjem pripravim kozarčke za vodo in vodene barvice. Patrik, Lucas, Uroš in Petja se sami 
dogovorijo, kdo bo prinesel vodo. Ponudimo jim štiri kozarčke. Nato pustimo, da samostojno narišejo 
risbo. Ko končajo, risbe odnesemo na vrvico sušit, prihodnji teden pa jih bosta novi pomočnici nalepili 
pod razvito sliko barometra. 
 
Pri risanju se jim pridružijo otroci, ki še niso povedali želja. 
Ponudimo jim enake liste, kot so bili pri risanju želja. 
Katja in Darja: »Otroci, sedaj pa morava hitro nesti fotografije škratku Zdenku. Ima že računalnik, 
vendar se šele uči upravljati z njim, zato morava pohiteti, da bo do prihodnjič že natisnil fotografije ter 
jih dal pomočnicama Darji in Tini. Kdaj pa prideta, je naročil, da ne smeva izdati, saj bo to tokrat 
njegova skrivnost.« 
  
Škrata se poslovita in odideta. 
  
Dejavnosti po nastopu 
 
Cilji dejavnosti po nastopu: 

– otroke motivirati za naslednji nastop; 
– otrok spoznava nove igre; 
– otrok se igra v skupini in je enakovreden igralec med vrstniki. 

  
Čez dan ali dva pošljeta otrokom nov paket, v katerem so matematične igre, ki jih izdelava sami. 
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Priloga 5 
 
Nastop številka            1    2    3   4    5    6    7   
Datum izvedbe nastopa: 11. 1. 2011 
Študenti, izvajalci nastopa : Darja P. in Tina P. 
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z. 
 
Cilji nastopa:  

– škratovi pomočnici Darja in Tina motivirata otroke za nadaljnje dejavnosti; 
– štirje otroci ostalim predstavijo svoje želje; 
– uresničimo želje otrok; 
– otroci upoštevajo želje drugih in jih pomagajo uresničevati; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
Obisk otrok pred nastopom  
Pred izvedbo nastopa se skušava z vzgojiteljico dogovoriti za obisk otrok. Obisk izkoristiva za 
dogovor z vzgojiteljico glede priprave potrebnega materiala in za pogovor z otroki o podrobnostih, ki 
so si jih predstavljali pri uresničitvi svojih želja.  
 
NASTOP 
 
Uvodna dejavnost 
 
Cilj uvodne dejavnosti:  

– motivacija otrok z diktafonskim  klicem in prihodom škratkovih pomočnic, Darje in Tine; 
– otroke prek pogovora in uvodne igre motivirati za nadaljnje delo; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

 
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Pred prihodom študentk 
Škrat Zdenko in Štefko sta poslala pismo skupini Palčki; vzgojiteljica in pomočnica sta ga prebrali 
otrokom: 
 
Prihod študentk 
Pred vstopom v igralnico si študentki nadeneta kapi, enaki, kot so jih imele študentke na drugem 
nastopu. Kapi sta rdeče barve, s podaljšano konico v obliki stožca in brez cofa.  
Celoten nastop spremlja študentka, ki nastop tudi posname. 
Škratkovi pomočnici Darja in Tina svoj prihod  v skupino Palčki naznanita tako, da pozvonita na 
diktafon pri vratih. Že predhodno se z vzgojiteljico dogovoriva za točen čas zvonjenja. Ko se 
vzgojiteljica oglasi, jo prosita, da otroke motivira, da jima prisluhnejo. Nato škratkovi pomočnici 
otroke pozdravita: »Jupidupijaaa, otroci!« Otroci odzdravijo.  
Škratkovi pomočnici jim povesta, da sta prišli izpolnjevat njihove želje; prosita, da jima odprejo vrata. 
Pomočnici hitro stečeta po stopnicah do igralnice, kjer potrkata na vrata, jih odpreta, skočita v 
igralnico in pozdravita otroke: »Jupidupijaaaa, pozdravljeni, otroci!« Otroci odzdravijo, nato pa jih 
povabita bliže. 
Pomočnica  Darja:  »Škrat Zdenko nama je povedal, da vam je že pred novoletnimi prazniki poslal 
paket z zanimivimi igrami, ki jih je izdelal samo za vas.« 
Pomočnica Tina: »Joj, ampak medve teh igric še ne poznava in bi se tudi rade igrale z njimi, saj se že 
vsi škrati v knjižnici pogovarjajo o tem, kako čudovite so.« 
Pomočnica Darja: »Ste za to, da nama vsak pove, s katero Zdenkovo igrico se je najraje igral.« 
Otroci začnejo drug čez drugega govoriti. 
Pomočnica Tina: »Ja, jupidupijaaaaa, saj nič ne razumem. Kaj ko bi se dogovorili, da vsakdo posebej 
pove?« 
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Pomočnica Darja: »Kako bi se lahko dogovorili?« 
 
Uresničimo predloge otrok; če to ni mogoče, določimo vrstni red tako, da se usedemo v krog in da 
Tina poda žogico otroku, ki pove, s katero Zdenkovo igrico se je najraje igral, ko pove, pa vrne žogico 
Tini tako, da jo zakotali proti njej. Tako Tina zakotali  žogico vsem otrokom po poljubnem vrstnem 
redu (kot bo izbrala Tina).  
Pomočnica Tina: »Nama sedaj pokažete in naju naučite igre?« Otroci prinesejo paket iger. »Otroci, 
danes naju boste naučili le dve igri; sami se dogovorite, kateri dve igri se bomo igrali.« Nato jih 
vprašava, kako bi se z njimi igrali, kako bi se razdelili v dve skupini. 
 
Problem: Otroci se dogovorijo in se razporedijo v skupini.  
(Če se ne uspejo dogovoriti, imava pripravljeno škratovo izštevanko, s katero otroke razdeliva v 
skupine: »En škrat potuje, drugi se huduje, tretji pa hiti, da se kar kadi.«) 
Z otroki odidemo v večnamenski prostor in se pripravimo za igri. 
Igramo se igri, ki so ju izbrali. Vsaka pomočnica je prisotna pri eni igri, nato se skupini zamenjata, da 
se vsi otroci igrajo obe igri, hkrati pa naučijo  tudi pomočnici.  
Igre, med katerimi otroci lahko izberejo dve, so opisane na koncu 3. priprave. 
 
Osrednja  dejavnost 
 
Cilji osrednje  dejavnosti:  

– uresničiti želje treh otrok:  
– otroci izdelujejo cofke in žogice po navodilih Neže; 
– izdelujejo mavrične žoge po navodilih Neže;  
– izdelujejo plastične živali po zamisli Jakoba; 
– otroci uživajo v izdelovanju; 
– zaigrajo se pri igri z baloni in cofki; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

 
Po igrici v večnamenskem prostoru se Darja  (pomočnica škrata) ozre po prostoru in opazi risbe želja.  
 »Joj, kako lepe risbe! So to risbe, ki ste jih narisali skupaj z Zdenkom?« Otroci odgovorijo z da.  
Pomočnica škratka ima s seboj zvitek papirja, formata A4,  na katerem so zapisana imena vseh treh 
otrok, katerim bova uresničili želje. Pomočnica Tina: »Otroci, ste za to, da odvijemo zavitek in 
preberemo imena otrok?« Odgovor: da. 
 
Pri tem nastopu bomo uresničevali naslednje želje otrok:  
 
NEŽA: »Želim si, da bi bila čez praznike doma. Želim si, da bi bilo v igralnici cel kup cofkov in 
žogic. Cofki iz različnih barv  (mavričnih). Cofke bi naredili sami. Žogice iz blaga, zašili, notri je 
balon. Žogice mavrične barve. Žogice bi pokali, ker so notri baloni. Cofke pa bi metali v steno.«  
JAKOB: »Želim si barven bazen (zelen, moder, črn, rdeč, rumen, bel, zlat, srebrn, siv) in zraven 
mavrico. Iz plastike, iz škatle. V bazenu bi bile ribe, želve, hobotnice, lignji. Naredili bi ga iz plastike 
in pobarvali. Noter bi natočili vodo. Ribe: mavrične, zlate, modre, rdeče, črne, bele, sive, srebrne. 
Želve: bele. Hobotnice: oranžne. Lignji: beli. Mavrico bi naredili iz plastike; namesto plastike bi lahko 
vzeli tudi les, kovino.« 
REBEKA: »Želim si, da bi bili v bazenu, kjer bi bili baloni, in če bi pihnil, bi se razpočili. Bazen iz 
lesa, modre barve. Baloni pa zelene barve. Vsi otroci bi se igrali.«  
 
Pomočnica škrata razgrne zvitek papirja (seznam otrok) in slavnostno prebere vsa tri imena. 
Darja: »Neža, Jakob in Rebeka.« 
Tina: »Prosim, da pridete bliže tisti, ki sva jih poklicali.« 
Medtem Tina naprosi Darjo, da previdno sname želje teh štirih otrok z vrvice in jih prinese njej.   
Tina: »Kaj če bi iz knjige želja prebrali njihove želje?« 
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S »škratovsko« izštevanko izberemo enega izmed otrok, ki bo Tini prinesel knjigo.  
Tina položi knjigo na tla pred sebe in jo lista, tako da jo vsi otroci lahko vidijo.  Ustavi se pri vsakemu 
izmed teh štirih otrok, katerim bomo uresničevali želje. Tina glasno prebere celotno željo otroka, Darja 
pa medtem previdno namaže zadnjo stran risbe z lepilom in jo zatem, ko Tina prebere željo, nalepi pod 
besedilo.  
Ko končamo, se pomočnici spogledava in malo razmišljava, kako bi se stvar odvijala naprej.  
Tina: »Joj, otroci, imate mogoče vi kakšno idejo, kako bi se razdelili v skupine, da bi izpolnili vse 
današnje želje?« Otroci dajejo predloge. Spodbujava jih, da razmišljajo, kako bi se razvrstili v tri 
skupine. Upoštevava njihove predloge, če pa sami ne najdejo rešitve, predlagava, da se postavimo v 
krog. Vsak otrok iz škratove čarobne vrečke (ta bo izdelana iz blaga, na njej pa bo sličica škrata) 
izvleče škratovo kapo (v vrečki so iz kartona izdelane škratove kape, ki so treh različnih barv). Glede 
na barvo kape, ki jo vsakdo izvleče, se postavijo v skupine. Na koncu si vsak izmed treh otrok, ki mu 
izpolnjujemo željo, izbere eno skupino in jo odpelje na prej predvideno mesto (pomočnici otroke 
usmerjata). 
 
Na eni strani igralnice pripraviva prostor, na katerem bodo otroci skupaj z Nežo izdelovali cofke in 
balone mavričnih barv. Pripraviva volno različnih barv, kartonaste obroče za izdelovanje cofov, škarje, 
balone mavričnih barv, različne kose blaga, lepilo, zračne tlačilke za napihovanje balonov. Neža 
otroke vodi pri uresničevanju njihovih želja. Pomočnici otroke spodbujava, da njene želje upoštevajo 
in delajo po njenih navodilih. 
Z Jakobom in Rebeko se pogovorimo o izdelavi bazena. Ponudiva jima tudi napihljiv bazen; če jima 
le-ta ni všeč, jima ponudiva karton, iz katerega sami izdelajo bazen. 
Pri uresničevanju Jakobove želje otrokom ponudiva plastenke, različne kose blaga, lepilo, škarje, 
flomastre (vodoodporne). Otroci izdelajo eno izmed živali, ki jih je predlagal Jakob, ta pa jim dá še 
bolj natančna navodila za izdelovanje. Za izdelavo »plastične« mavrice otrokom pripraviva trdo 
prozorno folijo, ki jo izdelajo in pobarvajo po Jakobovi zamisli. Pomočnici otroke spodbujava, da 
njene želje upoštevajo in delajo po njenih navodilih. 
Pri Rebekini skupini pripraviva zelene balone in zračne tlačilke za napihovanje. Pripravimo ali 
izdelamo bazen po njenem predlogu. 
Ko zaključijo z izdelovanjem, lahko odidejo k drugi skupini. Otrokom, ki ne želijo več sodelovati, 
ponudimo igre, ki jih je poslal škratek Zdenko, medtem ko drugi otroci zaključijo z izdelovanjem. 
Ob koncu se vsi skupaj zaigramo z Nežo in njenimi mavričnimi cofki ter žogicami; potem se zaigramo 
še z Rebeko in njenimi zelenimi baloni, na koncu pa še z Jakobovimi plastičnimi vodnimi živalmi in 
mavrico (tak vrstni red sva načrtovali zato, da se bodo Jakobove plastične živali nekoliko posušile). 
Vsako igro vodi otrok, ki si je željo zamislil. 
Pomočnica Darja: slavnostno napove začetek igre, pokliče k sebi otroka in le ta predstavi svojo igro. 
Na koncu pomočnica Tina zaprosi otroke, da vrstnika/-co nagradijo s ploskanjem, voditelji iger pa se 
priklonijo. Otroci ploskajo … 
 
Zaključna  dejavnost 
 
Cilji zaključne  dejavnosti:  

– umiritev otrok; 
– otrokova evalvacija dejavnosti; 
– otrok skozi risbo izrazi doživljanje ob uresničevanju svoje želje; 
– motivacija otrok za naslednji nastop.  

 
Darja:  »Sedaj, ko smo izpolnili želje naših treh otrok (Neže, Jakoba, Rebeke), nas je škrat Zdenko 
prosil, da mu povemo, kako vam je bilo všeč. Povedali so nama, da je plakat pri vas.« 
Tina: »Ste za to, da s škratjo izštevanko določimo, kdo bo šel po plakat (barometer)?« 
(Izštejemo enega otroka.) 
Ena od pomočnic gre skupaj z otrokom, da mu pomaga, če je plakat shranjen kje previsoko.  
  
Otrok prinese plakat (barometer).  
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Tina: »Grem še po liste, ki mi jih je pripravil škrat Zdenko.« (Listi bodo dolgi približno 1 meter, široki 
pa 10cm. Na njih bo pisalo ime otroka in dejavnost, ki smo jo izvajali.) 
Tina: » Šli bomo kar po vrsti. Jaz bom položila list nad plakat in povedala, katero dejavnost bomo 
ocenjevali, vi pa se odločite, ali vam je bila dejavnost všeč ali ne. Če vam je bila dejavnost všeč, si 
vzemite vesel obrazek, če vam dejavnost ni bila všeč, pa žalostnega.« (Obrazki so pritrjeni z lepilom 
UHU-patafiks, tako da jih lahko otroci pogosto in brez večjih težav lepijo na plakat.) 
 
Otrokom damo čas, da si izberejo obrazek.  
Tina: »Sedaj vesele obrazke prilepite v kvadratek pod veselim obrazkom, žalostne pa v kvadratek pod 
žalostnimi obrazki.« 
Darja: »Fotografirala bom, da bom lahko škratu Zdenku pokazala, kako ste se zabavali ob 
izpolnjevanju svojih želja.«  
Ko fotografiram, vrnemo vse obrazke v tretji stolpec, zamenjamo napis z imenom in dejavnostjo ter 
postopek ponovimo še za ostale tri dejavnosti (otroke).  
Vsakič fotografiramo dobljeno razmerje smejkov in kiskov ter do naslednjega nastopa razvijemo 
fotografije. Naslednji teden novi pomočnici škrata prineseta fotografije v vrtec otrokom in sliko 
barometra skupaj z otroki prilepita pod zapisano željo otroka v knjigi želja.  
Tako bo na koncu imela vsaka stran knjige na vrhu napisano željo otroka, ki jo je izrazil škratu 
Zdenku, pod njo bo do slika barometra ob izvajanju te dejavnosti, risba želje, ki jo je narisal po 
izpraševanju v šotoru, in še risba, ki jo je otrok narisal po izpolnitvi želje, o samem izpolnjevanju želje 
in njegovih občutkih pri tem.  
 
Tina: »Neža, Jakob in Rebeka, prosim, da pridete k meni. Vsakdo izmed vas si na vzgojiteljičini mizi 
vzame en škratovski list (risalni list, razrezan na format A5, z nazobčanim robom, ki ga naredimo s 
škarjami z zobčastim vzorcem) in ga prinese na to mizo (miza v desnem delu igralnice, kjer ni 
šotora)«. Usedejo se za mizo. Poskrbijo za zaščito mize tako, da jo pokrijejo s plastičnim pogrinjalom, 
ki ga uporabljajo v skupini. 
Tina: »Poiščite še zaščitna oblačila, da vam jih pomagam obleči.«  
Med iskanjem pripravim kozarčke za vodo in vodene barvice. Neža, Jakob in Rebeka se sami 
dogovorijo, kdo bo prinesel vodo. Ponudimo jim štiri kozarčke. Nato pustimo, da samostojno narišejo 
risbo. Ko končajo, risbo odnesemo na vrvico sušit, naslednji teden pa jih bosta novi pomočnici nalepili 
pod razvito sliko barometra. 
Tina in Darja: »Otroci, sedaj morava iti, da neseva fotografije škratku Zdenku; ima že računalnik, 
vendar se šele uči upravljati z njim, zato morava pohiteti, da bo do prihodnjič že natisnil fotografije in 
jih dal pomočnicama Sandri in Petri. Kdaj pa prideta, je naročil, da ne smeva izdati, saj bo to tokrat 
njegova skrivnost.« 
 
Škrata se poslovita in odideta.  
 
Dejavnosti po nastopu 
 
Cilji dejavnosti po nastopu:  

– otroke motivirati za naslednji nastop; 
– otrok se igra z novo izdelanimi igrami; 
– otrok se igra v skupini in je enakovreden igralec med vrstniki. 
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Priloga 6 
 
Nastop številka  1    2    3   4   5   6    7   
Datum izvedbe nastopa: 12. 1. 2011 
Študenti, izvajalci nastopa : Sandra O. in Petra V. 
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z. 
 
Cilji nastopa:  

– škratovi pomočnici Sandra in Petra motivirata otroke za nadaljnje dejavnosti; 
– dva otroka ostalim predstavita svoje želje; 
– uresničimo želji otrok; 
– otroci upoštevajo želje drugih in jim jih pomagajo uresničevati; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
Obisk otrok pred nastopom  
Pred izvedbo nastopa se z vzgojiteljico dogovoriva za obisk otrok. Z deklicama posnameva intervju, v 
katerem nama še podrobneje predstavita svoji želji. Vse, kar sta nama deklici kasneje povedali, 
dopiševa v knjigo želja. Obisk izkoristiva tudi za dogovor z vzgojiteljico glede priprave potrebnega 
materiala.  
 
NASTOP 
 
Uvodna dejavnost 
 
Cilj uvodne dejavnosti:  

– motivacija otrok s prihodom v igralnico s skiroji; 
– otroke prek pogovora in uvodne igre motivirati za nadaljnje delo; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

 
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Prihod študentk 
Pred vstopom v igralnico si študentki nadeneta škratovski kapi. Kapi sta rdeče barve, s podaljšano 
konico v obliki stožca in brez cofa. Celoten nastop spremljajo tri študentke. Ena izmed njih snema 
(diplomska naloga), drugi dve pa pomagata pri uresničevanju želja otrok.  
 
Škratkovi pomočnici Sandra in Petra v igralnico skupine Palčki pridrvita s skiroji. Otroke pozdravita: 
»Jupidupijaaaa, pozdravljeni, otroci!« Otroci odzdravijo in pomočnici jih povabita bliže.  
Pomočnica Sandra: »Kako ste, otroci? Sva Sandra in Petra, Zdenkovi pomočnici.« 
Pomočnica Petra: » Škratek Zdenko naju je poslal, da dvema otrokoma uresničiva željo.« 
Pomočnica Sandra: » Otroci, kako so vam všeč najini vozili?« 
Otroci odgovorijo. 
Pomočnica Petra: »Posodil nama ju je škratek Zdenko. Komaj sva ga pregovorili.« 
Pomočnica Sandra: » Skiroja sta tako hitra, da sva bili tu res zelo, zelo hitro.« 
Pomočnica Petra: » Vendar pa naju je škratek Zdenko opozoril, da morava nanju še posebej paziti.« 
Pomočnica Sandra: »Ja! Tudi ene praskice ne smeta imeti. Zato bo najbolje, da ju Sara in Ema 
(študentki, ki hospitirata) skrbno pospravita.« Odneseta ju v pedagoško sobo. 
Pomočnica Petra:  »Škrat Zdenko nama je povedal, da so vam njegove pomočice uresničile že kar 
nekaj želja.« 
Pomočnica Sandra: »Da, res je, tako je rekel. In tudi medve sva vam prišli uresničit dve želji.« 
Pomočnica Petra: »Še preden pa začneva, nama boste vi zaupali, kaj vam je bilo do sedaj najbolj všeč 
oz. kaj ste si najbolj zapomnili.« 
 
Pomočnica Sandra: »Jupidupijaaaaa, saj nič ne razumem! Dogovorimo se, da vsakdo posebej pove.« 
Pomočnica Petra: »Kako bi se lahko dogovorili?« 
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Uresničimo predloge otrok; če to ni mogoče, pa določimo vrstni red tako, da se usedemo v krog in da 
Sandra poda čarobno palico (čarobno palico nama je zaupal škratek Zdenko, da se lahko Sandra med 
nastopom spremeni v čarovnico – to poveva tudi otrokom in jim naročiva, da morajo s palico ravnati 
zelo previdno, saj ima čarobno moč) otroku, ki pove, (kaj mu je bilo do sedaj najbolj več) pa poda 
palico naslednjemu otroku, tako da na vrsto pridejo vsi. Pri tem sva pozorni, da palico resnično dobi 
vsak otrok. 
 
Pomočnica Sandra: »Tako, otroci, hvala, ker ste delili svoja občutja z nama; vidim, da ste resnično 
uživali.« 
Pomočnica Petra: »Otroci, ko sem prej slišala vaš telefon zvoniti, sem se spomnila, kakšne telefone 
smo imeli včasih pri nas.« 
Pomočnica Sandra: »Odlično si se domislila, pomočnica Petra; to bo za otroke zagotovo zanimiva 
izkušnja.« 
Pomočnica Petra: »Kaj praviš, pomočnica Sandra, jim zaupava našo škratovsko skrivnost?« 
Pomočnica Sandra: »Seveda. Tisto s telefonom, misliš?« 
Pomočnica Petra: »Prav tisto. Veste, otroci, včasih naši telefoni niso bili takšni kot današnji.« 
Pomočnica Sandra: »Želite, da vam pokaževa, kakšni so bili in kako so delovali?« 
Otroci odgovorijo: »DAAA.« 
Pomočnica Petra: »Telefon je deloval tako, da so drug drugemu na uho povedali, kar so želeli 
sporočiti, in to sporočilo je potovalo od ust do ušesa, in zopet od ust do ušesa vse dokler ni prišlo do 
tistega, ki mu je bilo sporočilo namenjeno.« 
Pomočnica Sandra: »Bi želeli preskusiti?« 
Otroci odgovorijo: »DAAA.« 
 
Pomočnica Petra: »Potem bo najbolje, da se lepo usedemo v krog. Eden od vas si bo izmislil neko 
besedo in jo naprej zašepetal drugemu na uho. Tako bo ta beseda potovala do zadnjega otroka, ta pa bo 
besedo povedal na glas in slišali bomo, ali je prava beseda pripotovala do konca.« 
Pomočnica Sandra: »Ko si besedo zašepetamo na uho, moramo govoriti razločno, vendar tiho, da nas 
drugi ne slišijo. Kdo si bo najprej izmislil besedo in jo poslal po našem telefonu?« 
 
Problem: Otroci se dogovorijo, kdo bo prvi.  
(Če se ne uspejo dogovoriti, imava pripravljeno škratovo izštevanko, s katero določiva otroka: »En 
škrat potuje, drugi se huduje, tretji pa hiti, da se kar kadi.« Igrico nekajkrat ponovimo.)  
 
Osrednja  dejavnost 
 
Cilji osrednje  dejavnosti:  

– uresničiti želje dveh otrok; 
– otroci izdelujejo kostume za žirafe po navodilih Neže; 
– izdelujejo kostume za žirafe po navodilih Tie;  
– izdelujejo denar in vstopnice po navodilih Neže; 
– izdelujejo liste po navodilih Tie; 
– pripravijo si trgovino in kino (organizacija prostora) po navodilih Neže; 
– otroci uživajo v izdelovanju; 
– vživijo se v žirafe in odplešejo ples žiraf; 
– zaigrajo se v vsakdanjik življenja žiraf po vodenju Tie in Neže; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

 
Po končani igri odidemo v večnamenski prostor, se usedemo v krog in  otrokom poveva, da bova 
uresničili željo dvema otrokoma. 
Na zvitem papirju imava napisani imeni deklic, katerima bova uresničili želje. Otroke prosiva, da 
prinesejo knjigo želja na sredino. Ko jo prinesejo, počakava, da se umirijo, in prebereva imeni deklic.  
Pomočnica Petra slavnostno prebere: »TIA IN NEŽA.« 
Pomočnica Sandra: »Prosim, da Tia in Neža prideta k nama.« 
Z vsako deklico posebej obnovimo, kaj si je zaželela, tako da iz knjige prebereva njeno željo.  
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Pomočnica Sandra: »Otroci, ste slišali, obe deklici si želita, da bi bili žirafi, zato sva se s pomočnico 
Petro odločili, da bova deklicama skupaj uresničili željo.«  
Pomočnica Petra: »Aha, še prej pa moramo nekaj storiti. V knjigo moramo prilepiti sliki vajinih 
želja.« 
Pomočnica Sandra: »Poiščita vajini sliki in ju prinesita, da ju prilepimo.« 
Tia in Neža prineseta sliki, ki ju nato prilepimo v knjigo. Deklici še prosiva, da knjigo pospravita.  
Pomočnica Petra: »Razdelili se bomo v dve skupini: ena bo odšla s Tio, druga pa z Nežo.« 
 
Problem: Otroci se dogovorijo in se razporedijo v skupini.   
(Če se ne uspejo dogovoriti, imava pripravljeno škratovo izštevanko, s katero otroke razdeliva v 
skupini.) 
 
Pri tem nastopu bomo uresničevali naslednje želje otrok: 
NEŽA Z.: »Želim si, da se igramo žirafe. Ena žirafa, en pa človek. Da bi šel človek v živalski vrt 
pogledat žirafo. Da bi imel toliko denarja, da bi kupil žirafo. Na listek bi napisal, koliko denarja stane. 
Napisal bi na tak list, kot smo napisali imena za vrstni red. Napisal bi številke: 9, 40, 50. S temi listki 
bi počeli, kar bi hoteli. Človek, ki bi bil žirafa, ampak ne tako zares, bi hodil kot žirafa. To bi se 
spremenili otroci. Z žirafo bi šli v trgovino, kino …  Otroci bi sami iz listkov naredili denar, listki bi 
bili taki, kot tisti, na katere smo napisali imena.«  
Deklice v času najinega obiska ni bilo v vrtcu, zato se bova tja zopet odpravili v ponedeljek in nato 
svojo pripravo še nekoliko dopolnili. 
TIA: »Želim si, da bi bila žirafa. Šla bi k čarovnici. V drugi deželi bi jo srečala. Jedla bi listje. Imela bi 
pike in dolg vrat. Kupila bi kostum.«  
Kasneje nama je povedala, da bi si kostum izdelala iz blaga, ki bi ga prinesla od doma – zato sva 
napisali obvestilo staršem za pomoč pri zbiranju majic. Žirafa bi imela rjave in oranžne pike, ki bi bile 
prav tako iz blaga. Da bi bili otroci sploh lahko žirafe, jih mora začarati čarovnica, katero naj bi 
deklica srečala v drugi deželi. Deklica nama je zaupala, da je ta dežela na Hrvaškem, ker se tja ne 
moremo odpraviti, bo čarovnica prišla k nam. To naj bi bila ena od naju, pomočnic. Čarovnica pa 
mora imeti rdeč klobuk in roza obleko. 
 
Sošolki, ki hospitirata v igralnici pripravita dva sklopa miz. Za eno mizo bo izdelavo kostumov vodila 
Neža, za drugo pa Tia. Kostume bodo otroci izdelovali iz majic, (ki smo jih zbirali skupaj s pomočjo 
staršev otrok iz vrtca) in odpadnega blaga. Neža in Tia vrstnike vodita pri izdelavi kostumov, 
pomočnici otroke spodbujava, da njune želje upoštevajo in delajo po njunih navodilih.  
Vsak otrok, ki konča svoj kostum, ga odnese v večnamenski prostor, da se oblačilo posuši. Tam 
študentki, ki hospitirata, že prej  pripravita mizo, za katero bodo otroci izdelovali denar in vstopnice za 
Nežo in liste (hrano) za Tio. Medtem ko nekateri zaključujejo za izdelavo kostumov, vstopnic, denarja 
in listov, drugi otroci igrajo matematične igre, ki jim jih je poslal škratek Zdenko (pošljeta jih 
študentki, ki sta imeli 4. nastop). Ko zaključijo po Nežinih navodilih, pripravijo trgovino. 
Takrat pomočnica Sandra reče: »Ali se še spomnite, kaj si je zaželela Tia? Kdo jo začara, da postane 
žirafa?« 
Otroci odgovorijo: » Čarovnica jo začara.« 
Pomočnica Petra: »Sandra bo zdaj s čarobno palico, ki nama jo je posodil škratek Zdenko, začarala 
svoja oblačila, in ko jih bo nato oblekla, se bo spremenila v čarovnico.« 
Pomočnica Sandra prinese oblačila za čarovnico, jih položi na tla in potrese s čarobnim prahom (v 
palici imava barvne krogce). Obleče se v oblačila in se zatrese, kot da je čarovnija začela delovati. 
Takoj se začne smejati kot čarovnica in prav tako spremeni način govorjenja. Zatem otroke prosi, naj 
prinesejo svoje kostume, da lahko začara še njih. 
Pomočnica Sandra: »Hahahaha, otroci moji, prinesite mi svoje kostume, da vas začaram v žirafe, kot 
sta si zaželeli Tia in Neža.« 
Otroci prinesejo svoje kostume in jih položijo na tla. S čarobnim prahom (barvnimi krogci) čarovnica 
posuje kostume. Otroci jih nato oblečejo. Vodenje igre prepustiva Neži in Tii ter volji ostalih otrok. 
Bistveno vlogo imata Tia in Neža. Z otroki se zaigrava tudi čarovnica Sandra in pomočnica Petra.. V 
primeru, da se otroci ne bodo zaigrali oz. jim bo motivacija padla, jih povabiva v večnamenski prostor, 
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v katerem odplešemo ples žiraf. Ples bo potekal ob glasbi od vodenja k improvizaciji. Otroke vodiva 
tako, da se gibljejo v skladu z najino pripovedjo o dnevu, ki ga preživijo žirafe.  
PETRA PRIPOVEDUJE: »Nekega lepega dne se žirafe odpravijo iskat hrano. (Otroci hodijo, se 
gibljejo kot žirafe.) Ves čas oprezajo za hrano, kajti iščejo še posebno slastne lističe., ki so na vrhu 
visokih dreves; zato ves čas stegujejo svoje dooooolge vratove (kot si jih je zaželela Tia) in 
»mljaskajo« listje. Pri tem pa morajo paziti, da jih ne ujame lev.« (Ko Petra reče: ›Pazite, levi!‹, se 
začnemo hitreje gibati, da nas ne ujamejo. Nato nadaljujemo svojo pot. Po dolgem iskanju hrane se siti 
odpravimo popit še malo vode. Potem se vrnemo domov.) Po končanem vodenju pustiva otroke, da še 
sami malo zaplešejo in se gibajo kot žirafe. 
Po igri oz. plesu otroke povabiva k sebi in jih spomniva na zadnji del Nežine želje, to je, da gredo 
žirafe v kino. 
Pomočnica Petra reče: »Otroci, kaj vse potrebujemo, da si pripravimo kino?« 
Otroci začnejo naštevati; spodbujava jih, da pridejo do zaključkov, da potrebujemo vstopnico, stole in 
televizijo, na kateri se film predvaja. 
Pomočnica Sandra: »O, ravno prav. Škrat Zdenko nam je pripravil film, v katerem nastopate tudi vi.« 
Pomočnica Petra: »Da! Film prikazuje vaše prvo srečanje s škratom Zdenkom. Ga želite videti?« 
Otroci odgovorijo z da.  
Posnetek si pogledamo. 
 
Zaključna  dejavnost 
 
Cilji zaključne  dejavnosti:  

– umiritev otrok; 
– otrokova evalvacija dejavnosti; 
– otrok skozi risbo izrazi doživljanje ob uresničevanju svoje želje; 
– motivacija otrok za naslednji nastop.  

 
Pomočnica Sandra :  »Sedaj, ko smo izpolnili želje naših dveh deklic (Neže, Tie), pa nas je škrat 
Zdenko prosil, da mu povemo, kako vam je bilo všeč. Povedali so nama, da je plakat pri vas.« 
Pomočnica Petra: »Ste za to, da s škratjo izštevanko določimo, kdo bo šel po plakat (barometer)?« 
(Izštejemo enega otroka.) 
Ena od pomočnic gre skupaj z otrokom, da mu pomaga, če je plakat shranjen kje previsoko.  
   
Otrok prinese plakat (barometer).  
Pomočnica Sandra: »Grem še po liste, ki mi jih je pripravil škrat Zdenko.« (Listi z imeni otrok bodo 
dolgi približno 35cm, široki pa 10cm.) Plakat obesiva oz. prilepiva tako, da bo viden vsem otrokom. 
Pomočnica Petra: »Šli bomo kar po vrsti. Jaz bom položila list nad plakat in povedala, katero 
dejavnost bomo ocenjevali, vi pa se odločite, ali vam je bila dejavnost všeč ali ne. Če vam je bila všeč, 
vzemite vesel obrazek, če pa vam ni bila všeč, vzemite žalostnega.« (Obrazki so pritrjeni z lepilom 
UHU-patafiks, tako da jih lahko otroci pogosto in brez večjih težav lepijo na plakat.) 
 
Otrokom damo čas, da si izberejo obrazek. Izbrani obrazek vsak posebej pritrdi na plakat. 
Pomočnica Sandra: »Fotografirala bom, da bom škratu Zdenku lahko pokazala, kako ste se zabavali ob 
izpolnjevanju želja.«  
Ko fotografiramo, vrnemo vse obrazke v tretji stolpec, zamenjamo napis z imenom in dejavnostjo ter 
postopek ponovimo še za drugo dejavnost (otroka).  
Vsakič fotografiramo dobljeno razmerje smejkov in kiskov in do naslednjega nastopa razvijemo 
fotografijo. Naslednji teden novi pomočnici škrata prineseta fotografije otrokom v vrtec in fotografijo 
barometra z otroki prilepita pod zapisano željo otroka v Knjigi želja.  
Tako bo na koncu imela vsaka stran knjige na vrhu napisano željo otroka, ki jo je izrazil škratu 
Zdenku, pod njo bodo slika barometra počutja, risba želje, ki jo je otrok narisal po izpraševanju v 
šotoru, in še risba, ki jo otrok nariše po izpolnitvi želje, podatek o samem izpolnjevanju želje in 
otrokovih občutkih ob tem.  
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Pomočnica Petra: »Neža in Tia, prosim, da prideta k meni. Vsaka naj si na vzgojiteljičini mizi vzame 
en škratovski list (risalni list, razrezan na format A5) in ga prinese na to mizo (mizo v desnem delu 
igralnice, tam, kjer ni šotora)«. Usedejo se za mizo in deklici z barvicami narišeta, kako sta doživeli 
svoji uresničeni želji. 
Ko končajo, risbi odnesemo na vrvico, naslednji teden pa jih bosta novi pomočnico nalepili pod 
razvito sliko barometra. 
Sandra in Petra: »Otroci, hitro morava nesti fotografije škratku Zdenku in mu vrniti skiroja, da ju bo 
lahko posodil še kateremu pomočniku.« 
Škrata se poslovita in odideta.  
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Priloga 7 
 
Nastop številka  1    2    3   4   5   6      7  
Datum izvedbe nastopa: 19. 1. 2011 
Študenti, izvajalci nastopa : Sara K., Ema Š. 
Vzgojiteljica – mentorica: Danica Z. 
 
Cilji nastopa:  

– škratovi pomočnici Sara in Ema motivirata otroke za nadaljnje dejavnosti; 
– dva otroka ostalim predstavita svoje želje; 
– uresničimo želje otrok, ki so še ostali; 
– otroci upoštevajo želje drugih in jim jih pomagajo uresničevati; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja. 

 
Obisk otrok pred nastopom  
Po hospitaciji 6. nastopa sošolk se z vzgojiteljico pogovoriva, kako bi lahko uresničili vseh 8 želj, ki 
so še ostale neuresničene. Nato se z vzgojiteljico dogovoriva, da dva dni pred nastopom prideva z 
napisano pripravo še enkrat v vrtec ter se z njo pogovoriva še glede potrebnega materiala in sredstev, 
ki jih lahko dobiva v vrtcu za izpeljavo dejavnosti, ter glede ureditve prostora.  
 
NASTOP 
 
Uvodna dejavnost 
 
Cilj uvodne dejavnosti:  

– motivacija otrok s prihodom v igralnico z veliko zapakirano škatlo, v kateri je padalo; 
– otroke s pogovorom in uvodno igro (s katero že uresničiva eno izmed želja otrok) motivirati za 

nadaljnje delo; 
– razvijanje medsebojnega sodelovanja otrok. 

 
Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 
 
Prihod študentk 
Študentki sta oblečeni v Zdenkovi pomočnici (na glavi imata rdeč  škratov klobuk) in prineseta v 
igralnico veliko škatlo. V igralnici so poleg otrok še dve hospitantki, ki opazujeta nastop, in študentka, 
ki nastop snema. Študentki v igralnico vstopita, kot da sta utrujeni od napora, ker sta nosili tako 
»težko« škatlo po stopnicah do igralnice. Študentki odložita škatlo na tla ter otroke navdušeno in 
poskočno nagovorita. 
Ema: » Jupidupidajaaaa, otroci! Kako ste kaj na tako leeeep dan? Ali veste, kdo sva medve? Jaz sem 
Ema …« 
Sara: » … in jaz sem Sara! Sva Zdenkovi pomočnici.« 
Študentki se ozreta po igralnici, streseta z rokami, jih malo pretegneta, nato pa se uzreta v tla in se 
spomnita, da sta otrokom prinesli škatlo. 
Ema: »Saj res … Otroci, poglejte, kaj sva vama danes prinesli s Saro!« 
Sara: »Tole veliko in precej težko škatlo nama je škrat Zdenko izročil v svoji knjižnici in nama 
zabičal, da morava skrbno paziti nanjo, da je ne poškodujeva, da jo celo prineseva v vrtec!« 
Ema: »Rekel nama je še, da je nikakor ne smeva odpreti, dokler ne prideva do vas, da jo odpremo 
skupaj.« 
Sara: »Otroci! Ali vas zanima, kaj je v tej škatli? Mene že pošteno srbijo prsti!« 
Otroke bo škatla že zaradi same velikosti zelo pritegnila, zato bodo odgovorili: »Jaaaa!« 
Ema: »Prav! Potem pa predlagam, da se preselimo v večnamenski prostor pred igralnico, naredimo 
velik krog in se vsi postavimo okoli škatle!« 
Z otroki gremo v večnamenski prostor in naredimo, kot smo se dogovorili. Študentki nato po imenu 
pokličeta dva otroka, ki še nista imela uresničene želje, naj stopita na sredino in pomagata odpreti 
škatlo. Iz nje izvlečemo plastično padalo in žogo ter pismo škratka Zdenka.  
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Ema: »OOO, poglejte, otroci, kaj je notri! Kaj je to?« Otroci bodo videli, da je padalo (in to verjetno 
tudi omenili). 
Ema: »Da, tako je! Pa še nekaj je zraven. List papirja! Izgleda, da nam je škrat Zdenko pustil tudi 
pismo.« 
Sara: »Dobro. Ga preberemo?« 
Otroci odgovorijo z DA. 
 
Študentka Sara prebere pismo: 
Jupidupijaaaa, otroci! 
Kot vidim, ste že odprli tole veliko škatlo, ki sem jo zaupal svojima dvema pomočnicama, Emi in Sari. 
Odlično, torej sta opravili svojo nalogo!  
Otroci, ali poznate tole veliko reč, ki ste jo našli v škatli poleg žoge? Da, prav imate, to je veliko 
padalo, narejeno posebej za vas, da se z njim poigrate. Igro, ki vam jo bom sedaj predstavil, sem se 
tudi sam zelo rad igral s svojimi pomočnicami. Pravilo igre je zelo preprosto:  
*Padalo razgrnite in položite na tla. Postavite se okrog njega in potem vsi primite za en ročaj padala. 
Vzdignite ga s tal in nanj položite žogo, ki ste jo prav tako dobili v škatli. Ko ste to storili, sledi 
najboljši del: z valovanjem padala si podajajte žogo in pri tem pazite, da žoga ne pade s padala.* 
Upam, da vam bo igra všeč. 
Imejte se jupidupijaaaaa lepo, in če boste res pridni, vas morda danes tudi obiščem! 
 
Vaš škrat Zdenko  
 
Z otroki naredimo tako, kot nam je v pismu naročil škrat Zdenko; igramo se s padalom po napisanih 
navodilih. Igramo se približno 5–7 minut oz. dokler bo trajalo zanimanje otrok.  Nato študentka Ema 
prekine igro in otroke nagovori. 
Ema: »Otroci, tale igra je bila zelo zabavna! Ampak spomnila me je tudi na skrito željo vaše 
prijateljice Žive.« 
Sara: »Res je. Živa, se še spomniš, kaj je bila tvoja skrita želja?« Živa bo verjetno pokimala. 
Sara: »Hitro poišči svojo risbo želje, ki visi na vrvici. Otroci, vi pa prinesite svojo Knjigo želja, da 
preberemo Živino željo!« 
Deklica Živa steče po svojo risbo, otroci pa po knjigo želja in jo prinesejo v sredino kroga. Ema odpre 
knjigo tako, da vanjo vidijo vsi otroci, poišče Živino željo in jo prebere naglas.  
 
ŽIVA: »Želim si, da bi imela v sobi trampolin. Naredila bi ga iz plastike in kovine ter mreže.  To bi 
dobila v trgovini. Oči in mami bosta vse kupila in material bomo prinesli v vrtec. Na trampolinu bi 
skakali in delali prevale.« 
  
Sara: »Ej, Ema! Ali si ti prej, ko sva nosili tisto veliko škatlo, v garderobi videla eno veliko odbijajočo 
stvar?« 
Ema: »Ki je okrogle oblike?« 
Sara: »Da! Mislim, da bodo otroci bolje vedeli, kaj bi to lahko bilo! Dajva, prinesiva jo sem!« 
Ema: »Prav imaš! Otroci, vi kar počakajte tukaj.« 
Odideva v sosednjo garderobo, v kateri stoji trampolin, in ga prineseva v večnamenski prostor.  
Ema: »Živa, poglej, kaj imava zate!« 
Ko otroci zagledajo trampolin, ga takoj prepoznajo in ga bodo želeli tudi preizkusiti. Zato sledi 
navodilo: skače lahko samo Živa, ker bomo tako uresničili njeno željo. Drugi otroci strpno počakajo 
zraven. 
Otrokom, ki bi morda v tistem trenutku želeli tudi sami skakati po trampolinu, študentki razloživa, da 
bodo lahko skakali kasneje ali pa v naslednjih dneh. Če bi pustili, da vsi otroci skačejo po trampolinu, 
bi se dejavnost zavlekla in ne bi ostalo dovolj časa za kakovostno uresničenje ostalih želja. Zato tudi 
pravilo, da bodo skakali kasneje oz. kakšen drug dan v družbi vzgojiteljice in pomočnice. 
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Glavna dejavnost 
 
Sara: »Otroci, danes sva z Emo tukaj tudi zato, da z vami uresničiva še druge skrite želje, ki so do zdaj 
še neuresničene. Zato vabim naslednje otroke, Pio, Anžeta, Emmo, Aljaža, Martina, Ajdo in Damjana, 
da pristopijo, da poiščejo risbe svojih želj, da jih nalepimo v knjigo želja. Ema pa bo prebrala njihove 
želje, ki jih bomo danes skupaj uresničili.« 
 
PIA: »Želim si, da bi imela Wings in fanta Brandona . Čarovnica bi prišla in bi ju pričarala. Prava 
čarovnica. Prijazna čarovnica. Ko bo noč čarovnic, bom to napisala na list (naj začara). List bom 
pustila zraven buče; Zdenko mora najti čarovnico, ki bo pričarala Winksico in Brandona. Winksica se 
spreminja v letečo in neletečo, ko nekaj rečeš: WINKS BLINKS. Winks bi bila punca, ki ni oblečena v 
Winksico. Brandon bi bil fant, ki ni oblečen v Brandona. Punca bi imela krilo (roza barve z 
bleščicami) in majico, da bi kazala popek. Brandon bi imel čevlje (modre), majico z dolgimi rokavi 
(belo in modro), ki bi imela moder gumb, da ogrinjalo ne bi padlo dol. Brandon in Wingsica bi se z 
mano igrala skrivalnice, kino. Skrivalnice bi se igrali tako, da bi se jaz skrila, onadva pa me iščeta. To 
bi se igrali v vrtcu. Z njima bi šla tud k meni domov, kjer bi se skrila v omaro. Kino pa tako, da bi šla 
onadva kupit kokice in nekaj pijače. Kokakolo in ledeni čaj. Onadva bi z mano gledala v vrtcu. 
Winksica ima krila in se spreminja. Enkrat ima krila, drugič ne. Krila so prozorna in z barvo 
pobarvana. Želim, da prideta resnična.«  
ANŽE: »Želim, da bi bili zunaj in se kopali, takrat ko bo pomlad. Pozimi bi zunaj s kladivom razdrli 
led. Kladivo bi šli iskat v našo hišo. Ker smo v vrtcu, bi kladivo kupili. Z denarjem. Šli bi ven in našli 
zmrznjeno lužo in bi jo razdrli s kladivom. Potem bi se šli žogat, led bi pa pustili in ga dali v vodo, da 
bi se hitreje stopil. In ta voda bi spet zmrznila. Denar bi dobili tako, da bi veliko delali. Hišnika bi 
prosili za kladivo.«  
EMMA: »Želim si, da bi bila zobna miška; za otroke bi morala imeti igrače in čokoladice in bi odnesla 
zobek. Šla bi po hišah in pogledala pod vzglavnik, ali je kje zobek. Zobki bi bili beli in veliki toliko …  
(pokaže s prstoma (ok. 3 cm). Zob bi naredili iz blaga.« 
ALJAŽ: »Želim si, da bi se izmikal dežnim kapljam, toči in streli. Dež bi padal iz oblakov. Mišičnjak 
bi izruval streho vrtca. In potem bi se jaz izmikal. Barvast dež, rdeče, vseh 6 barv, modra, zelena, 
rumena in bela in črna.« 
MARTIN: »Da bi moj kuža ne bil tolikokrat cepljen, da bi lahko govoril tako kot jaz. Pozna igrico za 
na tla, ko kužku daš hrano in se pokaka in ga loviš. Škrat Zdenko jo mora kupiti in prinesti.«  
AJDA: »Da bi imela vodne mehurčke, da bi jih lahko sama pokala z rokami, da bi imela navadne 
balone, ki naredijo pok, in se zvezdice pokažejo, zvezdice pisanih barv. Iz balončkov pridejo zvezdice. 
Imela bi narejene balone iz milnice in bi jih samo pokala – čarovniki bi nastopali.« 
DAMJAN: »Da bi se igral s škratom skrivalnice; ko nekdo šteje, se drugi skrijejo, nato jih išče. Igral 
bi se z Aljažem, z njim bi sedel za mizo in bi jedli kosilo skupaj z Urošem, Jakobom. Za mizo bi bile 
igrače, papir. Da bi se ga strgalo. Da bi bila na mizi darila, ki jih je nekdo prinesel in jih nato 
odvijemo.« 
 
Sara: »Tako, sedaj bomo najprej odšli v igralnico, kjer so za vas pripravljene 4 mize. Najprej bomo 
uresničili želje Pii, Emmi, Aljažu in Martinu. Vsak od vas bo za svojo mizo vodil uresničevanje svojih 
želja, ostali otroci pa se boste po svoji želji odločili, komu boste pomagali.« 
Ema: »Tako je! Naše pomočnice, ki so danes tudi z nami, so vam že pripravile vse pripomočke, ki jih 
boste pri uresničevanju svojih želja potrebovali. Otroci, kar razdelite se v vse štiri skupine. Ena 
skupina je pri Pii, druga pri Emmi, tretja pri Aljažu in četrta pri Martinu.« 
Otroci se razdelijo v skupine po želji; če bi se zgodilo, da v kateri skupini ne bi bil nihče od otrok, jih 
študentki še sami povabita z nagovorom: »Poglejte, _________ (ime otroka), bi potreboval pomoč. 
Kdo mu bo pomagal?« 
Ko so otroci razdeljeni v skupine, se odpravimo v igralnico.  
 
Pri prvi mizi bomo uresničevali Piino željo. Na mizi so pripravljeni iz kartona narejena deklica in 
deček (Winksica in Brandon) ter različni kosi blaga in tkanin, katere bodo lahko deklica in otroci 
uporabili za oblikovanje in izrezovanje oblačil za obe lutki. Lutki bodo v ta oblačila oblačili in se 
kasneje z njimi igrali tako, kot si je zaželela Pia. 
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Pri drugi mizi bomo uresničevali Emmino željo. Na mizi bo imela prav tako pripravljeno blago, 
vendar bele barve, iz katerega bodo po njenih navodilih izdelovali zobke. Ko bodo zobki narejeni, 
bomo deklici Emmi pripravili kostum za zobno vilo, da se bo lahko bolj vživela v vlogo zobne miške 
in se nato z otroki igrala zobno miško. Blazinice, pod katere bodo skriti zobki, bodo že prej 
pripravljene v igralnici. 
Pri tretji mizi bomo uresničevali Aljaževo željo. Na mizi bodo papir, škarje in flomastri. Barvni dež 
naj bi izdelali tako, da bodo papir zmečkali v kroglo. Da bo dež barven, tako kot si je zaželel Aljaž, 
bodo na voljo flomastri, da papir poljubno pobarvajo. Strele bodo lahko izdelovali prav tako iz papirja, 
in sicer po predlogu Aljaža. Ko bodo imeli pripravljen material za nadaljnjo igro, se bodo preselili v 
večnamenski prostor, v katerem bo Aljaž podal bolj natančna navodila, kako se bodo z dežjem in 
strelami igrali. 
Pri četrti mizi bomo uresničevali Martinovo željo. Deček bo imel na mizi pripravljene slike psa, na 
katerih pes počne različne stvari: se hrani, lula, spi, lovi mačko, se čoha. Slike bi bile izrezane na 
manjše kvadrate in obrnjene proti mizi, tako da se slika ne vidi. (Kot pri igri Spomin.) Martin zatem 
izvleče karton in ga obrne ter tako vidi, kaj na sliki pes počne. Deček bo sam otrokom povedal, kako 
posnemati živali.  
Pri dejavnostih smo študentke otrokom na razpolago in jih vseskozi spodbujamo, da pri dejavnostih 
vztrajajo in se kar najbolj potrudijo. 
 
Ko otroci uresničijo svoje želje, jih študentki zopet pokličeva v večnamenski prostor. Hospitantke med 
tem časom pripravijo prostor v igralnici za uresničevanje Damjanove želje ter pripomočke in sredstva 
v večnamenskem prostoru za uresničevanje Anžetove želje. 
Ema: »Otroci! Ali ste se zabavali? So vam bile želje vaših prijateljev všeč? No, ostale so nam samo še 
tri neizpolnjene želje! Komu še nismo izpolnili želje?« 
Oglasili se bodo trije otroci: Anže, Ajda in Damjan. Če se ne bodo oglasili, jih po imenu pokličeta 
študentki. 
Ko želita študentki nadaljevati, nekaj zaropota v sosednji garderobi. Skozi vrata v večnamenski 
prostor skoči škrat Zdenko, v rokah pa drži zelo lepo darilo. Otroke pozdravi. 
Zdenko: »Jupidupidajaaa, otroci! Kako ste kaj? Joj, ko sem danes zjutraj svojima pomočnicama Sari in 
Emi izročil tisto veliko škatlo, sem popolnoma pozabil dodati še tole posebno darilo! To darilo je za 
Damjana. Pridi bliže, Damijan! (Povabi omenjenega dečka k sebi.) Kar odpri ga in poglej! (Deček 
odpre darilo in notri najde škarje ter papir.) Vidiš, nisem pozabil na tvojo željo; ko se boš odšel v 
igralnico igrat s svojimi prijatelji, boste lahko rezali tudi papir!« 
Sara: »Hvala, škratek Zdenko! Se boš tudi ti igral z nami in nam pomagal uresničiti želje?« 
Škratek Zdenko: »Jupidupida, seveda! Zato sem prišel danes zopet med vas! »  
Ema: »Prav. Naredili bomo takole: Damjan ima v igralnici pripravljen prostor, kjer se bo lahko s 
svojimi prijatelji, Aljažem, Jakobom ter Urošem, igral skrivalnice in rezal papir ter tako uresničil 
svojo željo. Ostali otroci pa se boste po želji razdelili v e dve skupini: prva bo Anžetova in druga 
Ajdina.« 
Damjan in drugi našteti dečki, ki si jih je zaželel, da se igrajo z njim, odidejo v igralnico, ostali pa se 
razdelijo v dve skupini. 
Obe skupini ostaneta v večnamenskem prostoru, vendar na ločenih mestih.  
 
Ajdina želja: 
Ajdi izročimo v roke balone, ki jih lahko napihne. Če pihanje ne bo uspešno, ji bomo ponudili 
pripomočke za pihanje. Nato se z baloni igra in jih popoka. Otroci, ki so v njeni skupini, jih pomagajo 
pokati z rokami. Razmišljali sva, da bi otrokom dali tudi zobotrebec, da bi laže popokali balone. O 
tem, in o varnosti otrok, se bova posvetovali še z vzgojiteljico in upoštevali njeno mnenje. 
Anžetova želja: 
Anže ima v skupnem prostoru pripravljeno posodo z ledenimi kockami in kladivo. Pripravljenih je več 
kladiv, to je za otroke, ki se mu bodo pridružili. Otroci ledene kocke razbijajo s kladivi. Prisotna je 
najmanj ena odrasla oseba, ki pazi na varnost otrok. Pod posodo je plastična podlaga, da ne bo 
naokrog vse mokro. Ko so kocke razdrobljene na določeno velikost, jih lahko prenesemo v velik zelen 
plastični bazen, ki je last vrtca. Ker je plastičen, odstranimo kladiva na varno, otroci pa se lahko igrajo 
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z igračami, primernimi za v vodo. Bazen je širok približno 1 m, otroci vanj segajo z rokami. Pravilo: 
zavihati rokave in brez pljuskanja vode prek robov. Kdor tega ne upošteva, gre lahko stran. 
 
Zaključna dejavnost 
 
Cilji zaključne dejavnosti: 

– umiritev otrok, 
– poslovitev škrata Zdenka, 
– celoten projekt speljati v celoto. 

 
Sara: »Tako, otroci, pa nam je uspelo uresničiti vse želje!« 
Ema:« Res je! Škratek Zdenko, kaj praviš? Nam je dobro uspelo?« 
Zdenko:« Meni je bilo zelo všeč in sem se res jupidupidajaaa zabaval! Imam pa še nekaj za vas! 
Prinesel sem vam posnetek, kako ste uresničevali želje prejšnji teden.« 
Sara: » Da, otroci, na tem posnetku ste vi. Prikazuje, kako so se izpolnile nekatere vaše želje. Ste za to, 
da si ga pogledamo?« 
Otroci bodo navdušeno odgovorili DA. Posedejo se na stole in skupaj si pogledamo posnetek, dolg 
približno 5 minut. Ko končamo, škratek Zdenko vstane in reče: »Veste, otroci, danes sem vas prišel 
pogledat in pozdravit. Kar hudo mi je, ker se bom moral zopet vrniti v svojo knjižnico in se ne bom 
mogel več tako zabavati z vami (govori z žalostnim glasom). Ampak še prej bi rad nekaj druga izvedel 
… Še imate tisto veliko knjigo želja? Ali bi mi jo prinesli pokazat?« 
Otroci navdušeno odgovorijo z DA, odidejo po knjigo in jo prinesejo Zdenku.  
Ema: »Kaj pravite, otroci, bi skupaj s škratom prelistali še enkrat knjigo želja in pregledali želje, ki 
smo jih uresničili, in povedali, kaj vam je bilo všeč in kaj ne?« 
Otroci in škrat Zdenko se strinjajo. Skupaj se usedejo na tla in prelistajo knjigo želja. Pri vsaki želji se 
otroci in škrat pogovarjajo, kaj jim je bilo všeč, kaj ne, ali bi kaj spremenili, ali so bili zadovoljni, ipd. 
Škrat Zdenko: »Otroci, ker ste bili tako zelo pridni in ste se potrudili, vam bom sedaj za spomin na 
naše druženje tole knjigo pustil kar tukaj. Velja? Boste pazili nanjo?« 
Otroci bodo odgovorili z DA, da bodo pazili nanjo. 
Škrat Zdenko: »No, prav. Pomagajte mi najti še prav poseben prostor zanjo. Kam bi jo lahko 
odložili?« 
Z otroki bodo našli prav posebno mesto za knjigo, kamor jo bodo odložili in kjer jo bodo občudovali. 
Otrokom predlagamo, naj bo na takšnem mestu, da jo bodo lahko dosegli oni sami, če jo bodo želeli 
kdaj prelistati in obuditi spomine. 
Škrat Zdenko: »Otroci, sedaj se mi pa zelooooo mudi. Poglejte, koliko je že ura! Moram hitro oditi v 
knjižnico, da uredim še knjige! Pridni bodite, jupidupijaaaaa!« Škrat poskoči in odhiti dalje. 
 


