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POVZETEK 

V diplomski nalogi so podana ključna izhodišča in družbeni preobrati, ki so botrovali 

paradigmatskim spremembam v pojmovanju otroka in otroštva. To je privedlo tudi k 

spreminjanju vzgojnih praks, med katerimi se vse bolj uveljavlja otroška participacija. V 

teoretičnem delu so opredeljeni sodobni pogledi na otroštvo in vzgojo ter nekatera načela 

oz. koncepti, ki pogojujejo participacijo oz. se deloma ali skoraj povsem prekrivajo z njo. 

Kot posebna oblika upoštevanja kompetentnosti otrok je predstavljeno projektno delo, ki 

se je najbolj uveljavilo v vrtcih Reggio Emilia, vendar je vedno bolj prisotno tudi v 

slovenskih vrtcih. Podrobneje je opisano reševanje problemov odprtega tipa, ki ga je 

opredelil Maxim (1979). V empiričnem delu je predstavljen tovrsten projekt z naslovom: 

Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo. S pomočjo evalvacijskih zapisov so 

ovrednotene posamezne dejavnosti projekta ter predlagane možnosti izboljšav. 
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reševanja problemov.  



 

ABSTRACT 

The theme of this dissertation is key starting points and social changes that triggered 

paradigmatic changes in understanding the child and childhood. This also led to changing 

the educational practices, among which child participation is increasingly gaining ground. 

The first part comprises a theoretical discussion of modern notions of childhood and 

education and also of some principles or concepts on which the participation depends or 

they almost completely overlap. As a special form of taking child competence into 

consideration the dissertation presents project work which has mostly gained ground in 

the kindergartens in Reggio Emilia. However, it is more and more present in the 

Slovenian kindergartens as well. There is a more detailed description of open-ended 

problem solving defined by Maxim (1979). The empirical part presents such a project 

entitled Let Us Make Our Own Fairytale and Theatre Performance. Individual project 

activities were assessed with the help of evaluation notes, and several possible 

improvements were suggested. 
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1. UVOD 

Filozofija otroške participacije oz. soodločanje otrok v vzgojnem procesu se v sodobnem 

svetu vse bolj uveljavlja. Zavedati se moramo, da je soočenje in kritično vrednotenje 

takšnih stališč v prihodnosti (oz. že v sedanjosti) neizogibno. Medtem ko so nekateri z 

vso vnemo pristopili k omenjenemu konceptu, pa ga drugi še vedno brez pomisleka 

zavračajo. Vzrok temu lahko iščemo v sodobnih pogledih na otroštvo, ki se v svojem 

bistvu radikalno razlikujejo od še nedavnih perspektiv, hkrati pa niso bila stališča 

teoretikov in praktikov še nikoli tako razdeljena in kontradiktorna. V diplomski nalogi se 

bomo ozrli na izvor omenjenega konflikta in poiskali bistvene elemente, ki določajo 

merila vzgojnega dela postmodernih družb, v katero sodi tudi naša. Zagotovo se je 

temeljni premik na ravni širše javnosti zgodil s sprejetjem Konvencije Združenih narodov 

o otrokovih pravicah leta 1989, v pedagoških mislih in nekaterih praksah pa že mnogo 

prej. Le v tej luči namreč lahko prepoznamo temeljno predpostavko koncepta 

participacije, ki je v pojmovanju otroka kot kompetentnega in sposobnega družbenega 

akterja. 

Participacija je tako kot vzgoja zelo pomemben dejavnik v našem življenju, ki ga je težko 

konkretno opredeliti. Z nekaterimi načeli oz. koncepti, ki se z njim v veliki meri 

prekrivajo oz. so soodvisni drug od drugega, ga bomo skušali jasneje določiti. Če želimo 

verodostojno predstaviti koncept, se moramo zavedati možnih omejitev, ki imajo vpliv 

predvsem na praktično izvajanje v institucijah. Nanašajo se na sposobnosti in 

odgovornosti otrok in odraslih v vzgojnih situacijah pa tudi na zunanje omejitve in dvome 

zaradi potencialnih manipulacij. Predstavili bomo rezultate domačih in tujih raziskav, ki 

se nanašajo na področje participacije otrok in kažejo subjektivna stališča vzgojnih 

akterjev ter njihova ravnanja v praksi. Tako bomo lažje iskali vzroke in potencialne 

rešitve omenjenih dilem. 

Praktični koncept participacije se je najbolj uveljavil v pedagoškem pristopu Reggio 

Emilia, še posebej v projektnem delu, zato ga bomo predstavili kot enega izmed načinov 

uveljavljanja aktivne soudeležbe otrok v učno-vzgojnem procesu. Vendar pa se projekti 

ne izvajajo le v vrtcih Reggio Emilia, ampak so vse bolj tudi del prakse slovenskih vrtcev. 

Podrobneje bomo predstavili odprti tip reševanja problemov, ki smo ga uporabili v 

empiričnem delu diplomske naloge. 
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2. SODOBNI POGLEDI NA OTROŠTVO 

V današnjem času, ko se veliko govori o zaščiti in pravicah otrok, ko je v javnem in 

političnem življenju mnogo diskusij o tem, kakšna je prava vzgoja, ki bi otroku 

omogočila zdrav razvoj ter zagotavljanje vseh človekovih pravic in dostojanstva, ki mu 

pripada, se le malokrat vprašamo, kakšen je pravzaprav pomen otroštva. Od kod izvira in 

kaj želimo z vzgojo, ki je v veliki meri usmerjena prav na to populacijo, doseči. 

Za izhodišče lahko vzamemo trditev Batistič Zorec, ki pravi, da »»otrok« in »otroštvo«  

nista pojma, ki bi ju znanost lahko odkrila in objektivno razložila, saj sta družbeno 

konstruirana in odvisna od vsakokratnih družbeno-zgodovinskih okoliščin določenega 

prostora in časa« (2009: 43). Če torej želimo razumeti sodobni pojav otroštva, moramo 

najprej poznati družbena in zgodovinska izhodišča, ki so civilizacijo pripeljale do 

današnjih diskurzov. 

 

2.1 ZGODOVINSKI POGLED NA OTROŠTVO 

Misel na otroka kot človeško bitje, ki se v svojem bistvu kvalitativno razlikuje od 

odraslega, vsekakor ni bila prisotna v vsej zgodovini. Ariès je predvsem s preučevanjem 

ikonografije in upodabljanja otrok prišel do zanimivih tez, ki osvetljujejo položaj otrok in 

vrednotenje otroštva v času srednjega veka. V svojem delu Otrok in družinsko življenje v 

starem režimu (1991) s slikovitimi primeri prikaže, kako se je občutje otroštva počasi 

spreminjajo in oblikovalo v koncept, ki je pomembno vplival tudi na današnje občutje 

otroka, družino in vzgojo. 

Občutja otroštva v srednjem veku sprva ni bilo. Avtor opozarja, da to ne pomeni 

zanemarjanja, zapuščanja ali preziranja otrok. Gre za pogled, ki je viden tudi na takratnih 

upodobitvah, ki so otroka prikazovale kot 'pomanjšanega odraslega', kar priča o 

odsotnosti otroštva. Takoj, ko otroci niso bili več popolnoma odvisni od matere oz. osebe, 

ki jih je negovala, so se vključili v družbo odraslih, s čimer so prevzeli tudi vse njihove 

pravice. Zaradi velike umrljivosti otrok v najzgodnejšem obdobju, jih pravzaprav še niso 

šteli kot pomembne, potem pa so bili že del odrasle družbe (prav tam).  

Taka mentaliteta se je ohranila vse do 17. stoletja, čeprav se je že v času 14. stoletja 

začelo oblikovati novo občutje otroštva. 'Ljubkovanje' otrok se je najprej kazalo pri 
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ženskah, ki so zanje skrbele, pa tudi pri moških. Otroci so postali 'ljubko razvedrilo za 

odrasle', čemur so konec 16. in še bolj v 17. stoletju sledile mnoge kritike, predvsem s 

strani moralistov in vzgojiteljev. Tak pogled na otroštvo je usmerjal celotno vzgojo vse 

do 20. stoletja. Z moralno skrbjo in zanimanjem za otroško psihologijo so iskali primerne 

vzgojne metode, s katerimi bi otroke oblikovali v razumne in poštene ljudi (prav tam).  

Počasi se je izoblikovalo otroštvo, ki je bilo predvsem vezano na šolanje. To je trajalo 

različno dolgo, odvisno od družbene vloge, ki so jo otroku želeli omogočiti starši, zato je 

bilo tudi otroštvo različno dolgo (prav tam).  

Kljub 'napredni' miselnosti nekaterih izobražencev so otroci vse do 20. stoletja ostali 

»predvsem ekonomska dobrina staršev« (Hart 1990, v Batistič Zorec 2009: 38). Šele v 

tem stoletju se je razširil vpliv znanstvenih spoznanj na vzgojo v družinah in ustanovah. 

Od takrat lahko govorimo, da so otroci postali »naša skupna prihodnost« (prav tam). Iz 

obdobja, kjer je prevladovalo (kruto) discipliniranje otrok, da bi jih oblikovali za družbo 

takratnega časa, po 2. svetovni vojni preidemo v obdobje permisivnosti v vzgoji (prav 

tam). Avtorji pa niso kritični le do vsedopuščajočega stila vzgoje, ampak tudi do podobe 

otroštva, značilne za 60. in 70. leta preteklega stoletja. Short (1999, v Batistič Zorec 

2009: 41) jo opredeljuje kot »varovanje otrokove »nedolžnosti«« in se sklicuje na 

Rousseaujevo in Fröblovo teorijo. 

Vsi ti premiki v raziskovanju in razumevanju otroštva so privedli do sodobnih ugotovitev, 

da je otrok posebna oblika človeškega življenja, ki ni le fizično, ampak tudi kognitivno 

kvalitativno drugačna od odraslega. K temu so pripomogle številne razvojnopsihološke 

teorije, med katerimi je bila najbolj prodorna Piagetova. Prav ta je bila deležna tudi 

številnih kritik sodobnih raziskovalcev, ki ji očitajo podcenjevanje zmožnosti predšolskih 

otrok (Batistič Zorec 2009). Podporo in obrazložitev takšnim kritikam ponudi 

Bronfenbrenner (1979: 19, v Batistič Zorec 2009: 40), ki pravi, da je »večina razvojne 

psihologije znanost o nenavadnem vedênju otrok v nenavadni situaciji z nepoznanimi 

ljudmi, ki traja kar najmanj časa«.  

Počasi prihajamo do tistega, kar nas neposredno pripelje v današnje stanje. Nikoli v 

zgodovini pri vsem raziskovanju otroštva ne zasledimo zanimanja za perspektivo otrok, 

ampak so vsa dognanja strokovnjakov, laikov in praktikov temeljila na perspektivi 

odraslih do otrok. Torej je bil otrok vedno 'objektiviziran' s strani izvajalcev vzgojnih 
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dejavnosti in zaradi svoje drugačnosti postavljen v položaj manjvrednega, nedoraslega ali 

vsaj podrejenega. »V zgodovini otroštva se otroke prepozna in obravnava primarno kot 

del družine ali skupnosti in kot objekt oskrbe. Starši in vzgojitelji so odločali, kaj je dobro 

zanje, govorili v njihovem imenu in interpretirali njihove potrebe in zahteve; niso se 

pogosto spraševali, kaj otroci želijo, še manj, kakšni so njihovi pogledi na vzgojne prakse. 

Otroci niso bili identificirani kot skupina s svojimi pravicami« (Kirby, Lanyon, Cronin, 

Sinclair 2003: 19, v Rožič, Turnšek, 2010: 342). 

Ariès (1991), ki v svojem delu prikazuje porajanje otroštva, nas hkrati opozori tudi na 

'dobro' plat srednjeveškega življenja: ker otroštva ni bilo, so otroci v starosti, ki je po 

sodobnih definicijah del le-tega, bili deležni že vseh pravic odraslih in so bili dejavno 

vključeni v njihov svet. S porajanjem občutja otroštva in predvsem obveznega šolanja 

smo otroke 'iztrgali' iz odrasle družbe, s tem pa so izgubili tudi mnoge pravice, ki so jim 

prej pripadale. Tudi v leta 1959 sprejeti Deklaraciji Združenih narodov o otrokovih 

pravicah najprej zaznamo skrb in željo po zaščiti otrok »zaradi njihove telesne in duševne 

nezrelosti« (1999: 23–25). Pomemben premik je pomenila šele leta 1989 sprejeta 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki prvič omenja tudi pravico do 

lastnega mnenja in svobodnega izražanja (1999) in jo bomo kot del postmoderne 

družbene realnosti obravnavali v nadaljevanju. 

 

2.2 OTROŠTVO V POSTMODERNI DRUŽBI 

S prepoznavanjem otroštva kot obdobja v človekovem življenju, ki zahteva posebno skrb 

in pozornost, se začnejo upoštevati koristi otroka, ki naj bi bile vodilo pri vzgoji. Vendar 

pa je že preteklo stoletje pokazalo, da odrasli nimajo vedno najboljše predstave o 

otrokovih koristih. Tako na primer Short opozarja na pretirano upoštevanje otrokove 

'zrelosti', ki naj bi privedla v izpuščanje nekaterih kurikularnih vsebin, saj naj jih otrok ne 

bi razumel – npr. kontroverzne socialne, moralne ali politične teme (1999, v Batistič 

2009). 

Šele v zadnjih desetletjih se je v strokovni literaturi o razvoju in vzgoji otrok pojavil 

pogled, ki je bistveno drugačen od tistega, ki v veliki meri še vedno prevladuje v vzgojnih 

praksah. Gre za pogled, ki otroka vidi kot dejavnega akterja svojega razvoja. S tem se 
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strinjajo mnogi raziskovalci in teoretiki, ki trdijo, da so otroci zmožni več, kot jim 

običajno pripisujemo (Batistič 2009). Otroštvo torej ni več obravnavano kot primanjkljaj, 

ki ga je treba z vzgojo dopolniti, ampak »specifično razvojno obdobje, ki ima vrednost 

samo po sebi« (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009: 221). Otrok je viden kot 

kompetenten, sposoben aktivnega kreiranja lastnega življenja in izražanja svojega 

mnenja, ki ga je potrebno upoštevati. 

Avtorja James in Prout v svojem delu Constructing and reconstructing childhood 

obravnavata nove poglede, ki jih sociologija od konca 80. let prejšnjega stoletja zavzema 

v pogledu na otroštvo (v Rožič, Turnšek 2010).  Poleg dejstva, da je otroštvo »družbeni 

konstrukt«, ki je močno kulturno pogojen, poudarita, da »otroci so in morajo biti dojeti 

kot aktivni člen pri oblikovanju in določanju svojega lastnega družbenega življenja, 

življenja tistih okoli njih in družb, v katerih živijo« (James, Prout 1997: 8, v Rožič, 

Turnšek 2010: 343). Podobno meni Uprechad, ki pravi, da podobo otroka kot človeka v 

nastajanju (angl. child as 'human becoming') nadomešča podoba otroka kot človeka 

samega po sebi (angl. child as 'human being') (2008, v Rožič, Turnšek 2010). 

Otroci so bili dolgo časa skupina prebivalstva, ki je bila prav tako marginalizirana kot 

npr. ženske ali tujci in je imela bolj negativen predznak. Zato je preobrat današnjega časa 

še toliko bolj revolucionaren. Kroflič pravi, da »pripoznavanje drugačnosti kot nove 

kakovosti kot temeljna vrednota postmoderne sovpada z odkritjem otroka, katerega razvoj 

poteka pod vplivom aktivne komunikacije z okoljem (svetom odraslih in vrstnikov), ter 

posledično uvidom v mnoge registre otrokovih kompetenc za smiselno in socialno 

občutljivo delovanje« (2008: 1). 

Čeprav so se s pogledom na otroka kot spoznavno, čustveno in socialno kompetentnem 

bitju ukvarjali že mnogi alternativni pedagoški koncepti, je to tezo na področju predšolske 

pedagogike po mnenju Krofliča (2010) najceloviteje uveljavil L. Malaguzzi v pristopu 

Reggio Emilia. V njem bolj kot o pravicah govorijo o otrokovih potrebah (Batistič Zorec 

2009). V vrtcih Reggio Emilia so otroci obravnavani kot edini 'eksperti' za svoje življenje, 

kot spretni 'komunikatorji', ki uporabljajo široko množico jezikov, s katerimi artikulirajo 

svoje poglede in izkušnje, so aktivni členi, ki vplivajo na svet okrog sebe in so z njim v 

interakciji ter so ustvarjalci smisla in pomenov, ki sami konstruirajo in interpretirajo svoje 

življenje (Clark in Moss 2001, v Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009). 
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Kljub pozitivnim premikom v prid otrokovi 'kompetentnosti' so »pojmovanja otroka kot 

nebogljenega, neinteligentnega, egocentričnega posnemovalca vrednot in dejavnosti 

odraslih še vedno prisotna v našem prostoru« (Kroflič 2010: 32). V subjektivnih teorijah 

mnogih staršev in vzgojiteljev še vedno prevladujejo mnenja, da sami najbolje vedo, kaj 

je dobro za otroke. Tako James in Prout opozorita na pojav 'zaščitniškega izključevanja' 

otrok iz resničnega življenja – seveda v imenu zaščite otrok (Rožič, Turnšek 2010). 

 

2.2.1 ČLOVEKOVE IN OTROKOVE PRAVICE 

Prvi člen 1948. leta sprejete Splošne deklaracije človekovih pravic (2012) pravi: »Vsi 

ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z 

razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.« Če z rojstvom že 

začnejo veljati vse naše temeljne pravice, so del tega člena pod pojmom 'ljudje' zajeti tudi 

otroci. Zakaj torej potrebujemo še posebna določila o otrokovih pravicah? S podrobnim 

ogledom človekovih pravic ugotovimo, da nekatere (npr. pravica o delu) ne veljajo za 

otroke vse do določene starosti ali polnoletnosti (dopolnitve 18. leta starosti, če zakon v 

državi ne določa drugače). To nakazuje na tezo, da otroci pravzaprav še niso povsem 

ljudje, kar bi bilo za postmoderno dobo, ki takšna stališča zavrača, nesprejemljivo. 

Kodelja nakaže stališče zagovornikov Konvencije o otrokovih pravicah, ki se opirajo na 

tezo, »da so otroci človeška bitja s posebnimi lastnostmi« (1992: 34). 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah iz 1989. leta je prvi dokument, ki 

poleg zaščite in skrbi za otroke opredeljuje tudi status otroka kot subjekta pravic 

(Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel, 2009). To naj bi zagotovilo spoštovanje njegovega 

dostojanstva, ki pomeni tudi zahtevo, da otroku prisluhnemo in ga resno obravnavamo 

(prav tam). Najbolj eksplicitno v 12. in 13. členu konvencije imajo otroci končno 

zagotovljeno pravico, da svobodno izražajo svoje mnenje ter da so ta slišana in 

upoštevana s strani odraslih. Dostavek 12. člena, ki pravi, da se »o tehtnosti izraženih 

mnenj presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo« (Konvencija 1999: 34), je v tem 

primeru tista omejitev, ki bi jo lahko nekateri razumeli kot 'nekompetentnost' otrok. 

Vendar člen s tem ne podeljuje odraslim pravice, da pri odločanju ne upoštevajo 

otrokovega mnenja, sklicujoč se na njihovo nezrelost, ampak v svoje odločanje o vsem, 

kar se tiče otroka, odgovorno vključujejo tudi njihovo stališče, vsakokrat, ko je to 
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mogoče. »Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok obenem nalaga odraslim, da 

morajo biti tudi odločitve, ki so narejene v interesu otrok, vedno utemeljene na 

posvetovanju z otrokom in na njihovih pogledih« (The State of the World's Children 

2003: 16–17, v Rožič, Turnšek 2010: 347). 

Z opredelitvijo človekovih in predvsem otrokovih pravic v pravnih dokumentih smo torej 

dobili opredelitev 'postmodernega otroštva', ki še zdaleč ni neproblematičen s strani 

teoretikov in praktikov. Kljub temu pa je soudeleženost oz. participacija otrok v 

družbenem življenju vsaj na formalni ravni zagotovljena.  

 

2.2.2 CILJI SODOBNE (PREDŠOLSKE) VZGOJE  

V predhodnih poglavjih smo želeli osvetliti bistvene elemente otroštva, ki dajejo osnovo 

vzgojni dejavnosti. Spremenjenemu pogledu na otroke vedno sledi tudi sprememba 

konceptov vzgoje, čeprav običajno z zapoznitvijo. Malaguzzi meni, da je potrebno, ko 

govorimo o predšolski vzgoji, nujno upoštevati socialne spremembe na vseh področjih 

človekovega življenja, saj prav vsa vplivajo na otrokov odnos do življenjske realnosti, 

zaradi katere nastajajo nove edukacijske vsebine in prakse – novi problemi in iskanje 

njihovih rešitev (1993: 54, v Batistič Zorec, Krnel 2009). 

Abbé Goussault, ki je bil svétnik v parlamentu, je že 1693. leta zapisal: »Pogosto biti 

domač z otroki, spodbujati jih k temu, da govorijo o vsem, obravnavati jih kot razumne 

ljudi in jih pridobiti z blagostjo: v tem se skriva zanesljiva skrivnost, kako doseči, da 

delajo to, kar hočemo od njih« (v Ariès1991: 171). V tej zanimivi izjavi iz konca 17. 

stoletja lahko pravzaprav najdemo zametke podpore konceptu participacije otrok. Čeprav 

je cilj še vedno v tem, da otroci delajo to, kar od njih želimo odrasli (seveda ne moremo 

zanemariti časovne distance pisca), pa bi se mnogi postmodernisti strinjali z njegovim 

stališčem.  

Vsaka družba za svojo ohranitev potrebuje vzgojo, ki bo poskrbela za ohranjanje njenih 

ključnih elementov. Z njo želi otrokom posredovati svoje vrednote in tako obdržati 

družbeni red. Katere so torej tiste temeljne vrednote postmoderne družbe, ki jih želi 

ohranjati? V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji piše: »Temeljne 

vrednote vzgoje in izobraževanja v RS izhajajo iz skupne evropske dediščine političnih, 



8 

 

kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in njim pripadajoče 

dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne države« (2011: 

13). Kot temeljni cilj vzgoje in izobraževanja pa avtorji navajajo: »oblikovanje 

samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno 

pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti« (prav tam). Priznavanje človekovih in 

otrokovih pravic ter zavedanje pluralnosti današnje družbe je glavno izhodišče za 

demokratično vzgojo, za katero se zavzemajo vse postmoderne demokratične države. 

Turnšek (2008: 95) predstavi rezultate raziskave slovenskega javnega mnenja in mnenja 

vzgojiteljic o želenih lastnostih otrok, kjer ugotavlja, da »postmoderni vzgojni model  

nakazuje (ponovno) oživitev pomena 'skupnosti' za posameznika; vendar posameznikovo 

razmerje v odnosu do skupnosti ni (več) utemeljeno na načelu konformnosti (kot je to 

značilno za tradicionalni vzorec) ali zgolj na altruizmu (nesebičnost) temveč na načelu so-

bivanja (spoštovanju in odgovornosti do Drugega in Drugačnega).« 

Kljub upoštevanju vseh prej navedenih predpostavk sodobne vzgoje pa je pedagoški 

pristop Reggio Emilia še vedno edini, katerega osnovo predstavlja prav participacija otrok 

in odraslih. Njihov cilj, kot ga opisuje Malaguzzi, je »vzgojiti otroke v kritične mislece in 

varuhe demokracije« (1998, v Devjak et al. 2009: 8). Če se torej odpovedujemo 

miselnosti, da moramo otroka oblikovati po merilih današnje družbe, s tem tudi tvegamo 

oz. zavestno sprejmemo možnost, da otrok spreminja družbo, v kateri živi. To dejstvo 

sicer odvzema varnost, a hkrati odpira k aktiviranju vseh predstavnikov družbe, da le-ta 

postane skupni interes vseh. Ne počutimo se več pasivni sprejemniki družbenih predpisov 

in moralnih zahtev, ampak aktivni državljani in iskalci lastnega smisla bivanja, odgovorni 

za svoje ravnanje. Po mnenju Kjørholt je prav v kontekstu mednarodnega diskurza o 

otrocih kot socialnih akterjih, katerih pravica je odločati o stvareh, ki se jih tičejo, glavni 

razlog za naraščanje zanimanja za projekte participacije v zadnjih dveh desetletjih (2005, 

v Batistič Zorec 2010).  

O velikih paradigmatskih spremembah v vzgojnih odnosih do otrok govorita tudi Jesper 

Juul in Helle Jensen, ki opozarjata, da demokratične vrednote ne morejo biti zadostna 

osnova za odnose med odraslimi in otroki (2009). Strinjata se s trditvijo, da je za 

prihodnost družbe prav, da otroci vplivajo na svoje življenje in ga sooblikujejo, vendar 

opozarjata: »otroci sicer vedo, česa si v nekem trenutku želijo, zelo malo pa vedo o tem, 

kakšne so njihove nadrejene potrebe« (prav tam: 145). Na odnose lahko otroci vsebinsko 
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vplivajo, vendar pa za kakovost odnosov ne morejo biti soodgovorni (prav tam). Problem, 

ki se v praksi pojavlja pri ravnanju z otrokom kot kompetentnim, avtorja vidita v 

pomanjkanju jezikovne tradicije, saj še vedno uporabljamo pretežno jezik iz časov, ko so 

odnosi med odraslimi in otroki temeljili na ravni osebek-predmet (prav tam).  

Batistič Zorec pravi, da se pri vzgojnem delu ne moremo popolnoma izogniti vplivu naših 

subjektivnih teorij, vendar moramo biti do njih kritični (2009). Pomemben prispevek 

pristopa Reggio Emilia je v odpovedi prepričanju, da vemo, kakšni so otroci, kaj je zanje 

najboljše in kako jih vzgajati. Zato je pristop odprt nenehnim spremembam, kjer so se vsi 

udeleženci pripravljeni učiti od otrok (prav tam). Predpogoj spreminjanja pa je gotovo 

utemeljen s participacijo, zato jo bomo podrobneje opredelili v nadaljevanju. 

 

3. NAČELA PARTICIPACIJE OTROK 

Moss, Clark in Kjørholt menijo, da je v zadnjem času participacija oz. soudeležba otrok 

pri odločanju in izbiranju popularna tema na področju predšolske vzgoje. To pa ne 

pomeni, da je tudi v praksi vrtcev široko zastopana. Isti avtorji ugotavljajo, da je to »bolj 

retorika kot dejanska praksa« (2005, v Batistič Zorec 2010: 69). Vendar ne gre zanemariti 

njenega pomena pri spreminjanju vzgojne paradigme in postopoma tudi ravnanj. 

»Turnšek participacijo definira kot udeležbo otrok v oblikovanju njihovega življenja v 

vrtcu in odločanje o stvareh, ki se jih tičejo« (2007: 1, v Batistič Zorec 2010: 71). »Etika 

participacije (Hoffman 1994) zavezuje strokovnjake, da se odpovedo posedovanju 

končnih resnic in odgovorov; namesto tega je njihova vloga vedno znova kreirati 

priložnosti za dogovor z otrokom in skupno iskanje rešitev« (Devjak et al. 2009: 13). S 

tem skušajo doseči cilj participacije, kot ga predpostavljajo v vrtcih Reggio Emilia, ki je 

razvijanje občutka pripadnosti širšemu okolju oz. lokalni skupnosti (Rinaldi 1998: 114, v 

Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009). Dewey (1999) poudarja, da morajo biti otrokom 

zagotovljene njihove lastne izkušnje participacije, da komunicirajo in iščejo skupna 

razumevanja med enakopravnimi, saj naj bi le-to zagotovilo pozitiven razvoj raznolike 

družbe (v Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009).  
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V pristopu Reggio Emilia opredeljujejo nekaj temeljnih izhodišč, s katerimi želijo 

udejanjati načelo participacije na vseh ravneh. Avtorji (Devjak et al. 2009) navajajo 

vpetost vrtca v kulturo okolja, upoštevanje različnosti otrok, razvoj in uporaba vseh čutov 

v spoznavnem procesu, spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, prednost 

učenja pred poučevanjem, kakovostno interakcijo in komunikacijo, timsko delo 

vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, projektno delo, dokumentacijo in arhiviranje 

izdelkov ter življenja in dela v vrtcu, prostore v vrtcu, ki omogočajo najrazličnejše odnose 

in so pojmovani kot 'tretji vzgojitelj'.  

Ne želimo pa se ustaviti le na konkretnih možnostih za razvoj participacije otrok v vrtcih, 

marveč skušamo strniti tudi nekaj pedagoških načel oziroma konceptov, za katere 

menimo, da so ključni v konstruiranju koncepta aktivne soudeležbe. Ti so: pripoznanje, 

pedagogika poslušanja, induktivni vzgojni pristop in odnosna pedagogika oz. odnosna 

kompetenca. Težko je reči, ali našteta načela predpostavljajo participacijo ali ta njih, saj 

se tako v strokovni literaturi kot v praksi vrtcev zelo prepletajo in dopolnjujejo. Vseeno 

jih bomo skušali v nadaljevanju predstaviti posamično ter jih smiselno povezati. 

 

3.1 PRIPOZNANJE 

Pripoznanje drugega kot drugačnega je koncept, ki predpostavlja, da si vsi ljudje zaslužijo 

biti sprejeti, slišani in spoštovani, kar naj bi bilo v postmodernem obdobju še posebej 

pomembno (Taylor 1994, v Kroflič 2010). Kroflič opozarja, da ne gre le za spoznavanje 

ali toleranco do drugega kot drugačnega. Omenja tri pomembna področja za pedagogiko, 

ki obravnavajo ta koncept (2010). V sklopu etičnih teorij je pripoznanje tisto, ki »od 

subjekta zahteva, da se odpre za dialog z drugim kot drugačnim, čeprav ga v celoti ne 

more razumeti in sprejeti« (prav tam: 31). »Potrditev položaja drugega v odnosu ne sme 

biti pogojena z našimi vnaprejšnjimi ocenami o njegovi moralni vrednosti (oziroma 

ambivalentnosti ali celo izprijenosti), hkrati pa mora pomeniti jasno sprejetje drugega in 

ne samo distanciranega dopuščanja drugačnega mnenja (toleranca) oziroma 

sočustvovanja z njegovo usodo (pasivna empatija)« (prav tam: 27). Politična perspektiva 

»poudari zahtevo, da identitetni/družbeni status drugega ne sme biti ovira pri doseganju 

družbenih položajev, dobrin, pravic in svoboščin, hkrati pa mora imeti drugi vse možnosti 

javnega izražanja lastnega položaja« (prav tam). Na epistemološkem področju pa 
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Garrison ugotavlja, da »v vsako komunikacijo vstopamo s sistemom predhodnih izkušenj, 

predsodb in predsodkov, ki tvorijo zgodovinsko realnost našega bivanja, s tem pa tudi 

naše osebne identitete« (1996: 5, v Kroflič 2010: 28). Prepričan je, da se šele ob srečanju 

z različnimi stališči drugega zavemo lastnega interpretativnega položaja (prav tam), z 

odprtostjo pa tvegamo tudi izgubo gotovosti predsodb (Kroflič 2010). 

Otroci imajo prav tako pravico do pripoznanja, saj tudi njihova drugačnost ni bila vedno 

pozitivno obravnavana.  Kroflič omenja, da se otrok »odziva na spodbude iz okolja glede 

na kompleksen preplet čustev« (prav tam: 32). Izvir takšnih odzivov vidi v potrebi po 

varnosti ali občutku ogroženosti, kadar ni sprejet, in po drugi strani v empatičnih 

zmožnostih odzivanja na potrebe drugega (prav tam). To podira mnoge predpostavke o 

egocentričnosti in nekompetentnosti otrok, saj je zmožnost empatije lahko že 

predpostavka prosocialnega vedenja. »Pripoznanje otroka kot bitja, ki že v najzgodnejšem 

otroštvu išče odgovore o smislu in resnici pojavov, ki ga obkrožajo, ki že v tem obdobju 

tvori prve teorije uma, hkrati pa ga odlikuje občutljivost za recipročne socialne potrebe 

otrok in odraslih, je nujna etična in politična sestavina pedagogike poslušanja« (prav tam: 

22), h kateri prehajamo. 

 

3.2 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA 

Pedagogika poslušanja je prav tako kot participacija eden temeljnih konceptov pristopa 

Reggio Emilia. Kroflič (2008) jo umešča med praktične pristope k vzgoji, kjer so 

upoštevana načela pripoznanja otrok kot aktivnih in kompetentnih bitji. »Pedagogika 

poslušanja, kot jo opredeljuje C. Rinaldi (1993 in 2006), ima dva pomembna vidika, oba 

vključujeta odnos do socialnega in fizičnega okolja. Prvi vidik se nanaša na učenje in 

poučevanje; vključuje otrokovo iskanje »smisla« oz. osmišljanje in razumevanje sveta. 

Drugi vidik je 'političen'; postavlja zahtevo po demokratičnem dialogu z družbo, s širšo 

lokalno skupnostjo in z njeno kulturo. Poslušanje otrokovih teorij omogoča, da 

razumemo, kako otroci razmišljajo, kakšna vprašanja si postavljajo in kakšna razmerja 

vzpostavljajo z resničnostjo« (Devjak et al. 2009: 12). 

Poslušanje otrok, njihovih idej, pogledov in teorij, vprašanj in odgovorov brez predhodnih 

predpostavk pedagogov o pravilnosti je v vrtcih Reggio Emilia pomembnejše od 
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govorjenja (Batistič Zorec 2010). Ne predpostavlja le pogovorov z otrokom, ampak tudi 

med otroki v igri in ob drugih priložnostih. Prav tako ni omejeno le na besedno 

komunikacijo, ampak na opazovanje oz. sprejemanje vseh načinov izražanja otrok 

(Batistič Zorec 2009). 

Ker sta si pojma participacija in poslušanje precej sorodna in, kot ugotavlja Batistič Zorec 

(2010), se delno prekrivata, naj navedemo razlike med njima, kot jih razlagajo Moss, 

Clark in Kjørholt (2005, v Batistič Zorec 2010: 72): »Participacijo kot diskurz liberalnih 

pravic navadno povezujemo z vplivanjem in odločanjem, kar pomeni, da lahko poleg 

poslušanja vključuje tudi druge metode, npr. volitve. Poslušanje pa je manj 

individualistično in bolj odnosno; razliko med njima opišejo kot razliko med »poznam 

svoje pravice« (participacija) in »želim biti del tega« (poslušanje). Pri poslušanju gre torej 

za etiko odnosov z drugimi, ki je več kot odločanje in se razprostira globoko v 

vsakodnevno življenje.« Turnšek in Rožič (2010: 342) pa omenjata pedagogiko 

poslušanja v vrtcih Reggio Emilia kot »nepogrešljivo predpostavko participacije«. Torej 

je jasno, da kadar govorimo o participaciji, moramo k njej navezati tudi poslušanje, k 

temu pa pripoznavanje. 

Rinaldi v knjigi In Dialogue with Reggio Emilia (2006) govori o poslušanju s pomočjo 

različnih ekspresivnih metafor, ki jih Batistič Zorec (2010: 72) strne v »način videnja in 

razmišljanja o sebi v odnosih z drugimi in s svetom.« Za Rinaldi poslušanje ni samo način 

vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov, ampak vključuje tudi čustva, recipročnost, 

senzibilnost, odprtost, interpretacijo in ustvarjanje pomenov, hkrati pa tudi dvome in 

negotovost (prav tam). 

Ker nekateri oporekajo participaciji otrok s stališčem, da naj bi vodila v pomanjkljivo 

spoštovanje odraslih, Lansdown ugotavlja, da se otroci ob poslušanju njih samih, ki je 

izraz spoštovanja, učijo spoštovati tudi druge ljudi in odklanja sklepanje, da se s tem 

pristopom otroci učijo odrasle ignorirati (Lansdown 2001: 8, v Rožič, Turnšek 2010).  

Njegovo perspektivo potrjuje tudi evalvacijska študija J. Miller (2009: 16, v Rožič, 

Turnšek 2010) – Projekt Langley Children's project v Middeltonu – kjer so starši 

sodelovali v programu učnih delavnic, za tehnike poslušanja in pristope vključevanja 

otrok v vzgoji. Po usposabljanju so starši podali mnoge pozitivne učinke uporabljenih 

smernic. Navajajo, da so postali odnosi z otroki manj zapleteni, bolj sodelovalni in manj 



13 

 

konfliktni. Govorijo tudi o pozitivnem odzivu otrok na njihovo spoštovanje z izkazanim 

večjim spoštovanjem do staršev. Ključno za pedagogiko poslušanja je torej spoštovanje 

vseh subjektov v komunikaciji, zato ni nenavadno, da je Rinaldi mnenja, da pedagogika 

poslušanja pravzaprav omogoča pedagogiko odnosov (2006, v Devjak et al. 2009). 

 

3.3 INDUKTIVNI VZGOJNI PRISTOP 

Pristop, ki ga predstavljamo, ni neposredno vezan na pojem participacije otrok, vendar 

bomo skušali prikazati  njegovo vrednost v podpori novih paradigmatskih premikov na 

področju vzgoje. Hoffman, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja  proučeval strategije 

discipliniranja otrok v družini, je poleg avtoritativno-asertivnega (sankcioniranje na 

podlagi pomena lastne avtoritete in družbenih norm) in permisivnega (čustvenega 

pogojevanja) vzgojnega stila opazil nov način, ki ga imenuje induktivni pristop (1963, 

2000, v Kroflič 2010). Hoffman opisuje, da z njim izražamo jasno nestrinjanje z 

otrokovim ravnanjem (kar sicer velja tudi pri drugih načinih discipliniranja), dodaja pa še 

pozornost na distres osebe, ki jo je otrok prizadel, s čimer v njem aktiviramo mehanizme, 

ki vzbudijo empatični odziv/distres, tako pa izpostavimo vlogo otrokovega dejanja pri 

povzročitvi čustvenega distresa žrtve, kar omogoči nastanek občutenja empatične krivde 

(2000, v Kroflič 2010). Kroflič k temu dodaja še spodbujanje razrešitve konflikta, ki 

povzročitelju omogoča popravilo storjene napake (prav tam). 

Hoffman svoja predvidevanja o uspešnosti pristopa za zgodnji razvoj empatičnih 

zmožnosti, prosocialne motivacije in moralnega presojanja potrdi s številnimi 

empiričnimi raziskavami, do prav takšnih rezultatov pa prideta tudi Krevans in Gibbs v 

devetdesetih letih dvajsetega stoletja (prav tam).  

Iz Hoffmanovega koncepta želi Kroflič izpeljati idejo »celovitega induktivnega modela 

moralne vzgoje v predšolskem obdobju« (prav tam). Pri tem odgovarja na tri ključna 

vprašanja. Prvo je bistvo moralne odgovornosti (cilj vzgoje), na katerega odgovori s 

pomočjo trditve Levinasa, ki pravi, »da morala izvorno ne pomeni odnosa subjekta do 

ravnanja skladno z družbenimi pravili in etičnimi načeli, ampak spoštljiv odnos do obličja 

sočloveka, okolja in do graditve smiselnega bivanja« (Kroflič 2007 a, v Kroflič 2010: 37). 

To predpostavlja naša ravnanja v skladu s posledicami, ki jih imajo za sočloveka in 
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okolje. Drugo vprašanje je, ali v človeku obstajajo takšne osebnostne dimenzije, ki bodo 

omogočale prvo postavko. Kroflič (prav tam) navaja mnoge teoretike, ki trdijo, da se 

zasnove sočutja, prizadetosti in empatične krivde, ki so neposredno prosocialne, razvijejo 

že pred socialnokognitivnimi zmožnostmi, ki omogočajo etično presojanje. Iz trditve 

lahko izhaja sklep, da je otrok socialno kompetentno bitje že v zgodnjem obdobju 

razvoja. Zadnje vprašanje, na katerega želi Kroflič odgovoriti, je, na kakšen način in v 

kakšnem okolju se otrok najučinkovitejše prosocialno in moralno razvija. Navaja dve 

ugotovitvi (prav tam): da otrok prosocialne vrline razvije v avtentičnih odnosih ljubezni 

in prijateljstva do zanj pomembnih odraslih oseb in vrstnikov; da je osebnost 

vzgojiteljice, ki mora otroku pripoznati zmožnosti za aktivno participacijo v vzgojnem 

procesu ključna za graditev inkluzivnih okolij.  

Kroflič osnovno strukturo induktivnega modela vzpostavi s tremi metodičnimi koraki, ki 

naj bi jim sledil vzgojitelj:  

– Razvoj odnosne naravnanosti odgovora – zmožnosti in normativne naravnanosti k 

prosocialnim dejavnostim vzgojitelj krepi s spodbujanjem različnih smeri 

otrokove komunikacije z odraslimi in vrstniki, kjer lahko vzpostavlja tesnejše 

osebne odnose navezanosti (odnose prijateljstva in ljubezni). 

– Razvoj občutka spoštovanja, ki ga mora otrok pridobiti, da v osebno vpletenih 

odnosih ne rani sočloveka, otrok pridobiva z eksperimentiranjem z odzivi na 

njegove spodbude. Ko ob soočenju z odgovornostjo za emocionalni distres, ki ga 

je povzročil drugi osebi, občuti lastno prizadetost, empatično krivdo in sočutje, 

otrok skuša napako popraviti in v spominu tudi utrjevati izkušnje (ne)spoštljivih 

odnosov. 

– Šele kot zadnji korak moralne vzgoje mora vzgojitelj uporabiti generalizacije 

razumevanja določenih etičnih načel, kot so človekove pravice, ekološke vrednote 

in demokratično dogovarjanje ter uvid, da je v instituciji skupno življenje najlažje 

uravnavati z vnaprej dogovorjenimi pravili (Kroflič 2010). 

Torej je glavni način in hkrati tudi produkt induktivnega vzgojnega pristopa prav aktivna 

participacija otrok. »Pripoznanje paradigme otroka kot socialno kompetentnega bitja 

narekuje drugačno metodiko vzgoje, ki vključuje odnosno razumevanje vzgoje in 
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razvijajočega se sebstva (moralno senzibilna, spoštljiva in etična bitja nastajamo šele prek 

odnosov in dejavnosti z bližnjimi osebami), pripoznanje drugega kot drugačnega, a 

vseeno vrednega prek empatičnega poslušanja njegove življenjske zgodbe, in induktivno 

vzgojno argumentacijo, ki otroka naredi občutljivega in odgovornega za posledice 

svojega ravnanja« (prav tam: 39). 

 

3.4 ODNOSNA PEDAGOGIKA – ODNOSNA KOMPETENCA 

Če smo prej omenili, da pedagogika poslušanja omogoča pedagogiko odnosov pa Kroflič 

(2010) iz Malaguzzijevih zapisov sklepa, da je odnosna pedagogika predhodnica in temelj 

pedagogike poslušanja. Iz tega je razvidno, da sta si tudi ti dve predpostavki participacije 

zelo sorodni in se prekrivata. 

Bingham in Sidorkin govorita o vzgoji kot o odnosu, ki »je drugačen od katerega koli 

drugega; njegova narava je prehodna. Vzgojni odnos obstaja zato, da učenca vključimo v 

širši splet odnosov, ki presegajo meje njega samega« (2004: 6–7, v Kroflič 2010: 43). 

Kroflič pravi, da se aktivni vzgojni odnos postopoma širi od prvih k tretjim pomembnim 

(odraslim) osebam in vrstnikom. Opozarja pa, da je kot vsak odnos tudi vzgoja lahko 

oblika prevlade oz. represije, zato je etična in metodična zaščita nujna (prav tam). Kot 

pravi se pri tem predstavniki odnosne pedagogike prav tako sklicujejo na radikalno 

postmodernistično filozofijo Levinasa (prav tam). To vzgojnim delavcem narekuje 

izgrajevanje spoštljivega odnosa do drugega in nenehno refleksijo vzgojnih situacij.  

Skušajmo pojasniti vzgojni odnos s teorijo o 'odnosni kompetenci', ki sta jo razvila Juul in 

Jensen. Kompetenco v tem primeru razumeta kot znanje in moč (2009). »Odnosna 

kompetenca je tako sredstvo za uresničitev tistih predstav o vrednotah, ki se nam zdijo 

najbolj odločilne« (prav tam: 169). S tem delom profesionalne kompetence pedagogov, ki 

naj bi bila v preteklosti nepoznana, se avtorja postavita na stran odnosa, ki je bistveni 

element za doseganje ciljev vzgoje, ne glede na njeno vsebino. Opredelita jo kot: 

– »Sposobnost pedagogov, da vidijo posameznega otroka v njegovih specifičnostih 

in nanje uglasijo svoje ravnanje, ne da bi mu predali vodstveno vlogo, ob tem pa 

so v stikih z otroki avtentični – pedagoška obrt. 
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– Sposobnost in volja pedagogov, da prevzamejo polno odgovornost za kakovost 

odnosov – pedagoška etika« (prav tam).  

Med temeljne pojme oz. vrednote, na katere se opira odnosna kompetenca, spadajo: 

videnje, vodstvo, avtentičnost in odgovornost (prav tam). Videnje ne pomeni le gledati, 

ampak uzreti otroka – tudi slišati in 'pogledati izza' najbolj očitnih znamenj otrokovega 

vedenja. Avtorja opozarjata, da videti otroka pomeni tudi »da vidimo takrat, ko se na 

zunaj predstavlja kot hiperaktiven, besneč otrok, v njegovih očeh zaskrbljenost; da 

vidimo takrat, ko reče ja, v njegovi telesni govorici odpor; da vidimo jezne gubice okrog 

otrokovih ustnih kotičkov, ko se poskuša razumno pogovarjati s svojimi starši; da vidimo 

v očeh ljubljenčka vseh tudi osamljenost« (prav tam: 171). Za razliko od ocenjevanja, 

kjer se otrok počuti neprijetno izpostavljenega, pomeni videti otroka tudi krepitev 

njegovega samospoštovanja in možnosti za gradnjo notranje odgovornosti (prav tam). 

Pojem videti bi lahko primerjali s pojmoma pripoznati in poslušati otroka v vseh njegovih 

izraznih sredstvih in ga sprejeti kot takšnega – drugačnega. 

Vodstvo avtorja razumeta kot »sposobnost načrtovanja in uresničevanja pedagoških 

procesov, ki vodijo do načrtovanih ciljev, ne da bi pri tem poškodovali otrokovo osebno 

integriteto« (Juul, Jensen 2009: 171). Torej je tudi sposobnost vodenja v spoštovanju 

otrokove razvijajoče se osebnosti. Avtentičnost je »sposobnost odraslega, da 

profesionalno sodeluje v odnosu« (prav tam: 172). Na njegovi pristnosti temelji tudi 

osebna avtoriteta, hkrati pa s takšnim odnosom pomagajo tudi otrokom k izražanju svoje 

avtentičnosti. Kot zadnjo kvaliteto omenjata odgovornost odraslega za kakovost odnosa. 

Zaradi asimetričnega odnosa, ki je logična posledica »dejanske moči, izkušenj in 

vpogleda odraslega (v družini se temu pridruži še emocionalna odvisnost)« (prav tam: 

142), je prevzemanje odgovornosti odraslega za procesno dimenzijo odnosa po njunem 

mnenju nujno, saj v nasprotnem primeru postane odnos med otrokom in odraslim 

destruktiven. 

Na tem mestu bi lahko strnili vsa načela, ki podpirajo in omogočajo koncept participacije 

v misel Levinasa, ki smo jo zapisali že prej, da je bistvo našega delovanja oz. morala 

»spoštljiv odnos do obličja sočloveka, okolja in do graditve smiselnega bivanja« (Kroflič 

2007 a, v Kroflič 2010: 37). Na to navezujemo vse predhodno omenjene elemente, ki jih 

prav odnosna dimenzija spoštovanja drugega povezuje v skupni pojem: participacija. 
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3.5 DILEME IN OMEJITVE PARTICIPACIJE OTROK 

Če se je v vsem, kar je bilo do zdaj napisanega, zdelo, da je participacija otrok pravzaprav 

'etični imperativ' sodobne družbe, pa naj na tem mestu izpostavimo tudi dvome v ta 

optimističen koncept in jih skušamo razrešiti s pomočjo teoretičnih in praktičnih 

argumentov.  

Pomembno vprašanje, ki se mnogim pogosto zastavlja, je: Ali ima participacija otrok 

svoje omejitve in kje? »Stava na participacijo otrok zahteva jasno artikulacijo dejanskih 

meja« (Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009: 28). Avtorji izpostavijo problem poteka 

participacije pri vzpostavljanju formalnih pravil vrtca (prav tam). Ker je vloga 

participacije v pristopu Reggio Emilia zelo velika, bi lahko jasno sklepali, da otroci v 

njihovih vrtcih sodelujejo tudi pri oblikovanju in sprejemanju skupnih pravil (prav tam). 

Vendar pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da so javni vrtci državne ustanove, kjer so 

določena pravila in norme, ki se jih morajo držati, dani 'od zunaj' – torej pri tem ne 

moremo reči, da lahko kdorkoli (tudi strokovni delavci) neposredno vpliva nanje. Seveda 

se o teh pravilih sme razpravljati in otroci lahko reflektirano sprejemajo dane norme, 

vendar moramo otroke pripravljati na odpoved lastnim interesom zaradi pravičnosti do 

drugih oz. spoštovanja pravil (Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009). V pristopu Reggio 

Emilia bi to sicer lahko nakazovalo iskanje konsenza pri oblikovanju pomenov, kjer v 

smislu popuščanja pride do odpovedi lastnim interesom, vendar pa takšna teza 

predpostavlja, da je konsenz v vseh situacijah mogoč, kar pa ne drži. Mejo participacije 

torej najbolj jasno nakažejo splošno veljavna načela in pravila vrtca, znotraj katerih pa naj 

bi otrok imel »zagotovljen prostor participacije povsod, kjer je to realno mogoče« (prav 

tam: 28). Avtorji dodajajo: »Svobodo in participacijo kot način prakticiranja demokracije 

v vrtčevskem kontekstu razumemo specifično in prilagojeno vrtčevskim okvirom ter 

njihovim objektivnim omejitvam. Z drugimi besedami: vzgojiteljice demokratično 

kulturo spodbujajo zlasti s svojim ravnanjem, podobno pa velja za življenje vrtca v celoti, 

na katero pomembno vplivata tudi vodstvo vrtca ter sodelovanje s starši in z okoljem« 

(prav tam: 29). 

 »Moss, Clark in Kjøholt (2005) se pri opisovanju nevarnosti participacije sklicujejo na 

Faucaultovo trditev, da so vsi poskusi nevtraliziranja odnosov moči vnaprej neuspešni oz. 

lažno pluralistični, saj iz odnosov moči socialnega reda preprosto ni mogoče izstopiti« 
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(Batistič Zorec 2010: 73). Skrajna trditev se dotika ene ključnih dilem koncepta otroške 

participacije – to so njene potencialne manipulacije in zlorabe (Rožič, Turnšek 2010: 

348). Avtorica Batistič Zorec (2010) trdi, da se za masko usmerjenosti k otroku in 

otrokovih potreb lahko skrivajo nove oblike še bolj učinkovitega vodenja otrok in 

manipuliranja z njimi. »Kjøholt (2005) meni, da v vrtcih, ki »ukazujejo« svobodno izbiro, 

ne gre za širjenje pravic, ampak nasprotno – za oženje možnih misli, dejanj, čustev in 

občutka pripadnosti; torej za novo obliko vladanja otrokom« (prav tam: 73). Vprašanje, ki 

si ga pri tem zastavljata Kovač Šebart in Krek (2007, v Rožič Turnšek 2010), je: Ali je 

demokratičnost otroške participacije resnična, ali zgolj navidezna? Avtorja se nagibata k 

slednjemu, saj videz svobodnega odločanja, pri katerem se otroci zavedajo, da njihove 

odločitve ne bodo ničesar spremenile, povzročijo prav nasprotne učinke od želenih. Tako 

lahko otroci doživijo demokracijo kot prevaro, v kateri ni vredno sodelovati (prav tam).  

Ta problem izpostavi element, ki odraslim velikokrat omogoča zavedanje o četudi lažni 

demokratičnosti: otrokom je omogočeno odločanje le o nepomembnih stvareh (prav tam). 

Evalvacijska študija na začetku kurikularne prenove (Kroflič, Batistič Zorec, Cemič, 

Plestenjak, Turnšek in Vilič 2002, v Batistič Zorec 2010), ki je preučevala stališča in 

ravnanja vzgojiteljic, je pokazala, da  imajo otroci po njihovem mnenju največ vpliva na 

načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, malo manj pa na organizacijo ter vsebino 

prireditev in praznovanj. Vendar pa je kar 85,5 % vzgojiteljic odgovorilo, da imajo otroci 

malo ali skoraj nič možnosti vpliva na opremo igralnic, še več (87,4 %)  pa jih je menilo, 

da imajo malo ali skoraj nič vpliva na izbiro in nakup igrač in didaktičnih sredstev. 

Rezultati švedske raziskave, ki sta jo opravila Sheridan in Pramling Samuelson (2001, v 

Batistič Zorec 2010) na osnovi intervjujev s petletniki o njihovem soodločanju v vrtcu, so 

jasno pokazali, da otroci lahko odločajo le o (prosti) igri. O vseh preostalih stvareh: 

pravilih, prepovedih, organizaciji dela, rutini in aktivnostih odločajo vzgojitelji. Otroci so 

ocenili, da odločanje v družini celo bistveno presegajo možnosti odločanja v vrtcu. Morda 

bi mislili, da se je stanje glede na razvoj in mnoge razprave skozi leta spremenilo, vendar 

Turnšek (2009, v Batistič Zorec 2010) s podobno študijo pokaže, da se rezultati tudi pri 

nas skozi leta niso kaj bistveno izboljšali v prid participaciji otrok. Otroci imajo le redko 

priložnost, da izrazijo svoje želje in največkrat izbirajo le med alternativami, ki jih 

predlaga vzgojitelj. V njihovi želji, da bi se več igrali, pa je izražena perspektiva otrok, ki 

kurikulum v vrtcu še vedno doživljajo kot deljen na obvezno delo in prosto igro, pri kateri 
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imajo več možnosti odločanja. Zelo podobne rezultate kaže tudi raziskava Batistič Zorec, 

ki jo je leta 2009 izvedla med udeleženci projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih 

delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na 

področju predšolske vzgoje (2010). S pomočjo rezultatov raziskav se teza o 

nepomembnosti otrokovih odločitev za njegovo življenje v vrtcu praktično potrjuje.  

Torej problema ne moremo iskati v samem konceptu participacije ampak v realnih 

priložnostih, ki jih imajo ali nimajo otroci za soodločanje o zanje pomembnih zadevah. 

Zakaj so praktične izkušnje take, kaže eden najbolj razširjenih argumentov proti 

participaciji otrok, ki pravi, da imajo otroci premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za 

participacijo (Rožič, Turnšek 2010).  Z novimi raziskavami vedenja dojenčkov (Stern 

1993, 1998, 2003, Hansen 2000, v Juul, Jensen 2009) je bilo ugotovljeno, da so že 

novorojenčku prirojene tri kompetence: sposobnost socialnega bitja (vstopanje v odnose), 

smiselnost njegovih odzivov na odraslega in zmožnost prevzemanja osebne odgovornosti 

na osnovnih področjih. Prav zadnja kompetenca potrjuje, da otrok že v predšolskem 

obdobju ve, kako in kaj čuti in kaj je zanj pomembno, kot ugotavlja tudi Miller (2009: 15, 

v Rožič, Turnšek 2010). Lansdown opozarja, da možnosti participacije otrok niso odvisne 

toliko od otrokove starosti, ampak od pojmovanja otroštva pri odraslih in njihove 

pripravljenosti, da otrokom zagotovijo ustrezne priložnosti in načine, ki bodo tej starosti 

prilagojeni (2001: 8, v Rožič, Turnšek 2010). Isti avtor pravi, »da je potrebno ločiti 

sodelovanje od avtonomnosti. Meje avtonomnosti določa starost oz. zrelost otrok, kar 

pomeni, da je treba otroke poslušati, jim pojasnjevati posledice njihovih želja in odločitev 

ter jih spodbujati, da skladno s svojo starostjo in z zrelostjo tudi sprejemajo posledice za 

svoje odločitve« (1996, v Batistič Zorec 2009: 39).  

Če smo zgoraj skušali dokazati, da so že majhni otroci sposobni sodelovanja, pa je 

pomembno opredeliti tudi problem odgovornosti. Mnogi namreč menijo, da se morajo 

otroci najprej naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja, šele nato so jim lahko 

podeljene pravice (Rožič, Turnšek 2010). Kovač Šebart in Krek (2007: 35, v Rožič 

Turnšek 2010) opozarjata na kritičnost 'zdravorazumskih' očitkov o zahtevanju pravic 

brez odgovornosti. Poudarjata, da mora biti otrok za to, da postane odgovoren, v situaciji, 

kjer bo odgovarjal za posledice svojih odločitev. Pri tem pa načelo svobodnega odločanja 

vključuje kot prvi pogoj, da se subjekt lahko odloči (prav tam), kar pomeni, da mora imeti 

pravico do odločitve v skladu s svojo voljo, da bo lahko zanje odgovarjal. Tako meni tudi 
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Lansdown, ki vidi enega izmed najbolj učinkovitih načinov spodbujanja otrokove 

odgovornosti prav v spoštovanju njegovih pravic (2001: 8, v Rožič Turnšek 2010). S tega 

vidika bi rekli, da je prav aktivna participacija otrok z upoštevanjem njihove starosti in 

drugih družbenih okoliščin edini način učenja vedno večje odgovornosti, ki jih bodo 

morali sprejemati na poti odraščanja. 

Ob tem ostaja očitek, ali je mogoče s participacijo otroke preveč obremenjevati in jih s 

tem prikrajšati za otroštvo (Rožič, Turnšek 2010). Lansdown (2001: 8, v Rožič Turnšek 

2010) trditvi nasprotuje, saj meni, da so otroci že tako vključeni v sprejemanje 

»zahtevnih« odločitev (npr. o svojih prijateljstvih, odločitve povezane z razvezami 

staršev), pri tem pa poudarja, da 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih 

pravicah ne vsiljuje participacije kot obvezo ampak le kot možnost oz. priložnost. V 

Unicefovem poročilu (2003: 16–17, v Rožič Turnšek 2010) izražajo stališče, da je 

osemnajstletnik brez izkušenj participacije slabo opremljen za spoprijemanje z 

odgovornostmi demokratičnega državljanstva. Seveda ne moremo trditi, da lahko otroci 

do svoje polnoletnosti nosijo enako odgovornost za svoje odločitve kot odrasli, vendar pa 

odgovornega ravnanja ne moremo pričakovati niti od odrasle osebe, če ji v času otroštva 

nismo zagotovili tistih priložnosti za odločitve, za katere bi lahko z našo podporo sprejela 

posledice.  

Naslednja dilema se nanaša na vprašanje, ali participacija otrok lahko krepi 

individualizem oz. egoizem, ki se kaže v izpostavljanju lastnim interesom pred interesi 

drugega (Rožič, Turnšek 2010). Če smo zgoraj nakazali, da je odpoved lastnim interesom 

in svobodi omejitev participacije, v duhu katere morajo institucije vzgajati (Kovač Šebart, 

Krek 2005, Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009), je J. Miller (2009) nasprotnega 

mnenja. Pravi namreč, da otroci le s priložnostmi, kjer lahko izrazijo svoja občutja in 

potrebe, lahko upoštevajo tudi potrebe in želje drugih. Tako naj bi prav participacija 

pomagala razviti otrokove sposobnosti komunikacije, pogajanja, doseganja kompromisov 

in uravnoteženosti med lastnimi potrebami in potrebami drugih (prav tam). Vendar pa 

Kjøholt (2005, v Batistič Zorec 2010) na primeru dveh skandinavskih tekstov, ki izražata 

popolno podporo participaciji otrok, predstavi problem prevladujoče ideologije zahodne 

in predvsem skandinavskih družb, ki visoko cenijo avtonomijo, individualizem, 

samorealizacijo ter svobodo otroka. Avtorica (prav tam: 74) razlaga, kako se v tekstih »s 

sklicevanjem na otrokove pravice promovira odsotnost kontrole odraslega in vsakega 
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vodenja oz. usmerjanja otrok.« Pri tem opozarja na kontradiktornost, saj to velja le za 

določena pravila, druga pa so dana s strani odraslih. Še večjo problematiko zazna v načelu 

o razreševanju konfliktov med otroki, pri katerih naj odrasli ne bi sodelovali (prav tam). 

Zagovorniki takšne svobode otrok prezrejo, da z ravnanjem, ko otrokom prepustijo 

popolno moralno presojanje, pride do nepravičnosti zaradi različne uspešnosti reševanja 

konfliktov. Zanimivo je, da lahko na tem primeru opazimo izrazito odsotnost aktivne 

participacije odraslih, ki vso odgovornost prepuščajo otrokom, kar ne pripelje vedno k 

večjemu spoštovanju pravic drugih. Sklepamo lahko, da razrešitev problema 

individualizma ni v odsotnosti participacije otrok, ampak v prav takšnem zagotavljanju 

participacije odraslih, ki morajo, kot sta izrazila tudi Juul in Jensen (2009) prevzeti 

odgovornost za kakovost odnosov. Le tako lahko otroci zaznajo moralno načelo, da je 

svoboda posameznika omejena s pravicami drugih.  

Dilemo o participaciji, ki vodi v pomanjkanje avtoritete in spoštovanja odraslih smo 

pojasnili že v poglavju o pedagogiki poslušanja, hkrati pa tudi zgornji odstavek pričuje o 

tem, da je dilema upravičena le v situaciji, ko odrasli nočejo ali niso zmožni prevzeti 

vodstva in odgovornosti za odnose z otroki. 

Zadnja težava vzgojnih institucij, na katero je pomembno opozoriti, je nekonsistentnost 

med demokratično kulturo institucij in praksami otroške participacije (Kovač Šebart 

2009, v Rožič, Turnšek 2010). Pri mnogih vzgojiteljih je mogoče opaziti načelno podporo 

otroški participaciji in demokratičnemu ravnanju, ki ju podpira tudi njihova institucija, 

vendar pa v njihovem praktičnem ravnanju zasledimo npr. onemogočanje otrokom, da 

postavljajo vprašanja, ravnanje v neskladju z dogovorjenimi pravili idr. Raziskava Rožič 

in Turnšek (2010), ki je med udeleženci izobraževanja Profesionalno usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio 

Emilia na področju predšolske vzgoje preverjala njihova stališča v zvezi z idejami 

kompetentnega otroka in praksami otroške participacije je pokazala, da je konceptoma 

naklonjeno več kot dve tretjini sodelujočih. Vendar pa raziskava malo pove o njihovi 

konsistentnosti, v kar bi glede na razhajanja med nekaterimi trditvami načelne narave in 

tistimi, ki nakazujejo na njihovo prakso (prav tam), lahko upravičeno podvomili. Kovač 

Šebart (2009: 3, v Rožič Turnšek 2010: 349) pravi, da bi moral učitelj »med učenci 

spodbujati dialog, v katerem sogovorniki drug drugega poslušajo, obenem pa zagotoviti, 

da si besede, ravnanje in zahteve med seboj ne nasprotujejo.« Prav tako meni, da je tudi 
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navajanje otrok, da ideje ali nestrinjanje, ki ga izražajo, ne morejo biti vedno izpolnjena, 

del demokratične kulture šole, zaradi česar ta ni nedemokratična (prav tam).   

Konsistentnost torej ni odvisna od podpore koncepta participacije, pač pa predvsem od 

vzgojiteljevih kompetenc, da strokovno in reflektirano ravna tudi v praksi. Batistič Zorec 

dodaja, da bi morali biti strokovni delavci pri poslušanju otrok pozorni na njihovo 

različnost, saj so pogosto slišani in upoštevani le najglasnejši oz. večina (2010). Prav tako 

poudarja, da »bi morali nenehno razmišljati o kompetencah otrok in hkrati o odgovornosti 

odraslih« (prav tam: 83). Rešitve vseh dilem o otroški participaciji se torej začnejo in 

končajo s tehtnim premislekom praktikov o njihovih subjektivnih teorijah in z refleksijo 

praktičnega ravnanja. 

 

3.6 PROJEKTNO DELO KOT NAČIN UDEJANJANJA 

PARTICIPACIJE 

V vrtcih Reggio Emilia je pomen participacije otrok vezan na vsakodnevno življenje in 

delo vrtca. Katz (1998, v Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009) poudarja, da imajo otroci 

pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju projektov ter sodelovanju pri vsakodnevnih 

opravilih vrtca (npr. pomoč v kuhinji, pri pripravljanju in pospravljanju prostorov). 

Avtorica meni, da gre pri tem za krepitev otrokovega občutka pripadnosti skupnosti (prav 

tam).  

Projektno delo je eno temeljnih načinov, kako v vrtcih Reggio Emilia udejanjajo aktivno 

participacijo otrok v življenju  in delu vrtca ter lokalne skupnosti. Zavedati pa se moramo, 

da vsako projektno delo ne zadosti kriterijem participacije (Turnšek, Hodnik Čadež, 

Krnel 2009). Katz in Chard opredeljujeta projektno delo kot »poglobljeno študijo 

določene tematike, ki jo izvaja skupina otrok« (1989, v Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 

2009: 210). Projekti morajo zagotoviti otrokovo samostojno odločanje in izbiranje s 

predpostavko sodelovanja z drugimi; vrstniki in odraslimi (prav tam).  

Sodelovanje in dialog nakazujeta smiselnost tovrstnega dela za vzpostavljanje odnosov. 

Pri skupnih projektih, kjer sodelujejo otroci in odrasli, se njihovi odnosi vzpostavljajo 

okoli vsebine projekta, skupni interesi pa predstavljajo osnovo medosebne interakcije 
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(Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009). Če otroke pri tem obravnavamo kot enakovredne 

partnerje in zaupamo v njihove sposobnosti, bodo tudi otroci pridobivali občutek 

vrednosti svojih idej in dela.  

Že sama izbira teme ne sme biti narejena brez participacije otrok oz. upoštevanja njihovih 

idej, interesov in dejavnosti (Špoljar 1999: 32, v Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009). 

Špoljar pri določanju vsebine projekta poudarja, da so prednostne teme tiste, ki otrokom 

omogoča neposredno izkušnjo, spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost ter omogočajo 

doživljanje uspeha in lastnih možnosti, hkrati pa morajo biti povezane z otrokovimi 

predhodnimi izkušnjami (prav tam). Tudi cilji projekta so stvar razprave strokovnih 

delavcev, vendar pa ni rečeno, da se le-ti tekom projekta ne bi mogli spremeniti (prav 

tam). Odprt proces, ki je značilen za tovrstne projekte v vrtcih Reggio Emilia, narekuje 

tudi fleksibilnost glede načrtovanja. Kroflič pravi, da tu »'fiksni' kurikulum nadomeščajo 

z obsežnim usposabljanjem vzgojiteljic, nastajajočim seznamom projektov, ki se oblikuje 

v komunikaciji (pogajanju) med vzgojiteljicami in otroki ter z natančnim spremljanjem in 

dokumentiranjem projektov« (2002, v Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009: 21). 

Malaguzzi torej vidi osrednjo vlogo odraslih zlasti v posrednem aktiviranju otrokovih 

sposobnosti ustvarjanja smisla kot osnovo procesa učenja (Edwards 1993, v Turnšek, 

Hodnik Čadež, Krnel 2009). 

Zaradi drugačnega načina načrtovanja je dokumentiranje učnega procesa v projektu še 

toliko bolj pomembno. Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel (2009) navajajo vrsto prednosti, 

ki jih prinaša dokumentiranje: udeleženost vseh sodelujočih postane vidna, znanje bolj 

poglobljeno, otroci postajajo še bolj radovedni, saj imajo jasen vpogled v dogajanje, 

interes pa je trajnejši, saj so 'dokazi' o napredku jasni. Fotografije, zapisi, slike in druge 

reprezentacije niso namenjene zgolj estetiki, ampak so prvenstveno vir za zasledovanje 

otrokovega napredka in razumevanja sveta. Z njimi si vzgojitelj pomaga tudi pri refleksiji 

lastnega vzgojnega dela in se lažje odloča o načinu podpore otrokovega razvoja (prav 

tam). Dokumentacija pa ni pomembna le za vzgojne delavce, ampak tudi za otroke, ki v 

različnih fazah projektnega dela kritično opazujejo in vrednotijo učni proces, ga naredijo 

vidnega, hkrati pa je to »dokaz, da delo otrok jemljemo resno« (prav tam: 213).  

Ključno razliko med projekti v vrtcih Reggio Emilia in v slovenskih vrtcih je, da je 

dokumentiranje v prvih v rokah odraslih in je namenjeno spremljanju razvoja, v drugih pa 
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je v rokah otrok in je namenjeno predvsem shranjevanju informacij, ki pa so seveda 

zanimive tudi za druge (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009). Predvsem v pristopu 

Reggio Emilia zasledimo tudi močno vključenost lokalnega okolja v projektno delo vrtca, 

s čimer si otroci kot že rečeno krepijo pripadnost skupnosti, jo preučujejo in aktivno 

soustvarjajo (Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc 2009).  

Po mnenju avtorjev Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel (2009) so tudi v slovenskih vrtcih 

vzgojitelji zelo naklonjeni otroški participaciji, zato naj bi se tudi tovrstni projekti, pri 

katerih otroci postanejo 'gospodarji svoje usode' pri nas vse bolj uveljavljali. Vzpostavila 

sta se predvsem dva tipa projektnega dela, ki ju je utemeljil Maxim in ju imenuje proces 

raziskovanja problemov zaprtega tipa (angl. inquiry) ter proces reševanja problemov 

odprtega tipa (angl. problem-solving process) (prav tam). Slednjega smo uporabili tudi v 

empiričnem delu, zato ga bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

 

4. REŠEVANJE PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA 

Vrsta projektnega dela, ki jo predstavljamo pod tem naslovom in smo ga preizkusili tudi v 

empiričnem delu naloge, je poseben metodični pristop, ki ga Maxim  imenuje proces 

reševanja problemov odprtega tipa (angl. problem-sloving process) (Turnšek, Hodnik 

Čadež, Krnel 2009). Za razliko od procesa raziskovanja problemov zaprtega tipa (angl. 

inquiry), kjer se pojavijo vprašanja, na katera otroci na različne načine iščejo odgovore, 

pa je pri odprtem tipu v ospredju predvsem otrokovo domiselno ustvarjanje alternativnih 

rešitev problema. Gre za način, kako načrtno vključiti pobude, želje in iniciative otrok v 

življenje in delovanje vrtca (prav tam) – torej način spodbujanja soodločanja oz. 

participacije in sodelovanja otrok pri ustvarjanju vrtčevskega življenja. 

Če smo bili glede na pretekle izkušnje v izobraževalnih institucijah vajeni, da je bila 

večina problemov konvergentnih, kjer je pravilna le ena rešitev, do katere nas je želel 

pripeljati vzgojitelj ali učitelj, pa so problemi odprtega tipa, kot že ime pove, izrazito 

divergentnega tipa, saj otroci razmišljajo o več možnih rešitvah, ki niso pravilne in 

napačne, ampak so vse dobrodošle, saj spodbujajo otrokovo kreativnost. Ker ima tako 

vsak otrok vsaj eno mogočo rešitev, jih »je najmanj toliko, kolikor je otrok« (prav tam). 
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Pri tem smo že naredili premik iz stanja, kjer naj bi odrasli posedoval resnice in končne 

odgovore, k temu, da prisluhnemo, kaj se lahko skupaj naučimo od otrok.  

 

4.1 CILJI PROJEKTOV ODPRTEGA TIPA 

»Namen tovrstnih projektov je priti do rešitev problemov s pomočjo otrok oz. njihovih 

idej, predlogov in pri tem uporabiti njihove kreativne potenciale« (Turnšek, Hodnik 

Čadež, Krnel 2009: 224). 

Splošni cilji, ki jih navajajo avtorji (prav tam: 227), so naslednji: 

– »Dvigniti raven otroške udeleženosti v življenju vrtca; s tovrstnimi projekti otroci 

postajajo pomembni členi v ustanovi, saj prevzemajo odgovornost za veliko 

vidikov življenja skupine. 

– Usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov; 

otroci morajo znati problem opredeliti, predvidevati, katere ideje so boljše, katere 

slabše, katere uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se učiti na osnovi izkušenj. 

– Dvigniti raven demokratičnega odločanja; v projektu otroci pridobijo izkušnjo, da 

je prispevek vsakega otroka zaželen in njihove ideje enakovredne.«  

Jasno je, da so rešitve takšnih projektov nepredvidljive in različno 'dobre', kar seveda za 

samo uspešnost projekta ni ključno. Iz navedenih ciljev je razvidno, da je bistveni 

poudarek na samem procesu, ki se odvija na ravni skupine in tudi posameznikov, ki so del 

projekta. Rezultati naj torej ne bi bili vidni le na zunaj kot rešitev problema, ampak 

predvsem v utrjevanju podobe otroka kot kompetentnega člana skupnosti, ki aktivno 

soustvarja življenje. 

 

4.2 FAZE PROJEKTA 

Projekt poteka po fazah, ki so: opredelitev problema, iskanje (alternativnih) rešitev, idej, 

zamisli …, preizkušanje, ocena in izbira posameznih predlogov oz. rešitev ter ocena dela 

(Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009). Za razliko od projektov zaprtega tipa, si pri 

odprtem tipu faze ne sledijo nujno zaporedoma, ampak se med seboj prepletajo in 

izmenjujejo, saj takšni projekti običajno trajajo kar nekaj časa – lahko več mesecev (prav 
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tam). Ker je rešitev veliko, jih vedno znova izbiramo, preizkušamo, vrednotimo, se 

vračamo nazaj na nove zamisli itn. 

V nadaljevanju bomo predstavili posamezne faze in nekatere ključne zadeve, ki so 

pomembne za vzgojitelja, ki projekt načrtuje. 

 

4.2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vsak projekt se navadno začne z nekim problemom ali izzivom, ki spodbudi naše 

zanimanje, ustvari v nas konflikt, ki ga želimo rešiti. Pri projektu odprtega tipa, kjer 

želimo maksimalno vključiti demokratično odločanje in izbiro otrok v življenje vrtca, so 

problemi iz vsakdanjega življenja skupine najboljša izbira (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 

2009), saj lahko otroci v nasprotnem primeru upravičeno dobijo občutek, da odločajo le o 

nepomembnih stvareh. Velikokrat lahko otrokom prisluhnemo v smislu pedagogike 

poslušanja in opazimo, da že sami zaznajo določen problem ali ga celo izrazijo; če pa 

želimo sami izpostaviti problem, moramo poskrbeti, da spodbudimo otroke k zaznavanju 

in razmišljanju o našem problemu (prav tam). Naš problem mora torej postati tudi 

problem otrok, če želimo, da bodo pri reševanju aktivno participirali.  

Če vzamemo na primer projekt iz empiričnega dela diplomske naloge, kjer smo želeli, da 

bi otroci izdelali svojo knjigo in gledališko predstavo, smo otroke vpeljali v pravljično in 

praznično vzdušje z ustvarjanjem božično-novoletnega (bralnega) kotička in lutkovne 

predstave, kjer otroci na koncu s pomočjo problema: Kako potolažiti miško? sami 

postanejo soudeleženi in opazijo problem: Kako bi naredili svojo pravljico in gledališko 

predstavo? 

 

4.2.2 ISKANJE (ALTERNATIVNIH) REŠITEV, IDEJ, ZAMISLI … 

Ko je problem zastavljen, je naloga vzgojitelja, da izzove otroke, da sami rešijo problem s 

svojimi predlogi (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009). Morda je to za otroke na začetku 

nekaj novega, da nanje »delegiramo moč odločanja in urejanja ter izrazimo zaupanje v 

njihove sposobnosti spoprijemanja z 'resnimi' problemi« (prav tam: 225), zato prve ideje 

morda ne bodo tako posebne, zanimive in številčne, vendar pa se kreativnost skozi takšen 
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način dejavnosti vedno bolj krepi. Seveda je izredno pomembno s strani vzgojitelja, da 

zagotovi sproščeno in ustvarjalno ozračje, v katerem bo otrokom dopuščeno izražanje 

vseh idej, ne glede na njihovo potencialno vrednost, ki jim jo pripisujemo odrasli. 

V tej fazi je še večjega pomena predpogoj demokratičnosti, kar pomeni zagotavljanje, da 

so slišane in upoštevane vse ideje otrok, ne samo izstopajočih (prav tam). Zato se moramo 

spomniti načina oz. metode, ki bo spodbujala otroke k podajanju idej, hkrati pa zagotovila 

slišanost vsakega. 

V primeru našega projekta je bilo najprimernejše, da so se otroci razdelili v manjše 

skupine po štiri, da so lahko bili dovolj slišani. Ker naj bi sestavili izvirno pravljico, je 

bila tehnika 'miselnega viharja' najprimernejša. To tehniko se izvede tako, da v skupinah 

vsak otrok pove tisto, kar se spomni, vzgojitelj pa ideje zabeleži. Pri tem si lahko 

pomagamo z žogico, ki si jo otroci podajajo, lahko se vrstijo v krogu, kjer vsak pove eno 

misel ipd. Predvsem je način odvisen od številčnosti in izvirnosti idej posameznih otrok v 

skupini. 

Lahko bi se seveda odločili tudi za kakšno drugo tehniko, kot npr. zaporedno risanje idej, 

sestavljanje zgodbe s pomočjo improvizacije z lutkami in podobno. 

Na tem mestu je ključno omeniti tudi dokumentiranje idej, ki je po mnenju avtorjev »vsaj 

tako pomembno kot njihovo ustvarjanje« (prav tam: 226). Ker projekt traja kar nekaj 

časa, je prav, da lahko v katerem koli trenutku otroci pregledajo svoje ideje, jih ponovno 

ovrednotijo, preverijo, katere so že uporabili in katerih še ne. Tudi pri dokumentiranju 

izbiramo tehniko, ki najbolj verodostojno zabeleži zamisli. Uporabimo lahko risbe s 

komentarjem, plakate, video- ali avdioposnetke (prav tam) in drugo. 

Pri dokumentiranju pravljice v našem projektu, je bil najprimernejši sprotni zapis 

študentke, ki je na list zabeležila vse ideje otrok, ko pa je bila zgodba sestavljena, smo jo 

v celoti posneli z videokamero.  

 

4.2.3 PREIZKUŠANJE REŠITEV, NJIHOVA OCENA IN IZBIRA 

V fazi, ko začnemo tudi praktično preizkušati predloge otrok, je naloga vzgojitelja, da jim 

pri uresničevanju zamisli pomaga, kar lahko zahteva precej truda (Turnšek, Hodnik 
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Čadež, Krnel 2009). Nekatere zamisli potrebujejo več časa in različna sredstva, zato 

vzgojitelj od otrok še naprej poizveduje, na kakšen način bodo izpeljali rešitev, kako bodo 

prišli do sredstev, ki so za to potrebna itd. (prav tam).  

Pri našem projektu bi v smislu popolnega udejanjanja otroških zamisli izpostavili uvodno 

oblikovanje božično-novoletnega kotička. Potekalo je kot mini projekt, kjer so se otroci 

sami dogovarjali, kam bodo postavili posamezne predmete (knjige, blazine, lučke, 

okraske …), študentke pa so jih le spraševale in pomagale uresničiti tisto, česar sami niso 

zmogli (npr. obesiti lučke na večjo višino). 

Avtorji izpostavljajo kot poseben izziv ideje, ki so neuresničljive, ker bi zanje potrebovali 

preveč finančnih sredstev ali pa so nevarne (prav tam). V pristojnosti vzgojitelja nikakor 

ni, da idejo takoj zavrne, ampak se pogovori z otroki in skupaj skušajo najti ustrezno 

nadomestilo. Otrokom želimo sporočiti, da so vse ideje načeloma dobre. Včasih se lahko 

odraslim zaradi izkušenj in predsodkov hitro zazdi, da nečesa ni mogoče izvesti, vendar 

so takšne zamisli lahko celo najbolj izvirne in zanimive. Zato je prav, da preizkusimo vse 

zamisli otrok, tudi če že vnaprej vemo, da te niso najboljše. Otroci se bodo 'po poti 

poskusov in zmot' veliko naučili in si pridobili pomembne izkušnje (prav tam).  

 

4.2.4 OCENA DELA 

Ker tovrsten projekt običajno traja več mesecev, je smiselno, da se tudi med samim 

izvajanjem »večkrat ustavimo in razmislimo, ali smo bliže rešitvi problema, katere ideje 

so bile boljše, katere slabše in zakaj« (Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel 2009: 227). Seveda 

pa je evalvacija nepogrešljiva na koncu. Če zares upoštevamo aktivno participacijo otrok 

na vseh nivojih projekta, je prav, da so vključeni tudi pri ocenitvi dela, saj s tem 

opredelimo pomembnost njihovega soustvarjanja življenja, sami pa se lahko naučijo in 

strnejo znanje in izkušnje, ki so si jih tekom projekta pridobili. 

Tudi z vidika evalvacije je dokumentiranje v vseh fazah projekta nepogrešljivo, saj nam 

je v veliko pomoč, da dobimo jasno sliko dogajanja, ki ga tako lažje ovrednotimo. 

Posebna pozornost vzgojitelja mora biti namenjena prepoznavanju, ali je bila 

zagotovljena participacija otrok v vseh fazah projekta in ali je bilo zadoščeno njenim 

načelom.  
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5. EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Koncept otroške participacije v vzgojnem procesu je sodoben pojav, njegova pomembna 

izhodišča lahko zasledimo že v zgodovini, ko sta se  izoblikovala pojma 'otrok' in 

'otroštvo', kot ga pojmujemo danes. Pri tem je veliko vlogo odigrala Konvencija 

Združenih narodov o otrokovih pravicah (1989), ki je otrokom prvič javno podelila 

pravico ne le do zaščite, ampak tudi do participacije, kar je konkretno pomenilo, da imajo 

otroci tudi pravico 'biti slišani' in  upoštevani s strani odraslih. To so glavne predpostavke 

koncepta participacije, ki pripoznava otroka kot kompetentnega in sposobnega subjekta, 

ki sam konstruira in oblikuje svoje ideje, predstave o svetu in je že v zgodnjem otroštvu 

pripravljen aktivno sooblikovati podobo življenja (v vrtcu). Takšen pogled in pristop k 

življenju in delu so na najbolj dejaven način zavzeli v vrtcih Reggio Emilia, kjer 

participacija otrok, strokovnih delavcev, staršev in lokalne skupnosti predstavlja temelj 

delovanja. 

Kot so pokazale številne tuje raziskave (Sheridan in Pramling Samuelson 2001) in 

domače (Kroflič, Batistič Zorec, Cemič, Plestenjak, Turnšek in Vilič 2002; Turnšek 

2009), je soudeleženost otrok v vrtcih še vedno zelo skromna. Ti imajo še največ 

možnosti odločanja o prosti igri. Tudi raziskave v okviru Profesionalnega usposabljanja 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia 

koncepta na področju predšolske vzgoje (Batistič Zorec; Rožič, Turnšek 2009) so 

pokazale, da se vzgojni delavci na deklarativni ravni zavzemajo stališča, ki so v podporo 

ideji kompetentnega otroka in koncepta participacije, vendar pa se v konkretnih 

vprašanjih o njihovem ravnanju še vedno kaže, da zagotavljajo malo priložnosti za 

otroško participacijo. 

Poseben način participacije otrok je projektno delo, ki se dobro uveljavlja tudi v 

slovenskih vrtcih. V okviru integrirane prakse predmeta metodika uvajanja v družbeno 

okolje smo študentje 3. letnika predšolske vzgoje v študijskem letu 2010/2011 v vrtcu 

Šentvid izvedli projekt Pravljična hiša. V naši skupini smo se odločili za naslov: 

Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo. Odločili smo se za projekt odprtega 

tipa (Maxim (1979), ki je strategija uresničevanja otroške participacije Gre za načrtno 
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vključevanje otroških idej, zamisli in rešitev zastavljenega problema oz. udejanjanje 

njihovih zamisli. Projekt smo v skupini študentov skupaj oblikovali, nato pa je vsak par 

oz. skupinica, ki je izvajala posamezen nastop, naredila podrobnejšo pripravo. Nastopi so 

potekali tedensko oz. glede na možnosti udeležencev in smiselnost v prazničnem 

obdobju. Pri vsakem nastopu so poleg vodilnih študentov sodelovali tudi drugi ter 

pomagali pri dokumentiranju z videokamero. Po vsakem nastopu smo prisotni študentje 

skupaj z vzgojiteljico in asistentko opravili evalvacijo nastopa in nakazali smernice za 

nadaljevanje projekta. Sama sem skušala ovrednotiti stopnjo participacije otrok v 

posameznih dejavnostih in v projektu kot celoti, kar sem zabeležila v lastni evalvaciji po 

posameznih dejavnostih. Predvsem me je zanimalo, kje in zakaj je prihajalo do 

omejevanja načel participacije ter ali je bila ta omejitev upravičena. 

 

5.2 CILJ 

V teoretičnem delu naloge želim razumeti izhodišča in temelje za razvoj predpostavke o 

kompetentnosti otroka in nujnosti participacije. Prepoznati želim bistvene elemente 

koncepta participacije otrok v vzgojnem procesu in njene morebitne omejitve. Predstaviti 

želim tudi proces reševanja problemov odprtega tipa kot način vključevanja 

demokratičnega odločanja in participacije otrok v življenje vrtca.  

V empiričnem delu želim s pomočjo projekta odprtega tipa preizkusiti in ovrednotiti 

realne možnosti za aktivno participacijo otrok in njene omejitve v praksi. 

 

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

– Ali so zastavljeni cilji posameznih dejavnosti v projektu doseženi? 

– Ali študentje upoštevajo načela participacije in demokratičnega odločanja otrok? 

– Zakaj o nekaterih dejavnostih otroci ne odločajo sami? 

– Ali dejavnosti spodbujajo motivacijo otrok in željo po ustvarjanju? 

– Kje se kažejo praktične možnosti za izboljšanje projekta v smislu večje 

participacije otrok? 
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5.4 RAZISKOVALNA METODA 

Za teoretični del diplomske naloge je uporabljen študij literature povezane z 

raziskovanjem otroštva in sodobnih pogledov na vzgojo otrok – predvsem koncepta 

participacije. Kot način uresničevanja le-te je opredeljen tudi odprti tip reševanja 

problemov. 

V empiričnem delu diplomske naloge je uporabljena kavzalna-neeksperimentalna metoda 

raziskovanja, ki temelji na zbrani dokumentaciji (zapisih in videoposnetkih) o projektu ter 

mojih lastnih evalvacijskih zapisih. 

Pri projektu je sodelovalo 14 študentk in 1 študent 3. letnika predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter 24 otrok vrtca Šentvid, enota Vid, skupina Mravljice, 

starih 4–5 let.  



 

5.5 SHEMA IN NA

Projekt Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo

ki so si smiselno sledile. Shema prikazuje nastope in dejavnosti, ki smo jih na

izvedli študentje. Krog puščic je sklenjen, saj se na koncu vra

z izvedbo k njeni rešitvi. 

Shema: Projekt Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo

 

Številka nastopa: 1 

Datum izvedbe nastopa: 1. 12. 2010

Študentki, izvajalki nastopa:

Vzgojiteljica – mentorica: Irena Pezdirc 

S kamero snema: študentka Žaklina Turk

Cilji nastopa:  

– razvijanje domišljije, 

– otrok soustvarja kotiček,

– vsak otrok ima možnost, da izrazi svoje misli in želje.

4. Izdelava 

platnic in 

5. Izdelava 

lutk

6. Izdelava 

gledališča 

in igranje 

predstav
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SHEMA IN NAČRT PROJEKTA 

Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo je potekal kot niz dejavnosti, 

ki so si smiselno sledile. Shema prikazuje nastope in dejavnosti, ki smo jih na

čic je sklenjen, saj se na koncu vračamo od zamisli o problemu 

Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo 

1. 12. 2010 

i nastopa: Tjaša Praček, Katarina Vrtač  

Irena Pezdirc  

študentka Žaklina Turk 

otrok soustvarja kotiček, 

vsak otrok ima možnost, da izrazi svoje misli in želje. 

NAREDIMO SI 

SVOJO 

PRAVLJICO IN 

GLEDALIŠKO 

PREDSTAVO

1. 
božično

novoletnega 

kotička in 

krašenje

3. Izdelava 

knjig

4. Izdelava 

platnic in 

vezave

je potekal kot niz dejavnosti, 

ki so si smiselno sledile. Shema prikazuje nastope in dejavnosti, ki smo jih načrtovali in 

amo od zamisli o problemu 

 

1. Izdelava 

božično-

novoletnega 

kotička in 

krašenje

2. 

Izmišljanje 

pravljc

Obisk 

pisateljice
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UVODNA DEJAVNOST 

Cilj uvodne dejavnosti: Medsebojno spoznavanje. 

Opis izvedbe uvodne dejavnosti: Ko prideva v vrtec, pred vrati igralnice pustiva  paket, v 

katerem so pravljice na različnih medijih ter material za izdelovanje kotička (rjuha, 

koprena, moosgumi pena, vata, različni koščki blaga, čopiči, tempera barve, šeleshamer, 

novoletne lučke). Nato vstopiva v igralnico, pozdraviva in se usedeva k otrokom. 

Študentki rečeta: »Pozdravljeni otroci! Sva študentki in sva prišli k vam na obisk.« Usedli 

se bomo v krog. Študentka reče: »V roki imam volno in sedaj se bomo s to volno 

predstavili.« 

Naslov igre: Mreža prijateljstva 

Namen igre: Sklenjanje mreže prijateljstva, da se med seboj spoznamo. 

Ena študentka, ima v roki volno in pove svoje ime. Nato enemu izmed otrok poda volno 

in reče: »Zdaj pa ti povej svoje ime.« Otrok pove svoje ime, druga študentka pa na 

papirnato zvezdico zapiše njegovo ime. Konec te vrvice in njegov vogal mreže skupaj s 

spenjačem pripne na kopreno. Klobčič volne otrok nato zakotalil naprej do drugega 

otroka. Na koncu igre je na kopreni pripeta mreža našega prijateljstva, ki jo bomo obesili 

v igralnici. 

PREHOD NA NASLEDNJO DEJAVNOST: 

Po končani igri, rečeva, da sva pred vrati pozabili presenečenje oz. škatlo za njih. Otroke 

povabiva, da naj gredo ponjo. Rečeva jim, naj jo odprejo in pogledajo, kaj je v njej, 

predmetov pa naj ne jemljejo ven, ker jih bova midve jemali ven enega po enega. Otroke 

posedeva v krog. Nato dava vsakemu eno stvar iz škatle. Nekaj časa jih pustiva, da si 

stvari oz. predmete ogledajo. Nato jih spodbudiva z vprašanjem, kje bi te knjige lahko čez 

teden v miru gledali, da poiščejo prostor, kjer bodo imeli bralno-novoletni kotiček.  

OSREDNJI DEL  

Ko si otroci izberejo prostor, jim poveva, da se bomo razdelili v skupine, ker bomo 

izdelali okraske za  bralno-novoletni kotiček. Ena od naju ima v rokah vrečko, v kateri so 

barvni listki različnih barv (rumena, modra, rjava, rdeča). Vsak otrok iz vrečke izžreba 

listek. Glede na barvo listka otroke usmeriva k mizi, kjer bodo izdelovali okraske.  

Prva dejavnost: Izdelovanje okraskov iz vate, barvnega papirja, volne in iz koščkov 

blaga. 
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Cilj prve dejavnosti:  

– razvijanje fine motorike, 

– razvijanje ustvarjalnosti.  

Opis izvedbe prve dejavnosti: Pri tej mizi je študentka Tjaša. Otroci, ki izžrebajo rdeč 

listek, izdelujejo okraske iz vate, barvnega papirja, volne in iz koščkov blaga. Že vnaprej 

imava pripravljeno škatlo, v kateri so pripomočki, ki jih bomo potrebovali za izdelavo 

(barvni papir, vata, šeleshamer, lepilo, škarje, svinčniki, primeri že izdelanih okraskov iz 

vate in barvnega papirja). Otrokom rečeva, naj si vzamejo šeleshamer in s svinčnikom 

narišejo božično-novoletni motiv in ga izrežejo – kdor zna – ter ga nato okrasijo z vato in 

barvnim papirjem.  

Druga dejavnost: Risanje različnih motivov s tempera barvami na rjuho. 

Cilj druge dejavnosti:  

– otroci se naučijo dogovarjanja, 

– razvijanje ustvarjalnosti in domišljije. 

Opis izvedbe druge dejavnosti:  Pri tej mizi sta študentki, ki hospitira nastop (Nuša Pajk, 

Neja Kržišnik). Otroci, ki izžrebajo rumen listek, na belo rjuho s čopičem rišejo božično-

novoletne motive, kakršne si sami zamislilijo. Na tla pogrnemo časopisni papir za zaščito 

tal, otroci pa oblečejo zaščitne halje. Na tla študentka razgrne rjuho ter otrokom razdelila 

čopiče in tempera barve. Preden začnejo z risanjem, se otroci med seboj dogovorijo, kje 

bo kdo risal. Ko si vsak izbere svoj del rjuhe, začnejo z risanjem. 

Tretja dejavnost: Izdelovanje okraskov iz moosgumi pene, blaga, filca, vate in 

šeleshamerja. 

Cilj prve dejavnosti:  

– razvijanje fine motorike, 

– razvijanje ustvarjalnosti. 

Opis izvedbe prve dejavnosti: Pri tej dejavnosti sodelujeta študentki, ki hospitira (Mirjam 

Juhant, Suzana Ručman). Otroci, ki izžrebajo rjav listek, izdelujejo okraske iz moosgumi 

pene, blaga, filca, vate. Že vnaprej študentki pripravita škatlo, v kateri bodo pripomočki 

(moosgumi pena, vata, šeleshamer, lepilo, škarje, svinčniki, primeri že izdelanih 

okraskov). Otrokom rečeva, naj iz teh pripomočkov izdelajo okraske; najprej naj narišejo 

ter nato izrežejo in okrasijo kot želijo. 

Četrta dejavnost: Priprava kotička pred pričetkom okrasitve. 
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Cilj prve dejavnosti:  

– otroci se naučijo dogovarjanja in sodelovanja, 

– otroci pridobivajo delovne navade. 

Opis izvedbe prve dejavnosti: Pri tej dejavnosti sodeluje študentka Katarina. Otroci, ki 

izžrebajo moder listek, pospravljajo in pripravljajo kotiček. Otroci vse knjige, ki so bile 

že prej na polici, dajona eno polico ter nato nove knjige iz škatle zložili na prazno polico. 

Mrežo prijateljstva, spleteno v uvodnem delu, po dogovoru dajo na primerno mesto v 

kotičku. Dogovorijo se tudi, kam bi obesili lučke.  

ZAKLJUČEK  

Ko se delo po skupinah zaključi, vsaka skupina posebej odnese svoje izdelke v kotiček in 

ga s tem okrasi. Izdelke v kotiček prilepijo z lepilnim trakom. 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA  

Otroci do naslednjega srečanja v kotičku prebirajo pravljice, dvd-je in kasete pa si 

ogledajo/poslušajo z vzgojiteljico. 

 

Številka nastopa: 2 

Datum izvedbe nastopa:  3. 12. 2010 

Študenti, izvajalci nastopa: Suzana Ručman, Žaklina Turk, Nuša Pajk, Andreja 

Primožič, Neja Kržišnik 

Vzgojiteljica – mentorica: Irena Pezdirc 

Cilji nastopa: 

– razvijanje domišljije, 

– poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

– vsak otrok ima možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– spodbujanje empatije. 

UVODNA DEJAVNOST 

Cilj uvodne dejavnosti: 

– sprostitev otrok, 

– otrok otroci se vživlja v lutkovno predstavo, 

– razvija domišljijo – se identificira z lutko, 

– opazuje, komentira predstavo, 
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– spodbujanje radovednosti, doživljanja. 

Opis izvedbe uvodne dejavnosti: Študentke pridemo v igralnico, otroke pozdravimo ter jih 

povabimo v krog z igrico 'napihnimo balonček' (močno pihamo in se razširimo v krog). 

Rečemo jim, da smo prišle pogledat, kako je z njihovim kotičkom. Vprašamo jih: »Ali ste 

prebrali pravljice? Ste poslušali zgodbe na kasetah? Ste si ogledali risanke? Ste upoštevali 

navodila? Ste dobro skrbeli za kotiček? ... Vidimo, da ste ga lepo okrasili.« 

Študentka reče: »Tako otroci, zdaj pa bomo odšli v predprostor. Tam smo vam pripravili 

še eno pravljico, ki jo bomo izvedli na prav poseben način.« V predprostoru pred 

igralnico je že pripravljena scena za lutkovno predstavo. Otroci se posedejo na blazine, ki 

jih pripravimo že pred prihodom. Pravljica se začne. Nato nekdo potrka na vrata. V 

predprostor pride Jacek in reče: »Pozdravljeni otroci. Ime mi je Jacek. Slišal sem, da 

imate danes v vrtcu lutkovno prestavo. Zelo rad imam lutke. Ali lahko tudi jaz, prosim, 

gledam?« Ko otroci pritrdijo, reče študentka: »Tako, zdaj pa lahko začnemo s predstavo.« 

Naslov pravljice: Nekoč je bila 

Scena: paravan 

Lutke: Lutke so ročne, izdelane iz papirja in so 3D, poleg papirja pa imamo na roki tudi 

rokavico z našito obleko. 

Obnova zgodbe: Predstava govori o miški Nili, ki je v gozdu našla knjigo. Ko ugotovi, da 

je to pravljica, sklene, da jo bo prebrala, zato hitro odide domov. Vendar nikjer ne najde 

miru za branje pravljice. Najprej jo z glasnim igranjem motita bratca, nato pa še mama, ki 

tre orehe. Miška Nili se odloči, da gre kar nazaj v gozd. Pride do jazbečevega brloga. Ker 

vidi, da jazbec spi, je prepričana, da bo tukaj lahko prebrala pravljico. Vendar začne 

jazbec zelo glasno smrčati. Vsa obupana odide dalje. Pride do lepe, sončne jase, kjer ne 

sliši nobenega smrčanja in nobenega ropotanja. A tudi tukaj ne more brati, ker ji nagaja 

veter. Nato najde mlako, kjer imajo žabe koncert, in zopet ne more brati. Tedaj pa se 

spomni, da imajo najbrž pravljice vsi radi. Zato prav vse, žabe, jazbeca, mamo miš in 

bratca ter veter, povabi, da prisluhnejo najdeni pravljici, ki jo bo na glas prebrala. Miška 

odpre knjigo in ugotovi, da je napisano samo Nekoč, ko se je bližalo novo leto … in da 

sploh ni pravljice. Miška je zelo žalostna, ker ni pravljice. 

PREHOD NA NASLEDNJO DEJAVNOST: 

Problem: Miška začne jokati zaradi prazne knjige. 

Cilj:  

– otrok razvija domišljijo z izmišljanjem idej, kako potolažiti miško, 
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– sodeluje in daje predloge, 

– razvija ustvarjalno mišljenje, 

– se zaveda pripadnosti družbi, 

– spodbujanje k pomoči do drugih. 

Opis izvedbe dejavnosti: Ker miška začne jokati, jo živali poskušajo potolažiti z 

neumnimi idejami. Žabica reče: »Joj, miška, kako te lahko potolažim? … Aha, že vem! 

Boš puding?« Miška žalostno odgovori, da ne. Jazbec ji predlaga: »Miška, boš bombon?« 

Tako druge živali naprej predlagajo še: »Bi šla v cirkus, bi delala prevale, bi šla na vlak 

...« pri tem pa sodelujejo tudi otroci. Jacek vsakega posebej vpraša, kako bi pomagal 

miški. Študentki to dokumentirata s kamero. Tudi študentke in Jacek ponujajo različne 

humorne ideje. Če nihče od otrok ne predlaga pravljice, jim miška predlaga uganko:   

»Otroci jo vsi radi imajo, 

ker pravljična bitja v njej se igrajo. 

Lepo je, ko oni zarajajo z nami, 

začne za devetimi tam se gorami.« 

Problem: »Kje bi pa dobili pravljico za miško?«   

Če nihče od otrok ne predlaga pravljice iz knjižnega kotička, jo predlaga Jacek oz. jo 

prinese študentka Tjaša in jo začne brati (npr. Rdečo kapico oziroma nekaj, kar otroci 

poznajo). Miška še bolj joče, da bi rada novo pravljico, ker to že pozna. 

Jacek: »Kaj mislite, kaj lahko naredimo, da bi miški pomagali, da bi dobila čisto novo 

pravljico?« 

Če kdo od otrok predlaga, da bi naredili pravljico, je miška zelo vesela in reče, da bi rada 

prav posebno pravljico, takšno, ki je še ni. Če pa otroci ne predlagajo sami, miška 

namigne: »Ampak jaz bi rada novo, še nenapisano pravljico.« Miški povedo, da bodo oni 

sami napisali zanjo novo pravljico. Takrat pa Jacek reče: »Jaz pa mislim, da bo najbolje, 

da midva greva, da bo za naju to presenečenje.« Miška gre dol z odra, Jacek gre za oder 

iskat miško, oba skupaj se poslovita od otrok in odideta. Žabica reče: »Mi gremo pa 

skuhat kosilo, ker smo lačni.« 

Ko  pridejo do ideje in se poslovijo od Jacka, se otroci skupaj s študentkami, ki smo 

nastopale, odpravijo v igralnico, kjer se z igro 'hitro poišči svoj stol' razdelijo v skupine.  

PREHOD NA NASLEDNJO DEJAVNOST: 

Naslov igre: Hitro poišči svoj stol 

Namen igre: razdelitev v skupine 
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Cilji:  

– razdelitev v skupine, 

– otrok razvija eksplozivno moč, 

– razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja in ravnotežje, 

– spoznava pomen sodelovanja ter upoštevanje pravil. 

Predvajamo glasbo (otroška instrumentalna pesem o zimi). Medtem se otroci prosto 

gibajo po prostoru. Ko glasba ugasne, mora vsak hitro poiskati stol ob mizi in se nanj 

usesti. Iimamo štiri mize in okoli njih enakomerno razporedimo toliko stolov, kolikor je 

otrok. To trikrat ponovimo. Ko se otroci tretjič usedejo na stole, igro zaključimo in s tem 

so skupine naključno oblikovane. 

OSREDNJI DEL  

Problem: Izmišljanje pravljice 

Cilj druge dejavnosti:  

– otrok razvija domišljijo z izmišljanjem novih pravljic, 

– se identificira s pravljičnimi junaki, 

– uživa in se zabava ob nesmiselnih zgodbah, 

– upošteva pravila, 

– se medsebojno dogovarja in sodeluje, 

– samostojno pripoveduje zgodbo, 

– razvija jezik. 

Opis izvedbe druge dejavnosti: Po razdelitvi v skupine gre za vsako mizo po ena 

študentka: 

1. skupina: študentka Andreja Primožič 

2. skupina: študentka Suzana Ručman 

3. skupina: študentka Žaklina Turk 

4. skupina: študentka Nuša Pajk 

Dokumentacija: Dokumentiramo vsako skupino posebej s kamerami in fotoaparatom. 

Snemajo študentke Tjaša, Katarina, Neja ter profesorica Alenka Rožič. Študentke, ki so 

vsaka pri svoji skupini otrok, si ideje zapisujejo na list.  

Ko vsaka študentka pride do svoje skupine, jim pove, da je bil v pravljici samo začetek 

Nekoč, ko se je bližalo novo leto … ter jih vpraša, kako bi se njihova pravljica 

nadaljevala. 
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MOŽNOST A: V primeru, da otroci dajejo predloge, ki so kopija že napisanih pravljic, 

bomo rekli, da to pravljico miška zagotovo že pozna in bi rada kakšno čisto novo. Če 

bodo otroci imeli ogromno idej in bodo govorili kar en čez drugega, jih bomo ustavili in 

jim rekli, naj si določijo pravilo: ali si bodo podajali kakšen predmet in tisti, ki dobi ta 

predmet pove en stavek ali pa pravilo, da prvi pove stavek, nadaljuje drugi, nato tretji … 

MOŽNOST B: V primeru, da so otroci tiho, jim študentka, ki vodi skupino, postavi 

vprašanja: »Kdo bi nastopal v vaši pravljici? Kaj se bo zgodilo? Kdo bi začel? Kaj najraje 

počnejo ti liki, kje živijo? A se liki poznajo med sabo, ali so prijatelji? Kje so se srečali? 

Ali so šli na izlet? Kam bodo potem šli?« 

MOŽNOST C: V primeru, da kakšna skupina konča prej, odidejo v knjižni kotiček in 

prebirajo pravljice. 

ZAKLJUČEK 

Ko ugotovimo, da je naša pravljica končana (v primeru, da ni, jo dokončamo na 

naslednjem nastopu), otrokom povemo, da bomo prišli zopet naslednji teden in bomo 

takrat zgodbo prepisali na liste ter jo narisali. Ko smo vsi skupaj zbrani na preprogi, 

otroci povedo zgodbo svoje pravljice. Otroci pripovedujejo zgodbo, študentka, ki je bila v 

tisti skupini, pa otroke spodbuja in usmerja.  Otrokom povemo, da naj bo napisana 

pravljica naša skrivnost (vprašamo jih, če vedo, kaj je skrivnost – če ne vedo, jim 

povemo) in če pride na obisk miška, ji ne smejo povedati, kakšno pravljico so napisali.  

DEJAVNOST DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

6. 12. 2010: Ogled gledališke predstave v okviru vrtca. 

7. 12. 2010:  Presenečenje za otroke. Obišče jih pisateljica Berta Golob, ki se predstavi, 

vpraša, če je prišla v pravo skupino, v tisto, v kateri pišejo pravljice. Pove, da je tudi ona 

pisateljica, jih povabi, da jim predstavi svoje delo in prebere eno izmed svojih  pravljic. 

Če bodo imeli otroci kakšna vprašanja, jim bo nanje odgovorila. Opiše jim postopek 

nastanka pravljice oz. knjige, govori tudi o pomembnosti ilustracij, o naslovnici in vezavi. 

 

Številka nastopa: 3   

Datum izvedbe nastopa: 10. 12. 2010 

Študentki, izvajalki nastopa: Maja Furlan, Mirjam Juhant 

Vzgojiteljica – mentorica: Irena Cvek 

Snemata: študenta Gregor Vode in Klara Jarc 
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Cilji nastopa: 

– razvijanje domišljije, 

– vsak otrok ima možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– razvijanje likovne ustvarjalnosti. 

UVODNA DEJAVNOST 

Cilj uvodne dejavnosti: 

– sprostitev otrok, 

– motiviranje za nadaljnje delo, 

– obnova in vživljanje v zgodbe, ki so jih sestavili v prejšnjem nastopu, 

– spodbujanje radovednosti, doživljanja. 

Opis izvedbe uvodne dejavnosti: Študentki prideva v igralnico, otroke pozdraviva ter jih 

povabiva v krog. Vprašava jih: »Ali se še spomnite, kaj ste počeli prejšnji teden, ko so 

vas obiskale študentke?« Rečeva jim, da naju zanima, kakšne pravljice so napisali in zato 

imava s sabo DVD, ki so nama ga dale študentke, s katerimi so sestavljali pravljice. 

Vprašava jih: »Ste za to, da si posnetek skupaj ogledamo? Ob tem se boste tudi vi 

spomnili, kakšne pravljice ste sestavili.« Študentka nato otroke povabi v predprostor, kjer 

so že pripravljeni TV, DVD predvajalnik in blazine za sedenje. Otroci sedijo na tleh na 

blazinah, razporediva jih tako, da vsi dobro vidijo. Nato si ogledamo posnetek, na 

katerem so posnete vse nastale pravljice (dokončane pravljice, ne zbiranje idej). Posnetek 

je dolg približno 10 minut. 

Po ogledu posnetka študentka reče:  »Pravljice smo si ogledali na televiziji. Ali so zdaj 

naše pravljice oz. knjige končane? Jih lahko že pokažemo miški?« 

MOŽNOST A: Otroci menijo, da jih lahko pokažemo miški. 

Študentka jih vpraša: »Mislite, da bo zadovoljna s tem? Kako pa izgledajo pravljice v 

vašem božično-novoletnem kotičku? Ali so vse na DVD-ju tako kot je bil ta posnetek ali 

so še drugačne pravljice? Kaj potrebuje pravljica, da bi jo lahko prebrali tudi drugi, npr. 

vaši starši, bratje, sestre, dedki, babice ...?« Če otroci še vedno ne ugotovijo, da je 

potrebno pravljico zapisati, jih spomnimo na obisk pisateljice in jih vprašava: »Ali 

pisateljica pravljico pove ali jo morda tudi zapiše?« Otroci ugotovijo, da je pravljico 

potrebno zapisati, zato jih spodbudiva, da naj zdaj tudi oni to storijo. 

MOŽNOST B: Otroci pridejo do ugotovitve, da pravljica oziroma knjiga še ni končana.  
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Študentka jih vpraša: »Kaj pa moramo narediti, da lahko preberemo pravljico? Ali 

pisateljica pravljico pove ali jo morda tudi zapiše?« Otroci ugotovijo, da je pravljico 

potrebno zapisati, zato jih spodbudiva, da naj zdaj tudi oni to storijo. 

PREHOD NA NASLEDNJO DEJAVNOST: 

Po ugotovitvi, da je pravljico potrebno zapisati, otrokom poveva, da se bomo razporedili 

v iste skupine kot pri prejšnjem nastopu, saj se delo oz. ustvarjanje knjige nadaljuje. Od 

študentk, ki so imele nastop prejšnji teden, sva dobili informacije, kdo je bil v kateri 

skupini in kdo je pisal določeno zgodbo. Ker so zgodbam že določili naslove, jih bomo v 

skupine razporedili z igrico 'ugani, kdo je napisal to zgodbo z naslovom ...' 

Naslov igre: Ugani, kdo je napisal to zgodbo z naslovom ... 

Namen igre: razdelitev v skupine 

Cilji: 

– razdelitev v skupine, 

– obnovitev naslovov pravljic. 

Otrokom razloživa pravila igre. Študentka reče: »Otroci, zdaj bom prebrala naslov ene od 

zgodb, ki ste jih napisali. Ko zaslišite naslov zgodbe, ki ste jo zadnjič pisali, hitro stecite k 

študentki, ki je ta naslov prebrala. Ona vas bo nato odpeljala do mize, kjer bodo potekale 

nadaljnje dejavnosti.« Prva študentka prebere naslov pravljice in otroci, ki so to pravljico 

pisali, hitro stečejo k njej. Ko so otroci pri študentki, ona z lista, na katerem je zapisan 

naslov zgodbe, prebere še, kdo so ustvarjalci te zgodbe. S tem preveri pravilnost 

razporeditve otrok. To ponovimo še z drugo, s tretjo in četrto študentko, saj imamo 4 

pravljice in zato 4 skupine. 

OSREDNJI DEL  

Problem: Naredimo miški knjige.  

Cilj: 

– razvijanje domišljije, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– utrjevanje vsebine pravljice. 

Opis izvedbe dejavnosti: Po razdelitvi v skupine je v vsaki skupini ena študentka: 

1. skupina: študentka Maja Furlan 

2. skupina: študentka Mirjam Juhant 

3. skupina: študentka Neja Kržišnik 



42 

 

4. skupina: študentka Maja Vezenšek 

Študentke otroke posedemo za mize. S seboj prinesemo že razrezan zapis zgodbe po 

stavkih. Otrokom povemo, da smo doma ob pregledu posnetkov vse njihove zgodbe 

napisali na list in jih razrezali na dele, oni pa naj jih ponovno postavijo v pravilen vrstni 

red. To naredimo tako, da na sredino vsake mize damo list papirja, ki je razdeljen na 8 

delov, vsak del pa je pobarvan s svojo barvo. Tudi lističi, na katerih so napisani stavki iz 

pravljice, so obarvani vsak s svojo barvo. Otroci jih morajo razvrstiti po vrsti tako, kot so 

razporejene barve na listu. Barve so: rumena, oranžna, rdeča, roza, vijolična, zelena, 

modra, rjava.  

1. del zgodbe = rdeča 

2. del zgodbe = vijolična 

3. del zgodbe = rumena 

4. del zgodbe = zelena 

5. del zgodbe = oranžna 

6. del zgodbe = modra 

7. del zgodbe = roza 

8. del zgodbe = rjava 

Ko otroci zgodbo sestavijo, jo skupaj preberemo, da osvežimo vsebino pravljice. 

Vsakemu otroku damo dva stavka zgodbe, da ju prilepi na A3 list papirja, in sicer na 

zgornji del. 

Problem: Ali je naša knjiga zdaj že končana?  

Cilj: 

– razvijanje domišljije, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– sodelovanje in dajanje predlogov. 

Otroke vprašamo: »Ali je naša knjiga zdaj že končana? Ali imajo knjige samo papir in 

črke? Kaj še potrebuje knjiga?« 

MOŽNOST A: Otroci rečejo, da je knjiga končana. Spomnimo jih na obisk pisateljice in 

naj razmislijo, kaj jim je povedala, kako nastane knjiga. Ogledajo si tudi knjige v bralno-

novoletnem kotičku in jih primerjajo s svojo. Podobne so si v tem, da so povsod listi in 

črke. V čem pa se razlikujejo, kaj naši knjigi manjka. Otroci ugotovijo, da so to 

ilustracije, platnice, vezava.  
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MOŽNOST B: Otroci sami povedo, da knjiga še ni končana. Ugotovijo, da je potrebno 

knjigo še ilustrirati, izdelati platnice, zvezati liste.  

Povemo jim, da bomo danes knjigo ilustrirali.  

Problem: Kaj je ilustracija? 

Cilj: 

– razvijanje domišljije, 

– obnavljanje vsebine pravljice, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– sodelovanje in dajanje predlogov. 

Otroke vprašamo, zakaj je slika ob zgodbi. Otroci ugotovijo, da nam tudi slika pove, kaj 

se v knjigi dogaja in ne samo črke, zato moramo narisati tisto, kar je napisano v knjigi na 

isti strani. Otroci bodo narisali tisti del pravljice, ki so ga tudi nalepili na A3 list papirja, 

in sicer pod nalepljen del besedila. Študentka, ki je za mizo, gre do vsakega otroka 

posebej in z njim še enkrat prebere, kaj je nalepil na list. Vpraša ga, kaj bi on narisal, 

glede na to, kaj se dogaja v tistem delu besedila. Če se otrokove želje ne skladajo z 

vsebino, mu študentka predlaga, kaj naj nariše.  

Na posebni mizi je ves material, ki je na voljo za ilustriranje (voščenke, prstne barve, 

barvni papir za trganko). V skupini se dogovorimo, katero tehniko bomo uporabili, 

odidemo do mize, vzamemo material in ga odnesemo do svoje mize. Materiala bo dovolj 

za vse skupine (lahko si npr. vsi izberejo voščenke). 

ZAKLJUČEK 

Ko otroci končajo z ilustriranjem, v vsaki skupini pregledamo, kakšni izdelki so nastali. 

Po pregledu izdelkov otrokom povemo, da bomo svojo pravljico predstavili še drugim 

otrokom. Spodbudimo jih tudi k temu, da se postavijo v vrsto tako, kot poteka zgodba. Če 

imajo pri tem težave, jih razporedimo mi. Vsak otrok bo imel v rokah svoj del knjige, ki 

ga je ilustriral. Razložimo jim, kdo začne s pripovedovanjem zgodbe in da naslednji 

nadaljuje, ko prvi neha govoriti. 

Vse skupine se nato zberemo v predprostoru, kot na začetku ob gledanju posnetka. Vsaka 

skupina predstavi svojo knjigo in sicer tako, da vsak otrok prebere oziroma ob ilustraciji 

predstavi tisti del pravljice, ki ga je ilustriral.  

Nato otrokom povemo, da bodo z izdelovanjem knjige za miško nadaljevali naslednjič, ko 

bodo izdelali še platnice in jo zvezali. 
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DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA  

Otrokom ob koncu damo knjige z različnimi vezavami (lepljenka, leporelo zloženka, 

špirala) in jim naročimo, naj si jih dobro ogledajo, saj bodo naslednjič tudi sami delali 

vezavo. 

 

Številka nastopa: 4   

Datum izvedbe nastopa: 17. 12. 2010 

Študenta, izvajalca nastopa: Maja Vezenšek, Gregor Vode 

Vzgojiteljica – mentorica: Irena Cvek 

Snemata: Petra Merljak in Andreja Primožič 

Cilji nastopa:  

– razvijanje ustvarjalnosti, 

– vsak otrok ima možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– otroci se učijo dogovarjanja, 

– otroci spoznavajo nove materiale in se učijo rokovanja z orodji in pripomočki. 

UVODNA DEJAVNOST 

Cilji uvodne dejavnosti:  

– sprostitev otrok, 

– motiviranje za nadaljnje delo, 

– obnova in vživljanje v zgodbe, ki so jih sestavili in ilustrirali, 

– spodbujanje radovednosti, doživljanja. 

Opis izvedbe uvodne dejavnosti: Študenti pridemo v igralnico, otroke pozdravimo ter jih 

povabimo v krog. Izvajalca vprašava: »Ali se še spomnite, kaj ste počeli prejšnji teden, ko 

so vas obiskali študentje?« Rečeva jim, da naju zanima, kakšne pravljice so napisali in 

kako so jih ilustrirali. Vprašava jih: »Ste za to, da nam pravljice še enkrat predstavite? 

Tako se boste tudi vi spomnili, kaj ste napisali in narisali.« Nato nadaljujeva: »S seboj 

imava liste z zgodbicami in ilustracijami, ki ste jih naredili prejšnji teden. Prebrala bom 

naslov zgodbe, in tisti otroci, ki ste to zgodbo napisali, pridete k meni.« Pri sebi imava 

tudi list z imeni otrok, ki so napisali to zgodbo, da lahko preveriva. Otroci povedo, kaj se 

v pravljici dogaja. Po potrebi študentka prebere, kaj je napisano na listu. Tako obnovimo 

vse štiri zgodbe. Nato drugi študent vpraša otroke: »Pa so zdaj naše knjige že končane? 

Jih že lahko pokažemo miški?« 
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MOŽNOST A: Otroci menijo, da jih že lahko pokažemo miški. Študent vpraša: »Menite, 

da bo zadovoljna s tem? Kako pa izgledajo knjige v vašem kotičku?« Če otroci ne 

ugotovijo, da je potrebno izdelati platnice in knjigo zvezati, jih spomnimo na prejšnji 

teden, ko jim je študentka to pokazala in jih vprašamo: »Pa tiste, ki sta jih prejšnji teden 

prinesli študentki? Kaj so imele?« Otroci ugotovijo, da je potrebno izdelati platnice in 

vezavo. 

MOŽNOST B: Otroci pridejo do ugotovitve, da knjiga še ni končana. Študent jih vpraša: 

»Kaj pa je še potrebno storiti, da bo knjiga končana?« Otroci ugotovijo, da je potrebno 

izdelati platnice in vezavo. 

Študenta vprašata otroke: »Pa ste že kdaj bili v knjižnici?«  

MOŽNOST A: Če so otroci že bili predhodno v knjižnici z vzgojiteljico, jih študentje 

vprašajo: »Kaj ste videli v knjižnici, ko ste šli tja z vzgojiteljico? Kakšne so bile te 

knjige? So imele platnice? Kako so bile zvezane? Kaj pa naše knjige, jih bomo 

dokončali? Kaj smo rekli, da še potrebujejo?«  

MOŽNOST B: Če otroci niso bili v knjižnici, jih študenta vprašata, če vedo, da je tudi v 

vrtcu ena knjižnica. Vprašata jih, če bi si želeli pogledati knjige, ki so tam. Nato jih 

peljeta v vrtčevsko knjižnico, kjer sta že prej nastavila nekaj knjig z različnimi vezavami 

in platnicami. Po ogledu otroke vprašata: »Kaj ste videli v knjižnici? Kakšne so bile te 

knjige? So imele platnice? Kako so bile zvezane? Kaj pa naše knjige, jih bomo 

dokončali? Kaj smo rekli, da še potrebujejo?« 

PREHOD NA NASLEDNJO DEJAVNOST: 

Po ugotovitvi, da je potrebno za dokončanje knjige izdelati še platnice in vezavo, otrokom 

povemo, da se bomo razporedili v iste skupine kot pri prejšnjem nastopu, to pa bomo 

naredili z igrico 'piščanček išče svoj dom'. 

Naslov igre: Piščanček išče svoj dom, ki smo ga spremenili v Otroci iščejo svojo 

pravljico. 

Namen igre: razdelitev v skupine 

Cilji: 

– razdelitev v skupine, 

– obnovitev naslovov pravljic, 

– pozorno poslušanje. 

Otrokom razložimo pravila igre. Študentka reče: »Otroci, zdaj bomo štirje študentje, to 

smo Tina, Ana, Gregor in jaz skupaj na glas govorili vsak en naslov vaših zgodbic – Tina 
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en naslov, Ana enega, Gregor enega in jaz enega. Vi stečete k tistemu študentu, ki govori 

naslov vaše zgodbice. Se še spomnite, kakšni so naslovi?« Skupaj naštejemo vse štiri 

naslove, nato pa se študentje razporedijo po igralnici in študentka reče: »Otroci, poiščite 

svojo pravljico.« 

Nato študentje vsi skupaj začnejo govoriti naslove pravljic, dokler vsi otroci niso pri eni 

skupini. Vsak študent nato z lista, na katerem so napisana imena otrok v tej skupini, 

preveri, če so pravilno razporejeni. Tako dobimo 4 skupine. 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost: izdelava platnic  

Problem: Naredimo platnice za knjigo. 

Cilji:  

– razvijanje domišljije,  

– sodelovanje in dajanje predlogov, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje. 

Opis izvedbe prve dejavnosti: Po razdelitvi v skupine je v vsaki skupini en študent: 

1. skupina 1: Gregor Vode 

2. skupina 2: Maja Vezenšek 

3. skupina 3: Tina Grilc 

4. Skupina 4: Ana Ambrožič 

Študenti otroke posedemo za mizo. S seboj prinesemo liste s pravljico in ilustracijo, pa 

tudi 2 debelejša kartona formata A3. Otroke ponovno vprašamo, kaj še manjka njihovi 

pravljici, da bo postala knjiga. Pokaže jim karton in jih vpraša, kaj bi to bilo. 

MOŽNOST A: Otroci ne vedo, kaj manjka njihovi pravljici in za kaj bi uporabili karton. 

Študent gre v kotiček in prinese eno knjigo, jih spomni na knjige, ki sta jih prejšnjič 

prinesli študentki ter jih vpraša: »V čem je ta knjiga drugačna od naše knjige? Česa naša 

knjiga nima?« Otroci ugotovijo, da manjkajo platnice, in da bi za to lahko uporabili 

karton. 

MOŽNOST B: Otroci ugotovijo, da njihovi pravljici manjkajo platnice, in da bi za to 

lahko uporabili karton. 

Študentje otrokom povedo, da je v predprostoru veliko materiala, s katerim bi lahko 

okrasili naše platnice.  Vsaka skupina ima pri sebi po en košček vsakega materiala, da si 

otroci lahko predstavljajo (košček blaga, košček okrasnega papirja, košček kolaža, ovitek 



47 

 

bombona, košček alu folije, košček pene, košček krep papirja, košček časopisnega 

papirja, košček filca, papirnati servet, vata, volna, gumb, lahki kamen, rafija, slama, lubje, 

flomaster, prstne barve ipd.). Otroke povabimo, da izdelajo načrt. Vsaka skupina vzame 

en A3 list in svinčnik, nato pa študent določi, kateri otrok začne s svojo idejo. Vsak otrok 

pove, kaj bi uporabil, in kam bi to dal. Vsak otrok svojo idejo zabeleži oziroma nariše na 

list, ki si ga nato podajajo. Pomembno je, da vsi izrazijo svojo idejo. Ko je načrt končan, 

gredo v predprostor po material, ki si ga vsaka skupina naloži v svojo škatlo (prazne 

škatle so že v predprostoru). Nato se vrnejo do mize in izdelajo platnico. Lepijo z mekol 

lepilom. Materiala mora biti dovolj za vse skupine. 

PREHOD NA NASLEDNJO DEJAVNOST: 

Problem: Ali je naša knjiga zdaj že končana? 

Cilji: 

– sodelovanje in dajanje predlogov, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje. 

Otroke vprašamo: »Ali je naša knjiga zdaj že končana? Ali knjigo lahko listamo? Kaj še 

potrebuje knjiga?« 

MOŽNOST A: Otroci rečejo, da je knjiga končana. Spomnimo jih na knjige, ki sta jih 

prejšnjič prinesli študentki in eno prinesemo iz kotička. Nato jih vprašamo: »Ali bodo 

naši listi ostali skupaj, če jih pustimo kar tako? Kaj imajo knjige ob robu, da ne 

razpadejo? Kaj imajo knjige ob robu, da jih lahko listamo?« Otroci ugotovijo, da je to 

vezava. 

MOŽNOST B: Otroci rečejo, da knjiga še ni končana. Študent vpraša otroke: »Kaj pa še 

manjka naši knjigi?« Otroci povedo, da je to vezava. 

Druga dejavnost: izdelava  vezave 

Problem: Izdelajmo vezavo. 

Cilji:  

– razvijanje domišljije,  

– sodelovanje in dajanje predlogov, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje. 

Opis izvedbe druge dejavnosti: Študent da na mizo možne materiale za vezavo (lepilo, 

spenjač, luknjač, volno in šivanko) ter vpraša otroke: »Se še spomnite, kakšne vezave 

poznamo?« Skupaj naštejejo, da poznajo zlepljeno, spiralno in s sponkami. Nato jih 

vprašamo: »Za katero se boste odločili? Knjigo lahko zvežemo le na en način.« Otroci se 
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skupaj odločijo za enega. Nato to vezavo izdelajo. Če se odločijo, da bodo liste zlepili ali 

speli s sponkami, je treba rob listov, kjer bo vezava, predhodno zapogniti, da se po potem 

lažje listalo in se listi ne bodo trgali. 

ZAKLJUČEK 

Ko otroci zaključijo z ilustriranjem, v vsaki skupini pregledamo, kakšni izdelki so nastali. 

Nato se ponovno dobimo vsi skupaj na preprogi in vsaka skupina ostalim otrokom pokaže 

svojo knjigo. Študent otroke vpraša: »Kaj pa zdaj, so naše knjige že končane? Jih zdaj 

lahko pokažemo miški?« Skupaj ugotovimo, da so knjige končane. Nato jih študent 

vpraša: »Otroci, ste vi že bili v lutkovnem gledališču? Ste že videli kakšno lutkovno 

predstavo? Ste za to, da bi vi sami izdelali vaše lutke iz pravljice in jo nato zaigrali 

miški?« Povemo jim, da bodo to delali naslednjič. 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

Otrokom pustimo lutke iz različnih materialov (npr. nogavične lutke, lutke iz papirja, 

prstne lutke, marionete ...), da se lahko z njimi igrajo in tako spoznajo, kakšne lutke bodo 

lahko naredili za svojo predstavo. 

 

Številka nastopa: 5     

Datum izvedbe nastopa: 23. 12. 2010 

Študentki, izvajalki nastopa: Ana Ambrožič, Tina Grilc 

Vzgojiteljica – mentorica: Irena Cvek 

Snema: vzgojiteljica 

Cilji nastopa: 

– razvijanje domišljije, 

– razvijanje likovne ustvarjalnosti, 

– otroci spoznavajo nove materiale in se učijo rokovanja z orodji in pripomočki, 

– vsak otrok ima možnost, da izrazi svoje misli in želje. 

UVODNA DEJAVNOST 

Ko vstopiva v skupino, se otrokom predstaviva in jih vprašava, kako napredujejo njihove 

pravljice. Po kratkem pogovoru otroke prosiva, naj se usedejo po skupinah glede na to, 

katero pravljico so pisali, da se bomo igrali eno igro.  

Naslov igre: Poišči svojo knjigo 
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Namen igre: Razdelitev v skupine, ki bodo med uvodnim delom ločene in na različnih 

prostorih. 

Cilji: 

– razdelitev v skupine, 

– pozorno poslušanje navodil, 

– vživljanje v različne živali, 

– orientacija v prostoru. 

Otrokom nato razloživa pravila igre. Vsaka skupinica naj si izmisli eno žival, ki je 

nastopala v njihovi pravljici. Nato jih vprašava, kakšna je ta žival, kako se premika, 

otroke spodbujava, da jo gibalno posnemajo; na primer zajček in žaba skačeta, ptiček leti, 

medved gre po vseh štirih ... V primeru, da nihče od otrok ne zna posnemati gibanja 

izbrane živali, pomagajo ostali otroci, ali pa jim pokažemo me. Poveva jim, da si bomo 

študentke razdelile knjige nato pa se bomo odšle skrit po vrtcu (v predprostor, na hodnik, 

stopnice in v kopalnico), oni pa morajo poiskati študentko, ki ima v roki knjigo, ki so jo 

oni izdelali. Vendar pa jo morajo iskati tako, da oponašajo izbrano žival. Vsaka študentka 

ob prihodu otrok prebere nekaj stavkov pravljice, ki jo drži v roki in če je knjiga prava, 

otroci ostanejo tam, drugače iščejo naprej svojo knjigo. Ko otroci najdejo svojo pravljico, 

jo na istem mestu obnovijo oziroma še enkrat preberejo, da osvežijo spomin, da bodo 

vedeli, katere osebe in predmeti nastopajo v pravljici, za kasnejšo izdelavo lutk. 

Študentka pokaže ilustracijo in vpraša, kdo je to narisal. tisti otrok, ki se bo javil, bo 

povedal, kaj predstavlja njegova risba, nato pa bo študentka prebrala še tekst na tisti 

strani. Poleg knjig pa otroci dobijo še vrečko z materialom za lutke, ki jih bodo delali v 

nadaljevanju. Vendar pa jim študentke še ne povedo, kaj je v vrečki, tako da v 

nadaljevanju otroke spodbudijo k razmišljanju, kaj bodo delali oziroma kako bi svoje 

pravljice predstavili miški. Vsaka skupina gre za svojo mizo. Dve skupini sta v igralnici 

in dve v predprostoru. 

Cilj uvodne dejavnosti: 

– sprostitev otrok, 

– motiviranje za nadaljnje delo, 

– obnova zgodb, ki so jih sestavili in ilustrirali v prejšnjem nastopu, 

– vživljanje v različne osebe in živali, ki nastopajo v zgodbah, 

– spodbujanje kreativnosti za izdelovanje lutk.                                                                                                    

Problem: Kako bomo miški predstavili knjige? 
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Opis izvedbe uvodne dejavnosti: Otroci so vsebino knjige že obnovili, ko so jo našli, zato 

takrat, ko se posedemo za mizo, takoj preidemo k vprašanjem.: »Kaj pa zdaj ko so naše 

knjige izdelane? Kako jih bomo predstavili miški?« Če ni predlogov, vprašamo: »Otroci, 

ste gledali lutkovno predstavo o Zverjascu? Kaj bi potrebovali za takšno predstavo?  

Mislite, da bi bilo naši miški všeč, če bi ji mi naše pravljice tudi takole odigrali?«  

Vprašamo še, ali so si ogledali knjige o različnih vrstah lutk, ki so jih študentje pustili v 

vrtcu pri prejšnjem nastopu. Po dobljenih odgovorih študentka v vsaki skupini otrokom 

pokaže nekaj že izdelanih lutk. Eno po eno vzame iz vreče in se šaljivo z njo poigra (s 

spreminjanjem glasu z vsako lutko pove nekaj stavkov npr.: Joj, kaj pa se tu dogaja? Ste 

vi skrili moj lešnik? Dober dan, ime mi je muc Zaspan. Sem žirafa iz Afrike, lepotica z 

dolgim vratom ...), potem pa jo poda otrokom, da jo lahko primejo in si jo pogledajo. 

Vpraša jih: »Ste za to, da vi sami izdelate lutke iz pravljice in jo nato zaigrate miški?« 

MOŽNOST A: Otroci rečejo, da ne bi izdelovali lutk. Vprašamo jih, zakaj ne in ali se jim 

ne zdi zabavno, da bi tudi oni izdelali prav takšno lutko, kot bi si jo sami zamislili. 

Pozanimamo se tudi, ali bi predstavitev pravljice morda raje izvedli na kakšen drug način. 

Če nočejo izdelovati lutk, lahko izdelajo kostume zase. Dogovorimo se, kje bomo dobili 

rekvizite. Ena od idej je lahko ta, da gredo otroci k drugim skupinam in si vzamejo 

material, na primer lepenko iz katere izdelajo trak za na glavo z ušeski določene živali, 

vzamejo lahko blago, s katerim si izdelajo kostum. Na ta primer smo že vnaprej 

pripravljene tako, da prineseva še vrečo z različnimi pokrivali in ogrinjali. Lahko pa 

najdejo tudi oblačila in rekvizite pri starših na podstrešju in jih prinesejo med tednom. Če 

imajo otroci drugačne ideje, jim lutkovne predstave ne želimo vsiliti, ampak iščemo 

rešitev kako bi uresničili njihovo zamisel. 

MOŽNOST B: Otroci se že takoj strinjajo z idejo. Spodbudimo jih k razmišljanju, kakšne 

lutke bi delali. »Kdo vse nastopa v naši pravljici? Kdo bi izdelal katero vlogo?« V tem 

delu je potrebno dogovarjanje, kdo bo prevzel določeno vlogo in kako jo bo odigral. 

Otroke skušamo spodbuditi, da se vživljajo v osebe, ki nastopajo, vodimo pogovor o tem, 

kakšna je ta oseba, kakšen je njen značaj, kako izgleda, kaj dela … 

OSREDNJI DEL 

Prvi problem: Kako bomo izdelali lutke, kakšno vrsto lutke bomo naredili? 

Cilji: 

– razvijanje domišljije, 
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– razvijanje likovne ustvarjalnosti, 

– razvijanje fine motorike, 

– sodelovanje in dajanje predlogov, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje. 

Opis izvedbe dejavnosti: Študentka vpraša, ali so si med tednom pogledali knjige o 

izdelavi lutk, ki smo jim jih prinesle prejšnji teden (Varl b. (1995), Zbirka Moje: Lutke na 

palici, Lutke na nitkah, Ročne lutke, Ploske lutke in Mimične lutke. Šentilj, založba 

Aristej). 

Še enkrat jih skupaj pregledamo in otrokom na ta način predstavimo vrste lutk ter 

postopek izdelave. Povemo jim iz česa so oziroma kaj potrebujemo za izdelavo teh lutk 

(senčne lutke: folija, alkoholni flomastri; nogavične lutke: nogavice, gumbi, flomastri, 

volna, lepilo; marionete: kosi različnega blaga, vrvica, časopisni papir; telesne ali ploske 

lutke: šeleshamer, škarje, flomastri, barvice, prtički, lesene palčke). Slike poiščejo v 

knjigah. Otroci vzamejo list papirja in najprej skicirajo lutko, ki jo hočejo izdelati. 

Ponudimo jim želeni material in pričnemo z delom. Pri vsaki mizi je ena študentka, ki jim 

demonstrira izdelovanje, nato pa sami nadaljujejo po svoji volji.  

Material za različne vrste lutk: 

Senčne lutke; folija, alkoholni flomastri, 

Nogavične lutke: nogavice, gumbi, flomastri, volna, lepilo, 

Marionete: kosi različnega blaga, vrvica, časopisni papir, 

Telesne ali ploske lutke: šeleshamer, škarje, flomastri, barvice, lesene palčke. 

Skupine vodijo študentke: Ana Ambrožič, Tina Grilc, Petra Merljak in Katarina Vrtač.  

MOŽNOST A: Če otroci lutke hitro naredijo, jih spodbudimo k temu, da naredijo še 

sceno. 

MOŽNOST B: Če otroci dolgo izdelujejo lutke, imamo sceno pripravljeno mi. 

Drugi problem: Naredimo sceno 

»Lutke smo izdelali. Kaj še potrebujemo za predstavo?« V primeru, da ne ugotovijo, da je 

potrebno izdelati še sceno, gremo skupaj k računalniku in poiščemo internetno stran 

lutkovnega gledališča: http://www.lgl.si/index.php/predstave/repertoar. 

Pregledamo slike predstav in vprašava otroke, kaj je še drugega pri predstavi poleg lutk. 

Zastavimo problem, kaj lahko opazijo v ozadju. Ugotovijo, da so v ozadju rekviziti, ki 

nam pomagajo, da si lažje predstavljamo kraj dogajanja. Otrokom razložimo, da se temu 

reče scena. Vrnemo se nazaj v skupine. Najprej v skupini izdelajo načrt kakšno sceno bi 
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imeli. Na list papirja si narišejo osnutek, še prej pa se dogovorijo kaj in kam bo kdo risal. 

Ko je načrt dodobra dodelan in končan, dobi vsaka skupina eno belo rjuho, flomastre, 

različne kose blaga, kartona … in svoje zamisli z načrta prenesejo na rjuho. 

ZAKLJUČEK 

Otroke vprašava, kako bi zdaj sporočili miški in Jacku, da smo končali z delom in da bi 

jima predstavili predstave. Ko bodo predlagali, da jih pokličemo po telefonu, vzamemo 

telefon in pokličemo. Na telefonu bo vključen zvočnik, tako da bodo lahko govorili vsi 

otroci. Da pa ne bi vsi govorili hkrati, ima besedo tisti, ki ima v roki ročno lutko, ki si jo 

podajajo med seboj. Ko opravijo telefonski klic z eno osebo, pokličejo še drugo. 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

Otrokom poveva, da bomo naslednjič ko se vidimo, predstavo tudi zaigrali in uporabili 

lutke, ki so jih izdelali. Naročiva jim, da se z lutkami vmes, ko nas ne bo, igrajo, da bodo 

miški in Jacku lahko zaigrali res dobro predstavo.  

Ker v vseh pravljicah nastopa veliko oseb, predvidevava, da z najinim nastopom lutk in 

scene v celoti ne bomo dokončali. Zato se dogovoriva z vzgojiteljico, da medtem ko nas 

ne bo, z otroki izdela še vse potrebno za uprizoritev predstave.  

 

Številka nastopa: 6  

Datum izvedbe nastopa: 7. 1. 2011 

Študenti, izvajalci nastop: Klara Jarc in Petra Merljak, Neja Kržišnik in Nuša Pajk 

animirata lutki 

Hospitirajo: Tina Grilc, Andreja Primožič, Suzana Ručman 

Vzgojiteljica – mentorica: Irena Cvek 

Snema: študentka Andreja Primožič 

Problem: naredimo svoje gledališče 

Cilji: 

– otroci se učijo dogovarjanja, 

– vživljanje v različne vloge, 

– otrok se igra in sprošča z lutko. 
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UVODNA DEJAVNOST 

Cilj uvodne dejavnosti: 

– sprostitev otrok, 

– motiviranje za nadaljnje delo, 

– spodbujanje radovednosti, doživljanja, 

– razdelitev otrok v skupine. 

Opis izvedbe uvodne dejavnosti: Študentke pridemo v igralnico in otroke vprašamo, če se 

spomnijo, kdo pride danes na obisk in zakaj. Če ne vedo, jih spomnimo, da prideta Jacek 

in miška in da jima bomo predstavili naše pravljice. Otroke prosimo, da nam povedo, kaj 

so delali zadnjič ter prinesejo vsak svojo lutko.  

Naslov igre: Iščemo svojo gledališko skupino. 

Namen igre: Razdelitev otrok v skupine. 

Cilji: 

– razdelitev v skupine, 

– urjenje v pozornosti, 

– orientacija v prostoru. 

Opis poteka igre: Otrokom damo navodila, da naj poiščejo otroke z lutkami iste vrste. 

Tako so otroci razdeljeni v skupine kot v prejšnjih nastopih. 

Prehod na naslednjo dejavnost: vstopi Jacek in reče, da je prišel na predstavo. Otroci in 

študentke mu povemo, da še nismo pripravljeni in naj še malo počaka, da zvadimo. Jacek 

odgovori, da bo v tem primeru počakal miško zunaj, oni pa naj se kar pripravijo. Naroči 

jim, naj ga pokličejo, ko se bodo predstave začele. Nato odide iz igralnice. 

OSREDNJI DEL 

Prvi problem: Naredimo si svoje gledališče. 

Cilji: 

– razvijanje domišljije, ustvarjalnosti, 

– vsakemu otroku damo možnost, da izrazi svoje misli in želje, 

– učenje dogovarjanja. 

Opis izvedbe dejavnosti: Študentke v skupinah (nogavične lutke – Petra, marionete – 

Suzana, telesne lutke – Klara, senčne lutke – Tina), vprašamo otroke, kako bi si naredili 

gledališče, kaj potrebujemo za gledališče. Predloge otrok zapišemo na list, nato se 

skupine med seboj dogovorijo, katera bo naredila katero stvar. Nato študentke otroke 
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vprašajo, kako bi naredili stvar, za katero so zadolženi. Skupaj z otroki nato pripravijo vse 

potrebno za gledališče. 

Drugi problem: Naredimo miški predstave. 

Cilji: 

– obnova in vživljanje v zgodbe, ki so jih sestavili v prejšnjem nastopu, 

– razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, 

– utrjevanje vsebine pravljice. 

Opis izvedbe dejavnosti: Vsaka skupina si skupaj s študentko naredi začasni oder, kjer bo 

potekala vaja. Otroci se dogovorijo in si razdelijo vloge. Študentka bere pravljico, otroci 

pa jo ob tem uprizarjajo z lutkami. Glasbeno spremljavo lahko po želji oblikujejo z 

malimi instrumenti. Ko končajo z vajo, skupaj pokličemo Jacka in miško. Jacek s sabo 

prinese vrečko (s pravljičnimi bomboni za dobro voljo), a otrokom ne pove, kaj je notri, 

ampak reče, da je to presenečenje. 

Potrebujemo: blago (v vrtcu), grafoskop oziroma luč (v vrtcu), belo rjuho. 

ZAKLJUČEK 

Miška je navdušena nad pravljicami, ki jih prinesejo otroci. Vsako pravljico prebere, 

otroci pa jo ob tem uprizarjajo. Miška je tako navdušena nad njihovo ustvarjalnostjo in 

trudom, da jim knjige za darilo pusti v igralnici, da jih bodo vedno spominjale nanjo. 

Če je časa dovolj: Jacek pove, da je v vrečki prinesel pravljične bombone in bi jih rad 

delil z njimi. Nato pa se spomni in predlaga, da bi imeli pravljično praznovanje s 

pravljičnimi bomboni za dobro voljo! Predvajamo jim glasbo (Strauss), razdelimo 

bombone in zarajamo z njimi. 

Če časa ni dovolj: Jacek razdeli bombone, z miško se zahvalita in poslovita od otrok. 

 

5.6 OPIS IZVEDBE 

1. 12. 2010 – MREŽA PRIJATELJSTVA, BOŽIČNO-NOVOLETNI KOTIČEK 

Študentki Tjaša in Katarina pred igralnico pustita paket presenečenja in vstopita. Z otroki 

sedita na tleh in govorita o tem, da se radi igrata, predvsem na snegu. Tjaša nato iz torbe 

izvleče kopreno, ki jo otroci lahko otipajo. Razloži jim, kaj je to, vendar pove, da se bodo 

danes z njo igrali. Ven vzame še vrvico (oz. volno) in zvezdice, ki jih otroci takoj 

prepoznajo. Zadnji je še spenjač, ki ga le delno prepoznajo (nekateri mislijo, da je 
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luknjač). Študentki povabita otroke, da sedejo v krog, znotraj katerega razgrnejo kopreno. 

Nato si podajajo volno, pri čemer vsak pove svoje ime, ki ga študentka zapiše na 

zvezdico, in katera je njegova najljubša pravljica. Študentka je nato napelje volneno 

vrvico ter jo s spenjačem pripne na rob koprene. Tako nastane 'mreža prijateljstva'. 

Študentki se spomnita, da sta pred vrati 'pozabili' škatlo s presenečenjem za otroke. 

Skupaj gredo tiho po paket, ki je oblepljen s papirjem s potiskom snežakov. Otrokom 

predlagata, da ga skupaj potiskajo v igralnico. Ena od študentk predlaga, da ga tudi skupaj 

odprejo, vendar še ne jemljejo ničesar ven, da bosta onidve jemali po eno stvar. Otroci 

med odpiranjem sprašujejo: »Kaj je notri? Za koga je?« Komunicirajo med seboj in si 

pomagajo, da bi čim prej odprli paket. Ko jim ga uspe odpreti, začnejo sami jemati knjige 

ven in jih listati. Študentki jim rečeta, naj se posedejo po tleh, da jih bodo skupaj 

pogledali. Na koncu dajo knjige nazaj v škatlo, papir pa pospravijo v koš. 

Študentka jih vpraša, kam bi jih pospravili, da bi te knjige čez teden lahko brali. Takoj 

pokažejo na police, kjer že imajo knjige. Spodbudi jih, naj razmislijo, kaj bi naredili, da bi 

lahko tam v miru brali. Predlaga, da si ustvarijo kotiček, ki bi ga okrasili. Otroci so takoj 

za. S pomočjo barvnih listkov, ki jih izžrebajo iz vrečke, se razdelijo v 4 skupine. 

Katarina predstavi še druge študentke, ki bodo pomagale vsaki skupini. Pove, katere 

barve listkov bodo šli s katerimi študentkami. Dve skupini za mizo izdelujeta okraske, iz 

različnih materialov. Izdelujejo snežake, rišejo na papir, lepijo slamice, vato. Ena skupina 

v predprostoru slika na rjuho s tempera barvami. Otroci sprašujejo, če je črna podloga iz 

vreč za smeti rjuha in ne vedo, kam naj slikajo. Na koncu na rjuho odtisnejo še svoje 

dlani. Zadnja skupina ureja bralni kotiček. Vse stare knjige zložijo na zgornje police, da 

lahko nove postavijo na vidno mesto. Med tem se otroci pogovarjajo: »Ta knjiga je pa že 

za odrasle, ni več za otroke.« (ker nima slike na platnici) »Ja pa vseeno jo lahko damo,« 

komentira druga. Študentka jih vpraša, kaj bi naredili z mrežo prijateljstva. Študentke jim 

jo pomagajo obesiti visoko na steno nad kotiček. Obesijo tudi lučke, na tla dajo blazine in 

postavijo paravan, da prostor bolj zaprejo. Ko končajo, se priključijo skupinam, ki 

izdelujejo okraske. Tisti otroci, ki so z okraski že končali, gredo v kotiček in si ogledujejo 

knjige. 

Ko vse skupine zaključijo, se spet zberejo v igralnici na tleh. Študentki povesta, da so 

naredili zelo lepe okraske, ki pa se še niso posušili, zato jih bodo obesili jutri z 
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vzgojiteljico. Te dni bodo v kotičku prebirali knjige. Predlaga, naj bo notri največ pet 

otrok hkrati, da ne bo prevelike gneče. Nato se študentke poslovijo. 

 

3. 12. 2010 – LUTKOVNA PREDSTAVA, IZMIŠLJANJE PRAVLJIC 

Študentke Suzana, Žaklina, Nuša in Andreja pripravijo paravan in vse potrebno za 

lutkovno predstavo, nato pridejo v igralnico. Z otroki se pogovarjajo o njihovem kotičku, 

nato se gredo igro 'napihnimo balonček', s katero se pripravijo na odhod v predprostor. 

Tam se otroci posedejo na blazine. Študentke se za paravanom pripravljajo na predstavo, 

ko potrka Jacek, ki ga animira študentka Neja. Predstavi se otrokom in jih vpraša, kaj 

imajo tu. Povedo mu, da predstavo, ta pa jih vpraša, če si jo lahko še on ogleda. Otroci 

pritrdijo. Usede se poleg njih na blazino in študentke pričnejo predstavo Nekoč je bila … 

Konec zgodbe priredijo tako, da se miška začne jokati, ker je knjiga, ki jo želi prebrati, 

prazna. Druge živali in Jacek ji ponujajo različne stvari, vendar je ne potolažijo. Jacek 

spodbudi otroke, če se še oni česa spomnijo, kar bi lahko potolažilo miško. Poleg idej, da 

bi se z njimi igrala različne igre, kmalu deklica reče, da bi z njimi brala knjige. Jacek jih 

vpraša, kje bi jih dobili. Takoj odgovorijo, da v njihovi igralnici. Določi dečka, s katerim 

gre po knjigo. Deklica medtem reče miški, da naj to knjigo pospravi tja, kjer jo je vzela. 

Jacek začne brati pravljico in miška spet začne jokati. Pove, da to pravljico že pozna in da 

pozna tudi vse druge pravljice na svetu. Hoče čisto novo pravljico. Otrok komentira: 

»Ampak mi nimamo take!« Jacek jih vpraša, kje bi jo pa lahko dobili. Nekdo predlaga: 

»Lahko jo kupimo.« Miška spet zatrdi, da ona pozna že čisto vse pravljice iz trgovine. 

Nato reče deček: »Kaj pa če bi jo naredili?!« Miška navdušeno pritrdi, prav tako se 

strinjajo otroci. Jacek reče miški, da bo šla z njim domov, da bo nova pravljica zanjo 

presenečenje. Tudi ostale lutke povedo, da bodo šle domov in si skuhale kosilo, ker so že 

lačne. Jacek in miška odideta ven, otroci pa se s študentkami vrnejo v igralnico. 

Razdelijo se z igrico 'hitro poišči svoj stolček'. Ob predvajanju glasbe se otroci sprehajajo 

naokrog, ko pa glasba preneha, se usedejo za mize, kjer je prostor. Prvič so navodila 

ravno obratna, zato se otroci takoj začnejo usedati. Igro ponovijo dvakrat. Tisti otroci, ki 

na koncu sedijo za isto mizo, so v isti skupini. 
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Vsaka skupina dobi svoj list, na katerega študentka zapiše imena otrok skupine, nato pa 

sproti zapisuje zgodbo, ki jo sestavljajo otroci. Vse pravljice se začnejo tako, kot je začela 

miška v predstavi: Nekoč, ko se je bližalo novo leto … Študentke pomagajo s 

podvprašanji: Kdo bo nastopal v pravljici? Kaj se je z njimi dogaja? Kaj je bilo potem? 

Kdo bi nadaljeval? ipd. Ko končajo, se zberejo na preprogi in študentke preberejo vse štiri 

pravljice:  

BOŽIČNA PRAVLJICA 

Nekoč, ko se je bližalo novo leto, je Božiček prinesel darila. Tudi bober je dobil darilo. 

Lisica in volk sta tudi dobila darilo. Božiček ima veliko prijateljev, ki so pomagali 

razdeljevati darila otrokom in tudi živalim. Kača je dobila modro darilo. Opica, tjulenj, 

pingvin, srna, morski pes in sova so dobili zvezdice. Mravljice v mravljišču so dobile 

plišaste igrače. Vse živali so se z dobljenimi igračami igrale. Božiček, dedek Mraz in 

Miklavž so vse leto opazovali živali in otroke, če so bili pridni. Živali so prej postavile 

smrečico, jo okrasile z okraski, na vrh pa so postavile srebrno zvezdo. Miške in ježki so 

nato zlezli v luknjice, ker jih je zunaj zeblo. Vse ptice so za darilo dobile velik grad. To je 

bil zimski grad. Pajki so dobili postelje in ker so vsi dobili postelje, so vsi drugi pajki 

prišli na obisk. Slon je za darilo tudi dobil posteljo. Papiga, kokoške, piščančki in petelin 

so šli h kralju in kraljici na obisk. Povedali so jim, da imajo zelo lepo smreko. Drugi 

otroci so medtem dobili različna darila, s katerimi so se igrali. Vse živali, ki so dobile 

darila, so na voščilnico za Božička narisale rožice za zahvalo. 

 

SNEŽENA IN LEDENA HIŠKA 

Nekoč, ko se je bližalo novo leto, je fantek Kristjan postavil smreko. Punčka Maja bo 

prinesla okraske. Lisica bo šla na sprehod. Tudi ježek bo šel na sprehod. Dedek je potem 

prinesel lučke. Tudi mravljica je šla na sprehod. Tudi krtek je šel na sprehod. Šli so na 

sprehod v gozd. Šli so tudi na Šmarno goro. Tudi sova in medved sta šla na sprehod. Šli 

so na sneg. Delali so snežake, kepe, dinozavre in robote. Snežakom so dali korenčke, 

kamenčke za učke in gumbe. Ušesa so naredili s kamenčki in usta s palčko. Naredili so še 

roke in dali metlo. Noge so naredili iz palčk. Dali so mu še lonec na glavo. Okrog vratu 

so mu dali kačo. Dobil je rokavice, majico, hlače, gatke in spodnjo majčko. Naredili so 
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sneženo hiško. Notri so ležali in niso imeli povštrov in niso nič jedli. Imeli so avto iz ledu 

in snega. Ko so ga odprli, se je avto razdrl. Babica je dala v lonček smreko. Naredili so 

še sneženo cesto, ki se ni razdrla. Naredili so še dirkalni avto in so mu naredili še gume iz 

snega. Avto je bil leteč. Pod smrekico so bila darila. Prišla je še miška in vse to naredila, 

kar so prej ostali. Miška je tako hitro dirkala, da je niso mogli ostali ujeti. 

 

MIŠKA PA ŽABA PA RACA (pozneje preimenovano v ČRKE GREJO NA SPREHOD) 

Nekoč, ko se je bližalo novo leto, črke grejo na sprehod. Črka P poje. Črka Č. Črke se 

igrajo kuščarje. Črke pojejo in čofajo v morju pa na igrišču se igrajo pa mečejo po snegu. 

Črke se smejijo, angelčke delajo, kepajo se in sankajo. Se zabijejo v drevo in pade in se 

smeji. »Aaaaaaa,« zakričijo in zaspijo črke. Ko se zbudijo, padejo na lase in se smejijo. 

Medvedi so na snegu in se smejijo. Lisica se zaleti, pade in umre v snegu in potem lisica 

oživi. Črka T se zaleti v medveda in pade. Črka F se zaleti v lisico in v volka. F umre in 

spret oživi. Črka S se zaleti v kužka in gor zleze in skače po celem trebuhu. Črke se 

srečajo na snegu. Črke se guncajo na snegu. Črke naredijo konjička in snežno gugalnico. 

Ovčka se smeji in zvija v travi. In pride lisica in pade na sneg in pride volk in pusti pri 

miru črko, se smeji in odide. Medved se zaleti v drevo in volk požre medveda. Lisica se 

zaleti v drevo in pade na sneg. Medved se smeji in pride prstan in se smeji na snegu. 

Lisica je imela dolg rep. Živali in črke gredo h Klarisi. Jejo hrano. Na pico parti in  tam 

tudi prespijo. Na pici so olive. Miška pod skalco gre. Črka P je slepa in si kupi nova 

očala.  

 

ŽIVALI V GOZDU POZIMI 

Nekoč, ko se je bližalo novo leto, je Ježek mački ukradel kužka. Ježek je stekel po 

stopnicah v svoj brlog, odprl vrata in tam zagledal lisico in ji rekel: “Pojdi ven!” Ta je 

skočila v dimnik, se peljala po cevi in ko je bila v vodi, je jokala. Potem je zbežala domov. 

Potem se je skrila za drevesom. Prišel je volk, potem je znorel, zatulil in zacvilil. Potem 

sta lisica in miška zbežali. Miška in lisica sta šli v svoj brlog, potem pa volk  ni našel vseh 

živali, ker so se skrile. Te so šle v svoj brlog. Prišli so dihur, podlasica in rakun. Šli so v 

gozd in srečali zajca, ki ni dobil hrane in so mu rekli, kje dobi hrano. V vrtu lahko dobi 
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korenje. Potem je prišel dihur in pojedel vso zelje. Potem je prišel volk in pojedel žirafo 

in leva in tigra. Volk je pojedel tudi vso zelje in vse živali so šle v hišo. Jedli so hrano. 

Potem pa volk ni prišel notri, ker so bila vrata zaprta. Ježek je stekel po lisico, 2 kužka, 1 

lisico, 2 mački in stekel proti svojemu domu. Volk je v svojem domu zlezel na kavč in 

utrujen zaspal. 

Na koncu jih Nuša vpraša, če vedo, kaj je skrivnost. Otroci pritrdijo, nekdo pa reče: 

»Nova pravljica.« Študentka povzame, da bo nova pravljica naša skrivnost. To pomenil, 

da se mi nekaj zmenimo in nikomur ne povemo. Če pride miška na obisk, ji ne smejo 

povedati, da kaj delajo zanjo. Tudi Jacku ne, saj lahko kaj miški pove. Naj govorijo o 

pravljici le v novoletnem kotičku. Predlaga, naj si pogledajo še kakšno knjigo in 

zgoščenko iz kotička. Nato se študentke poslovijo. 

 

6. 12. 2010 – OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

Otroci si v okviru vrtca ogledajo gledališko predstavo. 

 

7. 12. 2010 – OBISK PISATELJICE 

Otroke obišče pisateljica Berta Golob, ki pride s študentom Gregorjem. Najprej jih 

vpraša, če je prav prišla, da išče tisto skupino, ki že zna pisati in piše pravljice. Spraševala 

jih je o tem, kaj že znajo napisati in kakšne so črke. Izrazila je navdušenje, da že veliko 

znajo. Prinesla jim je tudi bombone in jih spraševala, kakšnega okusa so: sladki, kisli, 

grenki itd. Otroci so bili prepričani, da so sladki. Dala jih je vzgojiteljici in naročila, naj 

jih razdeli, ko bodo imeli 'bombonsko uro'. Otrokom pa je po skupnem preštevanju rekla, 

naj si jih pravično razdelijo.  

Povedala jim je dve svoji pravljici o mucu Lumpku in o babici. Rekla je, da je res imela 

muca, ki ji je strgal kakšne nogavice, iz česar je povzela, da je lahko včasih tudi kaj iz 

resničnega življenja navdih za pisanje pravljice. Poudarila je, da je pravljica bolj 

privlačna, če je napisana v lepi knjigi, ki ima lepe platnice, je lepo vezana, ima privlačen 

in lepo zapisan naslov in podkrepljen z risbicami. Spodbujala jih je, naj se spomnijo tega, 

ko bodo zaključevali z nastajanjem nove knjige. Potem je otroke spraševala, o čem 
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govorijo njihove pravljice, a so otroci rekli, da je to skrivnost in zato ne smejo povedati. 

Prigovarjala je, da se skrivnost lahko pove nekomu, če mu zaupaš in drži obljubo, da ne 

bo skrivnosti govoril naprej. Otroci še kar niso bili pripravljeni povedati. Nato je rekla, da 

ima tudi sama skrivnost. Otroke je zanimalo, kaj je to. Najprej jo je zaupala Gregorju, ga 

vprašala, če misli, da jim jo lahko zaupa in ji je dovolil. Povedala je, da ji je danes 

zmanjkalo olja v shrambi. Otroke je skrbelo, da bo miška slišala in zato je študentka Maja 

pogledala pred vrata, da ne bi prisluškovala. Šepetaje so ji zaupali o čem pišejo knjige.  

Zaželela jim je veliko uspeha in vztrajnosti pri izdelavi knjige. Vzgojiteljica in otroci so 

se ji zahvalili in se poslovili. 

 

10. 12. 2010 – IZDELAVA KNJIGE (BESEDILO, ILUSTRACIJE) 

Študentki Maja F. in Mirjam prideta v igralnico, pozdravita otroke. Sprašujeta jih, kaj so 

počeli prejšnji teden, ko so bile pri njih študentke. Naštevajo, da so izdelovali okraske, 

lučke, gledali risanke in pisali miški pravljice. Povabita jih v predprostor, kjer si ogledajo 

posnetek prejšnjega nastopa, ko so študentke prebrale nastale pravljice, da se jih 

spomnijo. Nato se vrnejo v igralnico in si skupaj ogledajo, kaj vse imajo v božično-

novoletnem kotičku. Vzamejo eno knjigo in se pogovarjajo, kaj morajo še narediti, da 

bodo nastale knjige za miško. Otroci se spomnijo, da morajo prilepiti še slike in črke, da 

bo pravljice lahko prebrala. 

Razdelijo se v enake skupine, kot so pisali pravljice, tako da študentke povedo naslov 

pravljice in tisti otroci, ki so jo pisali, stopijo k njej. Otroke, ki so pri pisanju manjkali, jih 

razdelijo tako, da so skupine čim bolj enakovredne. Skupine se usedejo skupaj za mizo. 

Otroci dobijo listke različnih barv, na katerih so deli pravljice. Le-te uredijo po vrstnem 

redu, kot kaže list z vsemi barvami v pravilnem zaporedju od zgoraj navzdol. Otroci 

barve tudi poimenujejo. Dele pravljic nato nalepijo vsakega na svoj risalni list. Vsak 

otrok prilepi en ali dva dela zgodbe.  

Nato se mora skupina dogovoriti, kako bo ilustrirala pravljico. Na razpolago imajo kolaž 

papir, voščenke in prstne barve. Skupina se mora enotno odločiti za eno tehniko. En 

deček takoj reče: »Jaz bom narisal z barvicami.« Študentka Neja mu pove, da barvic ni 

zunaj, torej se mora odločiti za tisto, kar je. Dve skupini se odločita za voščenke, ena za 
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prstne barve, ena pa je razdeljena, zato se dogovorijo, da bosta dva slikala s prstnimi 

barvami, preostali pa risali z voščenkami. Študentke jim pomagajo, tako da jim prebirajo 

odlomke, ki jih imajo na listih, da jih ilustrirajo. Napišejo tudi naslovnice, na katere se 

otroci sami podpišejo. Vsaka skupina gre še enkrat skupaj skozi pravljico in določi, kateri 

otrok bo povedal kateri del – tistega, ki ga je ilustriral. 

Spet gredo vsi v predprostor na blazine, nato vsaka skupina predstavi svojo pravljico, 

tako da pride v vrsto spredaj in vsak pove del zgodbe oziroma pokaže in obrazloži, kaj je 

narisal. Študentke jim pri tem pomagajo. 

Skupaj obnovijo, kaj vse so že naredili. Študentki jih vprašata, kaj morajo še narediti, da 

se bodo listi knjige držali skupaj. Nekateri vedo, vendar se ne spomnijo pravih besed. 

Skupaj ugotovijo, da manjkajo še platnice in vezava. To bodo izdelovali prihodnjič. 

Mirjam jim pokaže še različne tipe vezav (špirala, speto s spenjačem, zlepljeno in sešito 

knjigo). Študentke se poslovijo. 

 

17. 12. 2010 – IZDELAVA PLATNIC IN VEZAVE 

Študenta Gregor in Maja V. vstopita v igralnico in se predstavita otrokom, ki sedijo na 

blazini in ju čakajo ter povesta, da se bodo danes skupaj igrali. Povabita otroke, da skupaj 

ponovijo, kar so delali prejšnji teden. Vzameta liste s pravljicami, ki so jih izdelali, 

povesta naslov, k njima pa stopijo otroci, ki so tisto napisali. Nekateri so izbrali napačno 

pravljico, vendar so jih drugi popravili. Ti po ilustracijah obnovijo in predstavijo zgodbo 

drugim otrokom. Nekateri deli pripovedovanih zgodb se ujemajo z besedilom, nekateri pa 

so bili izmišljeni na novo ob ilustracijah. Ker otrokom začne padati koncentracija, 

pohitijo s predstavitvijo. Študenta otroke z vprašanji o tem, kaj še manjka knjigi, da bo 

narejena, skušata pripeljati do tega, da bi se spomnili, da manjkajo še platnice in vezava. 

Otroci končno ugotovijo, da manjka 'koža', kot so poimenovali platnice, in da je knjigo 

potrebno speti. Študentka Maja pove navodila za razdelitev v skupine. Štirje študentje 

stojijo vsak na svojem koncu igralnice in govorijo ime ene pravljice, otroci pa morajo 

poslušati in iti k tistemu, ki izgovarja naslov njihove pravljice. Vsak študent nato 

predstavi skupini, kako naj bi izdelali platnice in kako jih okrasili. Preden začnejo risati 

načrt, gre vsak študent v predprostor in prinese škatlo z vzorčnim materialom: koščki 



62 

 

blaga, okrasnega papirja, kolaža, ovitki bombonov, koščki alu folije, pene, krep papirja, 

koščki časopisnega papirja, filca, papirnati serveti, vata, volna, gumbi, lahki kamni, rafija, 

slama, lubje, flomastri, prstne barve ipd. Po skupinah se posedejo za mize in na prazen 

A3 list papirja s svinčnikom izdelajo načrt, kako naj bi izgledala platnica. Vsak s svojega 

konca obriše predmet/okrasek, ki si ga izbere in postavi na neko mesto na papirju. Otroci 

imajo zelo veliko idej, zato je načrt hitro poln. Nato skupina odide v predprostor in v 

škatlo nabrala potrebni material ter se vrne v igralnico. Otroke material zelo pritegne. Pri 

izdelovanju platnic se otroci zelo malo držijo načrta. Nabrano jemljejo iz škatle in lepijo 

na kartona (platnice). Študentje jih opozarjajo predvsem na uporabo prave količine lepila, 

saj ga dajejo preveč. 

Ko prva skupina konča, prične z vezavo, in kmalu jim sledijo ostale skupine. Prva se je 

odloči za delo z luknjačem in vezanjem z vrvico. Ko to vidijo ostale skupine, ne želijo 

drugega kot takšno vezavo tudi za svojo knjigo. Ena skupina sicer izbere spiralno vezavo, 

vendar se luknjice na listih ne ujemajo povsem, zato študentka tudi to zveže z vrvico 

skozi dve luknjici. Študentje pomagajo, da so luknje narejene na približno pravih mestih, 

prav tako pa tudi pri vezanju z vrvico. Vsi skupaj nato pospravijo mize. 

Gregor nato pokaže vse knjige otrokom, oni pa jih prepoznavajo in komentirajo. Na 

koncu otroke vpraša, če bo miška zadovoljna s knjigami in otroci pritrdijo. Vpraša tudi, 

če so že bili kdaj v lutkovnem gledališču. Nato jim predstavi nekaj lutk, ki jih postopoma 

vleče iz vreče in jih oživil ter nagovoril otroke. Pokaže marioneto, nogavično lutko, dve 

papirnati in kupljeno ročno lutko. Maja otrokom pove, da bodo prihodnjič izdelovali lutke 

za svojo predstavo, da bodo iz zgodbic naredili miški še predstave. Pustita jim tudi nekaj 

knjig o izdelavi različnih lutk, da si jih bodo med tednom ogledovali. Potem se poslovijo. 

 

23. 12. 2010 – IZDELAVA LUTK, POVABILO MIŠKE IN JACKA 

Študentki Ana in Tina prideta v igralnico in se pogovarjata z otroki o njihovih pravljicah. 

Vprašata jih, če so knjige že končane. Nekdo odgovori, da verjetno so, ali pa niso. Da 

ugotovijo, če kaj manjka, po korakih sprašujeta otroke, če so to in ono že naredili. Za vse 

korake pritrdijo, da so jih naredili, le nekateri otroci, ki so pri posameznih fazah manjkali, 

so malo v dilemi, ker postopka niso videli. Študentke se nato postavijo vsaka na svoj 
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prostor v igralnici in povedo naslove pravljic, ki jih držijo v rokah, otroci, ki so jih 

izdelovali, pa se morajo usesti k pravi skupini. Študentke pomagajo pri razvrstitvi 

predvsem pri otrocih, ki jih ni bilo vedno pri izdelovanju. Ana vpraša otroke, če se 

spomnijo ene živali, ki nastopa v njihovi pravljici. Vsi najprej pomislijo na miško in 

začnejo opisovati, kaj je bilo v lutkovni predstavi študentk. Študentke še enkrat po 

skupinah povedo, da so mislile kakšno žival, ki nastopa v pravljici, ki so jo oni napisali 

miški. Nato se po skupinah pogovarjajo o tem, kakšna je ta žival in kako se premika. 

Vsaka skupina izbere eno žival in vsem pokaže, kako se premika. Izberejo: medveda, 

pitona, žabo in ovčko. Nato jih študentka 'začara', da se gibajo samo tako kot te živali.  

Igrajo se igrico 'poišči svojo knjigo'. Najprej otroci vzgojiteljici zapojejo pesem Zima 

zima bela, medtem pa se študentke vsaka z eno knjigo skrijejo po vrtcu: v predprostor, 

garderobo, umivalnico in na stopnišče. Nato gredo otroci poiskat svoje pravljice, vendar 

ne smejo teči, ampak se gibati kot izbrana žival vsake skupine. Vzgojiteljica pove 

'pitonom', da ne ve, če je primerno, da se plazijo, tako da otroci te skupine samo mirno 

hodijo z rokami ob telesu. Ko otroci najdejo študentke, jim te pokažejo knjige, kaj 

preberejo in pokažejo ilustracije, tako da otroci lahko ugotovijo, ali so oni avtorji le-teh. 

Sprašujejo jih tudi, kdo je kaj narisal. 

Vsi skupaj se v živalski hoji vrnejo v igralnico. Študentke jim spet pokažejo različne lutke 

in se z njimi poigrajo. Predlagajo, da bi še oni izdelali lutke in miški še zaigrali pravljice, 

ki so jih napisali. Otroci se strinjajo. Ena skupina izdeluje papirnate lutke na palčki in eno 

telesno lutko, druga senčne lutke, tretja marionete in četrta nogavične lutke. Dogovorijo 

se, kdo bo izdeloval katero osebo oz. žival, ki nastopa v pravljici. Ko končajo z izdelavo, 

se z lutkami igrajo po igralnici in za rjuho v božično-novoletnem kotičku, ki jo 

uporabljajo kot paravan. Tina jih povabi, da lutke pospravijo v škatlo, da se ne 

poškodujejo, oni pa bodo poklicali še miško in Jacka ter ju povabili na predstavo. 

Otroci se usedejo v krog na tla in skupaj poskusijo, kako bodo pozdravili miško: »Dober 

dan, miška!« Študentki jih sprašujeta, kaj bi ji potem rekli in otroci povedo, da naj pride v 

vrtec, ker bo predstava. Vsak naj bi nato dobil v roke telefon in miški povedal, kaj bi rad 

od nje, vendar potem govorijo vsi skupaj, študentka pa drži telefon. 

Pogovor z miško: 

Otroci: »Dober dan, miška!« 
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Miška: »Dober dan, kdo pa kliče?« 

Otroci: »Otroci.« 

Miška: »O, pozdravljeni, otroci. Kako ste?« 

Otroci: »V redu.« 

Študentka: »A boste povedali, zakaj kličete?«  

Otroci: »Da ti povemo pravljico pa da bo predstava.« 

Študentka: »Da bodo pripravili predstavo z lutkami.« 

Miška: »To pomeni, da bom izvedela čisto novo pravljico?«  

Otroci: »Jaaa.« 

Miška: »Komaj čakam! Kdo je pa napisal pravljico?«  

Otroci: »Otroci.« 

Miška: »Super!« 

Študentka: »A še povemo kdaj naj pride? Čez 14 dni.«  

Miška: »Ob kateri uri pa naj pridem?«  

Posamezni otroci: »Takrat ko pridejo študentke.« »Ko bo veliko otrok, potem pa lahko 

prideš.«  

Miška: »Kam pa mora priti, v lutkovno gledališče ali k vam v vrtec?« 

Otroci: »V vrtec k mravljicam.«  

Vsi se poslovijo: »Adijo!« 

Ana predlaga, da bi si podajali plišasto miško in bi govoril samo tisti, ki jo ima v rokah. 

Pokličejo še Jacka. 

Pogovor z Jackom: 

Jacek: »Kdo je?«  

Otrok: »Otroci.«  

Jacek: »Kako ste kaj?« 

Otrok: »V redu.«  

Jacek: »Kaj pa delate?« 

Otrok: »Lutke.«  

Študentka: »Zakaj pa kličemo Jacka?«  

Otrok: »Ker bo lutkovna predstava.«  

Jacek: »A pa bi jaz lahko prišel to pogledat?« 

Otroci: »Jaaa.«  
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Jacek: »Kdaj pa bo predstava?« 

Otrok: »Čez 14 dni.« 

Jacek: »Aha, počakajte, da si kar na koledar napišem. Kam pa mora priti?«  

Otrok: »V vrtec.«  

Študentka: »A pa veš, v katero skupino moraš?« 

Otrok: »Mravljica. Lepa predstava bo, z lutkami.«  

Jacek: »Ob kateri uri?«  

Otrok: »Ob 11h.«  

Vsi se poslovijo: »Adijo!« 

Študentke vprašajo otroke, če potem ne bodo pozabili, da imajo čez 14 dni predstavo. 

Obljubijo, da ne, in povedo, da bodo zaigrali miški in Jacku. Študentke rečejo, da se lahko 

medtem igrajo s svojimi lutkami in vadijo pravljice, ampak morajo paziti nanje, da jih ne 

bodo strgali in pomečkali. Nato se poslovijo. 

 

7. 1. 2010 – IZDELAVA GLEDALIŠČA, IGRANJE PREDSTAVE 

Otroci sedijo na blazinah v odstrtem božično-novoletnem kotičku. Med otroki in 

študentkama poteka spontan pogovor o tem, koliko so stari ipd. Petra jih vpraša, če vedo, 

kdo pride danes na obisk. Takoj odgovorijo: »Študentke.« Ko povedo, da so one 

študentke, in da pride še nekdo, se en otrok takoj spomni: »Jacek in miška!« in vsi 

ponovijo. Vpraša še, zakaj bosta prišla. Otroci odgovarjajo: »Ker bomo igrali predstavo.« 

»Pa knjigico še.« »Pravljico.« Nato se pogovarjajo, kaj so počeli prejšnjič. Povedo, da so 

izdelovali lutke in se z njimi tudi igrali. Študentka vpraša, če so že naredili predstavo, in 

deček takoj odgovori, da še ne. Vzgojiteljica pove, da so enkrat že vadili predstavo, 

ampak tega dečka ravno ni bilo. Skupaj obnovijo, kakšne lutke so izdelali in otroci 

spontano razlagajo, kakšne so njihove. Na mizah so pomešane različne lutke, vsak pa 

mora poiskati tisto, ki jo je izdelal. Študentka jih potem 'začara', da se pomešajo (vrtijo in 

skakljajo) po prostoru, nato pa se morajo poiskati otroci, ki imajo enako narejene lutke. 

Tisti, ki jih pri izdelovanju ni bilo, počakajo do konca in si izberejo lutke, ki so še ostale. 

Ko so razvrščeni v skupine, jih obišče Jacek. Vpraša, če že lahko vidi predstavo. Petra 

pove, da še niso zvadili in otrok doda, da morajo počakati še miško. Jacek se spomni, da 
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mora iti po miško in vpraša, če ima še pol ure časa. Otroci pritrdijo. Ko bodo pripravili 

predstavo, ju bodo poklicali. Jacek odide iz igralnice. 

Po skupinah se usedejo za mize in se dogovarjajo o tem, kaj potrebujejo za pravo 

gledališče in njihove predstave. Študentke zapisujejo predloge na list. Potrebujejo: 

zavese, oder, vstopnice, glasbo, napovedovalca, jelko, lučke in okraske, blazine za 

sedenje, stole, plakat in luči. Skupine si izmenjajo predloge in se skupaj dogovorijo, 

katera skupina bo kaj pripravila. Prva skupina pripravi stole in blazine, druga oder z 

zaveso, tretja plakat, četrta pa vstopnice in denar za vstopnice. Na koncu vsaka skupina 

povadi svojo predstavo. Dve skupini sta v igralnici, dve pa v predprostoru, kjer bo 

gledališče. 

Ko zaključijo, skupina, ki je izdelovala vstopnice, vsem razdeli denar, s katerim lahko 

pridejo po vstopnice. Študentka Tina se pretvarja, da na vsaki vstopnici piše vrsta in sedež 

ter usmerja gledalce na prazna mesta. Ko že skoraj vsi sedijo, se študentka spomni, da so 

nekaj pozabili. »Jacek in miška!« se spomnijo otroci. Skupaj ju pokličejo (medtem oba 

čakata v garderobi). Ko prideta, jima takoj dajo vstopnici. Usedeta se zadaj k otrokom. 

Vsaka skupina nato predstavi svojo pravljico, tako da študentka pove naslov in jo prebere, 

otroci pa istočasno igrajo z lutkami: Božična pravljica (z nogavičnimi lutkami), Snežena 

in ledena hiška (s papirnatimi lutkami na palčkah), Črke grejo na sprehod (s senčnimi 

lutkami) in Živali v gozdu pozimi (z marionetami). Po koncu vsake pravljice, študentka 

izroči knjigo miški.  

Jacek vpraša miško, če bo še jokala in ta pove, da seveda ne, saj je dobila kar štiri nove 

pravljice. Jacek predlaga, da bi imeli zabavo in otrokom je ideja všeč. Z miško sta jim 

prinesla 'čudežne bombone'. Prosita Petro, da jim pomaga razdeliti. Ta pravi, da so to tisti 

bomboni, ki naredijo 'žur' – da otroci začnejo po njih kar plesati. Študentka Klara prižge 

plesno glasbo in vsi skupaj zarajajo. 

Na koncu se posedejo okrog miške in Jacka. Miška predlaga, naj knjige obdržijo otroci v 

vrtcu, saj jih je ona že slišala in si jih zapomnila, njim pa bodo ostale za spomin, kako so 

se potrudili in naredili nekaj lepega zanjo. Pravljice lahko še komu povedo, ko bo prišel 

na obisk. Otroci se strinjajo. Jacek in miška se poslovita od skupine in odideta. 
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5.7 EVALVACIJA PROJEKTA 

1. nastop 

Spletanje mreže prijateljstva: Cilj medsebojnega spoznavanja otrok in študentk med seboj 

je bil dosežen, saj so otroci vzpostavili pozitiven odnos s študentkama in jima zaupali 

svoja imena in najljubše pravljice. Razen tehničnih pomanjkljivosti (podolgovat klobčič 

volne, prenežne barve zvezdic), ki so igro podaljšale in zmanjšale koncentracijo otrok, je 

bila igra uspešno izpeljana. Vsak otrok je dobil priložnost, da se predstavi in sliši 

predstavitev vseh drugih. Manjkala je obrazložitev otrokom, zakaj so mrežo prijateljstva 

naredili. Otroci so sicer lahko spontano zaznali pomembnost povezovanja članov družbe, 

vendar bi bilo potrebno dejanje ubesediti, da bi bilo jasno in transparentno za vse. 

Odpiranje paketa presenečenja: Ker pri osnovni ideji projekta otroci niso sodelovali, je 

pomembno, da jih dobro notranje motiviramo za aktivno soudeležbo, saj je le tako projekt 

lahko tudi 'njihov' in bodo hoteli participirati. Otroci so bili s paketom izredno motivirani 

– to se je videlo v njihovih odzivih in navdušenju – hkrati pa so pri prestavljanju in 

odpiranju imeli priložnost sodelovati med seboj in si pomagati. S tem so krepili 

pripadnost skupini in pripravljenost za pomoč drugim. Ker je bilo knjig dovolj za vse, ni 

prišlo do konfliktov. Če bi na tem mestu želeli zavestno ustvariti problem, bi lahko bilo v 

paketu manj knjig. S tem bi dosegli, da bi se otroci morali konstruktivno dogovoriti o 

načinu razporeditve, kar bi spodbudilo reševanje konfliktov v medosebnih odnosih. Če 

projekt ne bi bil časovno omejen, bi se sama odločila za tovrstno možnost, ki se mi zdi 

odlična spodbuda za učenje načel participacije. 

Urejanje božično-novoletnega kotička: Otroci so zelo enotno določili prostor kotička, 

zato ni bilo potrebe, da bi spraševali vsakega otroka. Vsak otrok sicer ni imel možnosti, 

da o tem izrazi svoje mnenje, vendar pa je bilo sporočilo otrok dovolj jasno. Lahko bi 

trdili, da so bila kršena načela demokratičnega odločanja, toda menim, da je na tem mestu 

izvedba upravičena. Tudi soglasnost otrok je pomemben spodbujevalnik občutka 

pripadnosti. Pri urejanju kotička so bile njihove ideje dobro upoštevane in izpeljane, saj 

so jim študentke le pomagale z vprašanji kam in kako postaviti stvari ter z 

uresničevanjem težjih opravil, ki jih sami niso zmogli. Otroci so študentke doživljali kot 

enakovredne partnerje pri delu, saj so v svojih željah upoštevali tudi to, da jim bodo 

morale pomagati. Niso se zadovoljili le znotraj meja svojih zmožnosti. Pri izdelovanju 
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okraskov so imeli otroci na mizah zelo veliko različnega materiala, s katerim niso prav 

dobro vedeli, kaj početi, hkrati pa so videli le nekaj primerov okraskov, ki so jih izdelale 

študentke.  Manjkal je pogovor o tem, kaj so božično-novoletni okraski in kakšni so. Pri 

tem bi upoštevali izkušnje in želje otrok, ki bi jih nadgradili z novim znanjem. Tako bi se 

otroci lažje odločili. Glede na to, da je bilo pri vsaki mizi veliko raznolikega materiala, bi 

bil lahko razvrščen po več mizah v različnih sklopih (npr. po materialu), da bi se otroci 

lažje orientirali in izbrali tisto, kar želijo uporabiti. S strani vzgojiteljice je bilo izraženo 

mnenje, da je bilo različnega materiala preveč, vendar bi lahko rekla, da ni pomembna 

količina, ampak razporeditev, saj bo otrok izbiral tam, kjer se znajde in kadar bo imel 

določen pregled. Predpogoj otrokove svobodne izbire je torej transparentnost in otrokovo 

poznavanje sredstev izbire. Otroci si niso sami izbrali slikanja na rjuho, kar z vidika 

participacije ni bilo ustrezno. Vseeno so dobili priložnosti, da so poskusili nekaj novega, 

kar prej še niso, zato tega tudi sami ne bi mogli predlagati. Imeli pa so priložnost sami 

izbrati barve, motive in prostor na rjuhi, kamor so slikali. Tudi končen odtis njihovih 

dlani je bil dodatno obeleženje, da so prav oni soustvarjali podobo rjuhe, kar jim je dalo 

občutek pripadnosti in vrednosti, kot nekakšen podpis. Kaže se, da je odprti tip projekta 

primeren tudi za uvajanje novih in zanimivih dejavnosti, ki niso nujno ideje otrok, vendar 

pa jim širijo obzorje za nadaljnje odločanje ter omogočajo njihovo ustvarjalnost. 

Dogovor o uporabi kotička: S strani študentke je bil na koncu podan predlog, naj ne bo v 

kotičku na enkrat več kot pet otrok. O tem se niso podrobneje dogovorili. Hkrati ni bilo 

upoštevano soodločanje otrok o tem, kako bodo rešili problem prenatrpanosti kotička. 

Podano pravilo je bilo v neskladju z načeli participacije. Misel bi lahko bila izdana tudi le 

kot iztočnica, da se v naslednjih dneh dogovorijo in sami postavijo pravilo, kako bodo v 

kotičku ohranjali prijetno in mirno vzdušje. Tako bi se pravila bolje držali in sami 

prevzemali odgovornost za stanje v kotičku. 

 

2. nastop 

Lutkovna predstava s problemom: Glavni namen predstave – motivacija in izpostavitev 

problema projekta – je bil dosežen. Ob prihodu Jacka so bili otroci še bolj presenečeni in 

navdušeni. Kljub dodatnim načrtom, ki so bili pripravljeni v primeru, da otroci ne bi hitro 

ugotovili, kaj potrebuje miška, jih ni bilo potrebno izpeljati. Otroci so zelo sočustvovali z 
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miško in ji takoj začeli ponujati rešitve. Čeprav je bila upoštevana samo ideja nove 

pravljice, ki smo si jo zastavili kot problem, so otroci lahko svobodno izražali vsak svoje 

predloge. S tem so spoznavali, da je vsaka ideja dobrodošla, kar pa ne pomeni, da je z 

vidika rešitve problema smiselna. To dejstvo pa ne zmanjšuje njihovega občutka 

vrednosti, ampak jih odpira navzven – k prosocialnemu vedenju in pomoči drugim (v tem 

primeru miški). Kot tehnično pomanjkljivost bi navedla, da je študentka, ki je animirala 

lutko Jacka, premalo usmerila pogled v lutko in preveč v otroke, kar je lutki odvzelo 

nekaj energije. Pri tem se pojavi argument, da je bilo pri iskanju rešitev pomembno, da 

študentke opazujejo in pozorno sledijo otrokom, ki so tudi en čez drugega dajali predloge, 

da bi takoj slišale, ko bi se pojavil želeni odgovor. Kljub temu bi bilo bolje, če bi 

študentka vsaj ob prihodu in odhodu bolj usmerila svojo pozornost na lutko. 

Igra 'hitro poišči svoj stol': Ker je študentka podala navodila ravno obrnjena in nejasna, so 

bili otroci na začetku malo zmedeni, saj niso vedeli, kdaj naj sedijo in kdaj hodijo, vendar 

se je igra vseeno nekako izšla, tako da so nastale štiri skupine za izmišljanje pravljic. 

Morda bi bilo z vidika participacije otrok bolje, da bi upoštevali njihove medosebne vezi 

in prijateljstva, kar bi povečalo timsko sodelovanje pri izdelavi pravljic, toda naše 

poznavanje otrok je bilo prešibko, da bi lahko sestavili takšno razporeditev. Tudi z vidika 

vključevanja manj zaželenih otrok bi bila ta razporeditev problematična, saj bi lahko 

prišlo do zavračanja. Možnost bi lahko torej izpeljali le v primeru zelo dobrega 

poznavanja odnosov v skupini, v dialogu z otroki ter s tehtnim premislekom. 

Izmišljanje pravljic: Skupine otrok so bile naključne, zato so tudi pri izmišljanju različno 

sodelovale. Pri eni skupini je bilo potrebno s strani študentke veliko truda in vprašanj, da 

je iz otrok izvabila ideje, v drugi pa je bilo idej veliko. Študentke so se trudile, da so 

spodbudile tudi bolj tihe otroke k soustvarjanju, kar jim je pri nekaterih dobro uspelo. 

Zaradi majhnih skupin je bila res lahko zagotovljena participacija vseh otrok – tudi manj 

zgovornih – kar bi bilo v večjih skupinah veliko težje doseči. Poleg odločanja o vsebini, 

so imeli v eni skupini tudi dilemo, ali bi zgodbo še nadaljevali ali končali. Tu so si otroci 

pridobivali veščine sodelovanja, demokratičnega dogovarjanja in tudi strpnosti, saj je 

moral otrok, ki se ni strinjal, sprejeti dejstvo, da izražanje in upoštevanje vseh želja ne 

pomeni, da morajo biti tudi vedno uresničene.  
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Branje izmišljenih pravljic: Ko je študentka vsake skupine prebrala njihovo pravljico, so 

otroci z zanimanjem poslušali, kaj je nastalo. Ob tem so občutili lastno vrednost in ponos, 

hkrati pa pripadnost skupini, v kateri so sodelovali. Predvsem se je to pokazalo, ko je 

študentka pred branjem poimenovala člane skupine. Pri poslušanju pravljic drugih skupin 

so lahko spoznavali različnosti na pozitiven način in se učili ceniti napor drugih, saj so 

jim študentke kazale zgled s pohvalo in priznanjem tudi drugih skupin. 

 

Obisk pisateljice Berte Golob 

Namen njenega obiska je bil ohraniti motivacijo otrok za sodelovanje do naslednjega 

nastopa, hkrati pa se tudi seznaniti z delom pisatelja in nastankom knjige, kar bi jim 

pomagalo pri projektu. Prvi del je bil gotovo dosežen, saj so otroci zelo aktivno 

sodelovali v pogovoru s pisateljico. Njihovo močno vključenost v projekt sem zaznala v 

njihovi zadržanosti, da pisateljici ne izdajo vsebine pravljic, saj je to skrivnost. Učili so se 

graditi zaupniški odnos, ko jim je pisateljica povedala svojo skrivnost, oni pa so ji nato le 

zaupali vsebino pravljic. Delo pisateljice so delno lahko spoznali iz njenega 

pripovedovanja zgodb in razlage motivov, ki so jo spodbudili k pisanju (npr. njen muc), 

vendar sem pogrešala bolj izčrpno razlago o tem, kaj vse je potrebno za nastanek knjige 

in kako načrtuje vsako izmed faz. Tako bi otroci morda lažje tudi sami dobili ideje za 

oblikovanje knjige in v nadaljevanju bolj jasno načrtovali. Za izboljšanje učinka bi torej 

predvidela temeljitejši predhodni dogovor s pisateljico o vsebini in namenu njenega 

obiska. Ne glede na pomanjkljivosti je bil dogodek za vzdrževanje motivacije otrok v 

projektu odličen, saj so ob začetku naslednjega nastopa, ko sta prišli študentki, vsi 

govorili, da sta pisateljici. To kaže, da jih je obisk navdušil. 

 

3. nastop 

Ogled posnetka pravljic: Namen dejavnosti, da se otroci spomnijo in zopet vživijo v svoje 

pravljice, je bil dosežen, saj so otroci razen na začetku, ko je bila glasnost predvajanja 

premajhna, zelo pozorno sledili posnetku in komentirali, kdo je kaj napisal in katera 

zgodba je njihova. S tem so se lahko ozrli nazaj in pri sebi ovrednotili preteklo delo, da bi 

se lažje znašli v nadaljevanju. 
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Pogovor o knjigi in ilustriranju: Otroci so ob pogovoru hitro ugotovili, kakšen bi bil 

naslednji korak v izdelavi knjige, saj je le-ta zanje najbolj viden in poznan. Vendar pa je 

študentka opazila, da pri vseh otrocih poznavanje pomena ilustracij ni bilo tako 

samoumevno. Kot je pozneje ugotovila, ko je otrok risal tudi tisto, česar v pravljici ni 

bilo, bi bilo bolje, če bi bolj nazorno s knjigo pokazala, kaj pomenijo in kakšne so 

ilustracije. Menim, da bi bilo temu potrebno nameniti več časa, da bi si res vsi otroci 

ogledali ne le en primer, temveč zelo različne tipe ilustracij, ki bi jim koristile tudi pri 

izbiri likovne tehnike za svojo pravljico. Morda bi bilo dobro spodbuditi otroke, da si 

sprva skušajo v mislih predstavljati in naslikati, kako naj bi izgledala njihova knjiga in se 

o tem v skupini pogovarjali. S tem bi bila soudeleženost otrok pri nastanku knjige veliko 

večja, saj bi imeli bolj jasne vizije, kako želijo ilustrirati. Otroci bi lažje izrazili svoje 

ideje, ki bi bile brez časovne omejitve tudi veliko bolje upoštevane. Tako bi bolj zadostili 

načelom participacije. 

Lepljenje besedila in ilustriranje: Pri izdelovanju knjige bi lahko v veliki meri rekli, da so 

bila načela participacije in predvsem demokratičnega odločanja kršena, saj so otroci po 

navodilih študentk urejali in lepili besedilo in izbirali likovno tehniko med danimi 

možnostmi. Jasno je, da v našem primeru projekta, ki smo ga načrtovali študentje in je bil 

hkrati zelo časovno omejen, takšnih možnosti nismo imeli, z vidika participacije otrok pa 

bi jih lahko vključili v načrtovanje z zastavljenimi sprotnimi problemi: Kako bi oblikovali 

besedilo na liste? Kako, s katero tehniko bi ilustrirali knjigo? Kot pri izdelavi božično-

novoletnega kotička se tudi tu pojavi vprašanje, če bi se otroci sami domislili različnih, 

nenavadnih tehnik. To se je jasno pokazalo, ko je otrok ob razlagi o načinu ilustriranja, za 

katerega se mora odločiti vsa skupina, takoj rekel, da bo risal z barvicami. Z našimi 

omejenimi možnostmi je bilo torej po mojem mnenju smiselno, da so otroci izbirali med 

voščenkami, prstnimi barvami in barvnim papirjem za trganko. Kljub težavam, ki so se 

pojavile pri slikanju s prstnimi barvami, kar je omenila tudi vzgojiteljica, saj je bila 

tehnika precej nova za otroke, so imeli otroci vsaj možnost, da se seznanijo z njo. To jih 

bo gotovo spodbudilo, da jo bodo kdaj tudi sami izbrali. Torej lahko nekatere omejitve 

participacije zaradi izkušanja novosti predstavimo tudi kot predpogoj za bogatejše 

nadaljnje samostojno izbiranje otrok. Asistentka Alenka Rožič je opazila, da se je vsaka 

študentka v skupini povsem drugače lotila lepljenja besedila na list. Sledeče dejstvo 

zagovarjamo s tem, da so se študentke prilagodile sposobnosti in razumevanju otrok v 
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skupini. Torej lahko na podlagi tega sklepamo, da so študentke upoštevale načelo 

pedagogike poslušanja in sledile otrokom. Različnost rezultatov torej ne kaže nujno na 

nedoslednost študentk, ampak na vključevanje otrok in odgovorno ravnanje v raznolikih 

skupinah. V eni izmed skupin se npr. niso mogli enotno dogovoriti za izbiro ene likovne 

tehnike, zato je študentka popustila in dovolila izbiro dveh. Ovrednotenje njene odločitve 

moramo začeti z razlago pravila o izbiri ene tehnike. To lahko razumemo iz dveh 

razlogov: na mizi ni bilo dovolj prostora, hkrati pa je to tudi priložnost urjenje v 

dogovarjanju. Študentka je popustila, šele ko je zagledala prazno polovično mizo, ki je 

omogočila dovolj prostora, noben od otrok pa v pregovarjanju ni želel popustiti. Pri 

dilemi bi študentka lahko uporabila način, ki bi bolj spodbujal otrokovo samostojno 

reševanje konfliktov: predlagala bi npr., da lahko uporabijo obe tehniki, če sami rešijo 

problem prostorske stiske ali pa glasujejo, žrebajo oziroma uporabijo kakšen drug način 

odločanja, če ne morejo najti kompromisa. Seveda je v ključnih trenutkih velikokrat težko 

zaznati pravilno rešitev, zato je analiza takšnih situacij še toliko bolj pomembna za 

nadaljnje reakcije, hkrati pa bi sprostitev časovne omejitve spet pripomogla tudi k manjši 

obremenjenosti in večjim možnostim iskanja konstruktivne rešitve, ki bi spodbujala 

otroško participacijo. 

Predstavitev ilustracij: S predstavitvijo in pripovedovanjem pravljice ob ilustracijah so 

otroci predstavili svoje delo ter se seznanili z ustvarjanjem drugih skupin. Tokrat je bila 

predstavitev v veliki meri v rokah otrok, s čimer so tudi s svojimi besedami in majhno 

pomoči študentk izrazili sebe skozi svoj prispevek v izdelavi knjige. Hkrati so spet na 

drugačen način obnovili pravljice in jih doživeli še preko likovnih reprezentacij. Za 

motivacijo je takšno dejanje zelo pomembno, saj otroci vidijo napredek, lahko ga 

ovrednotijo glede na vloženo delo in vidne rezultate ter zaznavajo možnosti nadaljevanja. 

Pogovor o nadaljevanju: Ker otroci niso poznali izraza vezava, večinoma pa tudi ne 

platnice, je bilo smiselno, da so jih študentke same opozorile na to, saj so otroci vedeli, da 

morajo za dokončanje knjige le-te še speti skupaj in napraviti prvo stran. Vendar bi pri 

tem izpostavila način, ki ni bil najbolj v prid otroški participaciji. Študentka, ki je vodila 

pogovor, je sama omenila možnost predstavitve različnih vezav s pomočjo nekakšne 

igrice iskanja, kjer bi bili otroci bolj dejavni in zainteresirani. Na tem mestu bi jim morda 

lahko spet izpostavili problem, kako bo miška knjige prebrala, če listi ne bodo primerno 

shranjeni in izpostavimo možnost, da se kaj izgubi ali strga. Pri tem bi morda lahko 
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upoštevali tudi kakšno drugo idejo, ki bi omogočala aktivno participacijo otrok, saj je tudi 

preizkušanje manj primernih rešitev način učenja in pridobivanja izkušenj. 

 

4. nastop 

Uvod v izdelavno platnic in vezave: Z obnovitvijo prejšnje dejavnosti so se otroci 

spomnili ilustriranja knjige in ponovno predstavili svoj prispevek. Kot se je pokazalo, je 

bilo to za nekatere lažje, za druge pa težje, saj niso vedeli, kaj so ilustrirali, vendar so jim 

drugi pomagali. O smiselnosti tokratne obnovitve bi lahko upravičeno podvomila, saj je 

otrokom zmanjkovalo pozornosti in so postajali nemirni. Ker so otroci skoraj v vseh 

nastopih vsaj na začetku in na koncu obnovili vsebino pravljic, bi to lahko tokrat – še 

posebej zaradi izbranih dejavnosti – izpustili, saj so bili otroci vidno dovolj motivirani za 

nadaljnje delo. Obnavljanje je hkrati vedno vključeno tudi v razdeljevanje v skupine. 

Nadaljevanje pogovora o tem, kaj še manjka knjigam, se tudi vsebinsko prekriva z 

zaključkom prejšnjega nastopa. Če se s te točke ozrem nazaj, menim, da bi bilo že takoj 

po izmišljanju pravljic ali morda ob obisku pisateljice, dobro z otroki narediti načrt ali 

seznam, kaj vse je potrebno izdelati, da bodo pravljice povsem pripravljene za miško. 

Tako otrok ne bi bilo potrebno ves čas spominjati na naslednji korak, hkrati pa bi bili v 

pripravo bolj vključeni in bi vsakokrat lahko pogledali, kaj sledi. S tem bi bila tudi 

vsebina  bolj v ospredju in otroci ne bi le čakali na pobudo študentov. Ta poteza bi tudi 

bolj vidno spodbudila participacijo otrok pri vseh dejavnostih v projektu. 

Izdelava platnic: Vzorčni material, ki ga je vsaka skupina dobila na mizo s strani 

študentov, je bil zelo dobra iztočnica za izdelavo načrta, saj so otroci tako jasno videli, kaj 

imajo na razpolago. Otroci so dobili možnost prispevati vsak svoj izvirni del k načrtu 

platnice, s čimer so bila zagotovljena načela participacije. Vendar se je izkazalo, da je 

bilo materiala mnogo preveč, predvsem pa je bil tako raznovrsten in vidno zelo nov za 

otroke. To je povzročilo večje navdušenje nad materialom kot nad izdelavno načrta. 

Logična refleksija sodelujočih študentov in vzgojiteljice je zato bila, da bi morali izbrati 

manj različnih materialov in vsaki skupini dati le nekaj tega, med katerim lahko izbira. Pri 

tem smo pozabili, da s slednjim bistveno omejimo participacijo otrok in se nagibamo k 

'običajnemu' vrtčevskemu delu, ko vzgojiteljica pripravi in izbere materiale. Rešitev je 

torej potrebno iskati drugje. Sama jo vidim v upoštevanju predlogov otrok (tudi če tokrat 
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ne bi bili izvirni), seznanjanje z različnimi materiali pa bi obravnavala posebej (npr. kot 

raziskovanje zaprtega tipa). Šele po nekajkratni temeljiti seznanitvi z materialom in 

fazami, ki so privedle do nastanka le-tega, bi ga lahko ponudili na takšno mesto oziroma 

bi ga morda predlagali tudi otroci sami. Prav tako menim, da otroci znajo uporabiti 

domišljijo in narediti izvirne izdelke tudi iz najbolj vsakdanjih materialov, če so seveda 

primerno spodbujeni. Prepričana sem, da bi z večjim upoštevanjem otrok tudi oni bolj 

upoštevali svoj načrt. Le en otrok je bil pozoren, da se načrta niso držali, a ni dobil večje 

pozornosti, da bi k preverjanju spodbudil tudi druge, kar se mi zdi škoda, saj bi lahko ob 

tem sami ovrednotili dejavnost in se naučili samokritičnega mišljenja. Opozorila bi še na 

pripombo študentke, da bi morali dati večji poudarek vsebini platnice, ki naj bi 

predstavljala knjigo. S tem bi se sicer strinjala, za kar bi lahko poskrbeli v predhodnih 

seznanjanjih z nastankom knjige, vendar v projektu odprtega tipa ne bi omejevala otroške 

domišljije, saj želimo doseči izvirnost in uresničevanje otroških idej in ne idealne knjige 

po mnenju odraslih. 

Vezava knjig: Otroci so se v večini odločili za vezavo, ki jim je bila znana že od prej in ki 

so jo lahko videli pri vzgojiteljici. To kaže, da si otroci knjig z različno vezavo med 

tednom niso kaj dosti ogledovali s tega vidika, ali pa jih je njihovo nepoznavanje načina 

izdelave obrnilo k izbiri že znanega. Za zagotovitev enakovredne možnosti izbire vseh 

predlaganih vezav bi morali prej jasno demonstrirati vsak postopek in končni izdelek, da 

bi si otroci lažje predstavljali. Po drugi strani bi tudi z demonstracijo lahko prišlo do 

enakega rezultata, kar ne bi bilo nič narobe, saj ni važno, kaj otrok izbere, le da je izbira 

njegova. Opozoriti moramo tudi na vnaprejšnjo pripravljenost študentov za izdelavo 

vezav, saj se je pokazalo, da še v skupini, kjer so izbrali spiralno vezavo, do te ni prišlo, 

saj pri luknjanju niso bili dovolj natančni. Študentka je bila sicer razočarana, da tega ni 

opazila že prej, vendar se mi zdi bolj ključno vprašanje, zakaj se iz napake niso vsi skupaj 

skušali nečesa naučiti. Odgovor je spet v časovni stiski, saj je nastop trajal skoraj dve uri. 

Iz situacije bi lahko izvedli problem: Kako popraviti ali prilagoditi spiralno vezavo? 

Prepričana sem, da bi otroci želeli poiskati rešitev (čeprav morda ne bi bila po estetskih 

standardih odraslih), ki bi omogočala funkcionalnost knjige. Tudi na tej stopnji bi torej 

lahko povečali moč otroka, da sam išče rešitve in jih preizkuša z dialogom in praktičnim 

uresničevanjem. Kljub časovni omejitvi nastopa bi otroci v tej skupini lahko bili 
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spodbujeni, da v tednu do prihodnjega nastopa z vzgojiteljico razrešijo problem in 

dokončajo knjigo.  

Pogovor o nadaljevanju: Na koncu so otroci lahko videli celoto svojega izdelka in ga 

prepoznali. S tem so v izdelku pridobili občutek vrednosti dela, ki so ga skupaj naredili. 

Nadaljnji pogovor o lutkah je bil povsem v neskladju z otroško participacijo. Študent je 

zelo hitro zaključil z razgovorom o dokončanih knjigah in takoj prešel na gledališče in 

lutke, hkrati pa povedal, da bodo lutke izdelovali prihodnjič, da bodo miški pripravili tudi 

predstavo. S to odločitvijo otroci niso bili predhodno seznanjeni, prav tako pa si tekom 

projekta tega sami niso zastavili. Bili so sicer zadovoljni, da bodo izdelovali lutke, a to ni 

odražalo njihove soudeležbe, ampak način, ki so ga vajeni s strani vzgojiteljice – da o 

izbiri dejavnosti ne odločajo. Jasno je tudi, da bi lahko na tem mestu projekt zaključili in 

miški podarili pravljice le v obliki knjig. Ker smo se s študenti že prej dogovorili o 

nadaljevanju z gledališkimi (lutkovnimi) predstavami, bi bilo tudi na tem mestu potrebno 

otroke motivirati in spodbuditi, da sami zaznajo možnost ustvarjanja predstave iz lastne 

pravljice. Problem bi bil lahko: Kako bomo miški predstavili pravljico? Če ideje o 

predstavi ne bi bilo, bi jo lahko sicer predlagali tudi študentje, vendar le kot možnost, o 

kateri se morajo otroci v skupini skupaj odločiti. Morda bi dobili različne odgovore, npr. 

da jo kdo prebere, da jo pripovedujejo, zaigrajo sami ali z lutkami, jo zaigra kdo drug – 

miška, Jacek, izdelali posnetek …, ki bi lahko bili izvedljivi v dveh naslednjih nastopih. 

Ob tem bi se otroci učili različnih načinov predstavitve izdelkov in jih vrednotili. S 

takšnim nadaljevanjem bi se tudi odnos med otroki v vsaki skupni poglobil, s strani 

študentov pa bi bilo zagotovljeno 'poslušanje' otrok in njihovo upoštevanje, kar je ključno 

za participacijo. 

 

5. nastop 

Uvodni v dejavnost: Pri refleksiji dozdajšnjega dela se je pokazalo, da nekateri otroci, ki 

so bili odsotni pri posamezni fazi izdelave pravljic, z njimi niso bili seznanjeni. Zato bi 

bilo smiselno, da bi se v skupini tudi med tednom več pogovarjali o poteku projekta 

oziroma bi vzgojiteljica otroke spodbujala, da tistim, ki jih ni bilo, razložijo in pokažejo, 

kaj so počeli. To bi zagotovilo večjo vključenost tudi otrok, ki so pri dejavnostih 

manjkali, saj tako niso točno vedeli, kaj naj počnejo. Vendar pa bi lahko problem reševali 
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tudi z naše strani, tako da bi, kot sem navedla že prej, z otroki beležili sprotni potek 

dejavnosti npr. na plakat in označevali, katere postopke smo že opravili. To bi zagotovo 

povečalo njihovo motivacijo za participacijo v projektu, tudi če so kdaj manjkali. 

Igra 'poišči svojo knjigo': Igra je bila dobro izhodišče za izdelovanje in igro z lutkami. 

Otroci so se zelo dobro vživeli v živali iz svojih pravljic in se tako pripravili na poznejšo 

igro z lutkami. Ko so si morali skupaj v skupini izbrati eno žival, so se učili dogovarjanja 

in krepili skupinsko pripadnost, ko so se vsi gibali na enak način ter se hkrati  razlikovali 

od drugih skupin. Pri iskanju knjig niso imeli težav. Izvini kotički v različnih prostorih, 

kjer so se študentke skrivale, so bili primerni ne le zaradi popestritve dogajanja, ampak v 

tem prepoznam razbijanje predstave, da mora biti igra ali dejavnost vezana le na igralnico 

oziroma določen prostor v vrtcu. S tem se projekt simbolično širi tudi navzven,čeprav v 

našem primeru še vedno v omejen prostor stavbe vrtca, postaja del življenja otrok v vrtcu 

in ne le sklop vodenih dejavnosti. Otroci pri tem dobivajo občutek, da se lahko 

pogovarjajo o svojih pravljicah tudi drugje.  

Izdelava lutk in preizkušanje: Preden so začeli z izdelavo, so študentke vsaka svoji 

skupini predstavile nekaj lutk in jih spodbudile, da bi tudi sami izdelati lutke in pravljico 

zaigrati miški. Ta način je glede na situacijo, navedeno v evalvaciji prejšnjega nastopa, 

mnogo primernejši. Otroci so bili s strani študentke motivirani za izdelavo lutk, potem pa 

so se sami odločili, ali jih želijo izdelati. Seveda je bil njihov odgovor pritrdilen, saj želijo 

sodelovati. Vprašanje je, kako bi študentke odreagirale, če kdo ne bi želel izdelovati lutk. 

Skladno z načeli participacije bi bilo najustreznejše, da bi skupina poslušala tudi njegov 

predlog in se nato skupaj odločila o nadaljevanju. Upravičeno lahko dvomim, če bi 

študentke in tudi vzgojiteljica reagirali tako, saj bi glede na pripravljenost na dejavnost 

verjetno želele izvesti prav tisto, kar so si zamislile. Upoštevanje otrok in prilagajanje 

delovanja je, kot smo lahko opazili tudi pri projektu, veliko bolj uveljavljeno v stališčih, 

kot pa v ravnanjih vzgojnih delavcev in tudi nas, študentov, saj brez predhodnega zgleda 

težko spreminjamo ustaljene vzorce ravnanj. Kljub vsemu so bili otroci z izdelavo lutk 

zelo zadovoljni, saj so se takoj začeli veselo igrati z njimi. Odločanje o tem, katere osebe 

oziroma živali iz zgodbe bodo izdelali in kdo jih bo izdelal, je bilo prepuščeno otrokom in 

čeprav si niso sami izbrali tehnike izdelave, so lutke ustvarjali po svojih željah, 

predstavah in sposobnostih, študentke pa so jim bile le v pomoč. V eni skupini so imeli 

problem, ko je deček na vsak način želel izdelati snežaka, čeprav ga v njihovi pravljici ni 
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bilo. Študentka je ponovno prebrala zgodbo, vendar se deček ni premislil. Menim, da je 

študentka ravnala prav, ko je skušala s ponovnim branjem spodbuditi povezavo med 

lutkami in vsebino pravljice, vendar je dopustila otrokovo željo (v tem primeru ne glede 

na vsebinsko povezanost), kar je bilo v skladu z načeli participacije, saj s tem rezultat 

(pravljica) ni izgubil na vrednosti. 

Povabilo miške in Jacka: Otroci so bili izredno motivirani za klicanje po telefonu, 

povabilo miške in Jacka pa jih je vidno še bolj navdušilo za pripravo predstave. S 

povabilom so se otroci učili tudi komunikacije po telefonu in bistvenih elementov, ki 

morajo biti vključeni v vabilo (kdo vabi, kaj bo, kdaj in kje). Način pogovora ni bil, kot 

sta opazili tudi študentki, dovolj dobro načrtovan, saj je bilo sprva rečeno, da si bodo 

otroci telefon podajali, nato ga je držala študentka, oni pa so odgovarjali vsi skupaj 

oziroma en preko drugega. Pri drugem klicu je zato študentka uvedla lutko, kjer je lahko 

govoril le tisti, ki jo je držal v rokah. Lutko so si podajali. Tudi pri tem so bile težave, saj 

niso vsi prišli na vrsto, prav tako pa so nekateri še vedno govorili preko drugih. 

Študentka, ki je naknadno dodala podajanje lutke, je v refleksiji povedala, da bi bilo 

smiselno otroke prej razdeliti v dve skupini. Vsaka bi opravila en klic in se znotraj članov 

skupine dogovorila, kdo bo kaj povedal. Ta način bi sicer lahko rešil nastale zadrege, 

vendar imam sama pri tem pomisleke. V pogovoru otrok je bilo zaznati tudi veliko 

spontanih in zanimivih stvari, ki so jih želeli sporočiti miški in Jacku. Bojim se, da bi z 

zelo jasnim vnaprejšnjim dogovorom izgubili prav to spontanost in izvirnost. Morda bi 

lahko vseeno vsak povedal nekaj, ob upoštevanju, da govori le eden. Če bi študentka 

postavila telefon pred vsakega otroka, bi vsak, ki bi želel, lahko miški in Jacku kaj 

povedal. Poleg omenjenih podatkov, ki so ključni za vabilo, bi lahko otroci dodali še 

nekaj svojega, ali pa bi jih miška in Jacek kaj povprašala. S tem bi zagotovili enake 

možnosti in vključenost vseh otrok, spodbujali spontan prijateljski in manj formalen 

pogovor ter s tem povečali motiviranost otrok za pripravo predstave. 

 

6. nastop 

Uvodni pogovor in razporeditev v skupine: V tej fazi projekta je bilo smiselno, da nismo 

več obnavljali celotnega postopka projekta, saj se je ta bližal vrhuncu oziroma rešitvi 

problema. Otroci so nestrpno pričakovali prihod miške in Jacka, da bi jima lahko zaigrali 
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predstavo. Problem se je pojavil pri razporejanju v skupine s pomočjo lutk, saj so nekateri 

izdelali več lutk, nekateri so pri prejšnjem nastopu manjkali, spet drugih pa ni bilo ta dan. 

S študentko sva problem rešili tako, da so otroci brez lutk počakali in na koncu izbrali 

svoje lutke izmed preostalih. Predlagali sva tudi, naj izberejo tisto vrsto lutk, ki jo je 

izdelovala njihova skupina. Menim, da je bila to zelo smiselna rešitev v dani situaciji, 

vendar pa bi lahko preprečili že nastanek problema, če bi manjkajoči otroci v dneh med 

zadnjima nastopoma tudi sami izdelali lutke in se o preteklem dogajanju pogovarjali s 

člani svoje skupine. Večji poudarek bi moral biti torej na povezanosti siceršnjega 

dogajanja v vrtcu s projektom. V okviru razporejanja v skupine je vzgojiteljica dodala 

pripombo, da je študentka otrokom med njihovim gibanjem dajala navodila, zaradi česar 

so se začeli ustavljati, saj obojega hkrati še niso sposobni. Čeprav zaradi tega ni bil 

zgrešen cilj igre, je komentar pri nadaljnjem delu vredno upoštevati. 

Jackov prihod: Dodatna motivacija je bila predčasni prihod Jacka, ki je otroke vidno 

navdušil za pripravo gledališča. Ob tem so otroci zaznali tudi časovno omejenost 

priprave, saj je Jacek rekel, da se vrne z miško čez pol ure.  

Priprava gledališča in predstav: Ker so otroci najprej po skupinah dajali predloge, kaj 

potrebujemo za gledališče, so bili res lahko vsi slišani in smo tako zagotovili 

demokratično odločanje. Nekaj več usklajevanja je bilo potrebno pri združevanju idej in 

dogovarjanju, katera skupina bo kaj pripravila. Otroci so imeli namreč zelo specifične 

ideje glede npr. barve zavese in podobno, hkrati pa so vse stvari, za katere smo se skupaj 

pogodili, želele izdelati skoraj vse skupine. Vseeno smo le dorekli, katera skupina poskrbi 

za katero stvar, pri čemer smo imele veliko vlogo spet študentke. Čeprav niso vsi otroci 

izdelovali tistega, kar so hoteli oziroma tudi ne točno tako, kot so si izmislili, so bili 

vseeno zelo aktivni v pripravah. Namesto našega posredovanja bi lahko predlagali žreb, 

če se otroci ne morejo zediniti. Pri tem bi imeli vsi enake možnosti. Pri pripravi gledališča 

smo uporabili dana sredstva, predvsem glede 'zavese' oziroma paravana, s čimer so bili 

otroci zadovoljni. Zdi se mi pomembno, da dobijo izkušnjo, kjer svoje želje o idealni 

podobi (v tem primeru gledališča) znajo prilagoditi realni situaciji in sredstvom, ki so jim 

na voljo, kar pa ne izničuje veljave njihovih idej, ampak kaže možnosti njihovega 

uresničevanja. 
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Predstava za miško in Jacka: Predstava se je začela s prodajo vstopnic. Izvirnost se ni 

pokazala le na strani otrok, ampak tudi študentke, ki je spontano začela usmerjati gledalce 

na sedeže, kot bi bil na vstopnicah res napisan sedežni red. Takšna spontanost in 

iznajdljivost je dober zgled za vse dejavnosti v vrtcu, saj je pri vključevanju participacije 

otrok ključnega pomena. Otroci nas, če imajo seveda možnost, ves čas presenečajo z 

izzivi, ki jih lahko rešujemo po ustaljenem vzorcu, ki ni v prid participaciji, ali pa se 

prepustimo alternativnim možnostim, iz katerih se zagotovo več naučimo tako otroci kot 

odrasli. Predstava je bila izredno uspešna, saj so otroci z navdušenjem sodelovali in tudi 

gledali druge skupine. Čeprav smo študentke opazile, da sta bili sproščenost in izvirnost 

otrok ob pripravah večji, kar bi lahko pojasnili s pojavom treme zaradi občinstva, je bil 

njihov zadovoljen izraz na obrazu pokazatelj, da so v igri uživali in bili ponosni na svoje 

delo. Pokazala se je tudi raznolikost med skupinami, ki je obogatila njihovo izkušnjo. 

Vzgojiteljica je opozorila, da so se otroci zaradi Jacka in miške, ki sta sedela bolj zadaj, 

večkrat ozirali nazaj, saj sta jih vidno pritegnila. Bolje bi bilo, da bi sedela bolj spredaj, 

kar bi otrokom omogočilo večjo zbranost in pozornost. Z miškinim navdušenjem nad 

pravljicami smo prišli do rešitve problema in potolažili miško. Otroci so ob tem lahko 

občutili zadovoljstvo ob pomoči bližnjemu (miški) in pomen sodelovanja celotne 

skupnosti za reševanje problemov.  

Otroško rajanje in zaključek projekta: Kot je dejala vzgojiteljica, je bilo sladkanje in 

rajanje pravi otroški zaključek, s čimer se strinjamo vsi sodelujoči. Res bi lahko sklenili 

projekt tudi brez tega, vendar bi bila po mojem mnenju to velika škoda. Otroci so tudi na 

tak način lahko izrazili svoje veselje in navdušenje nad uspešno rešitvijo problema in 

hkrati izrazili sebe in vse, kar so, tudi v gibanju. Dobili so priložnost za sproščeno 

druženje z miško in Jackom, zaradi katerih so pravzaprav ustvarjali ves projekt. Zadnje 

dejanje, ko miška knjige izroči nazaj otrokom, ima pomen predvsem zaradi trajnega 

spomina skupine, ki bo lahko svoj trud in rezultate pokazala tudi drugim. Prav tako so 

lahko takšni izdelki na vidnih mestih vedno nova spodbuda za otroško igro, ustvarjanje in 

raziskovanje. Projekt s tem nima le vrednosti sam zase, ampak tudi za vse nadaljnje 

projekte v skupini. 
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6. SKLEP 

Z ovrednotenjem opravljenega projektnega dela smo prišli do ugotovitve, da je koncept 

participacije otrok še vedno bolj prisoten v naših predstavah kot v praktičnem ravnanju. V 

na zunaj odličnem projektu smo našli veliko neizkoriščenih možnosti za boljše 

uresničevanje otroške participacije. To bi lahko pripisali predvsem neizkušenosti 

študentov in pomanjkanju časa, ki sta mnogo prispevala k reševanju problemov večkrat 

na 'tradicionalen' način.  

Neizkušenost za tovrstno delo pa ni prisotno le med študenti, ampak tud med otroki, saj 

očitno niso bili navajeni takšnega odločanja, hkrati pa si šele razvijajo spretnosti 

demokratičnega dogovarjanja. Pri slednjem je torej zgled študentov edini način, da se tega 

naučijo, zato je pomoč vzgojnih delavcev, čeprav v nekaterih primerih na škodo otroške 

participacije, pogosto neizogibna.  

Kljub vsem oviram ne moremo mimo pozitivnih plati projekta, med katerimi je na prvem 

mestu zagotovo velika motiviranost otrok za dejavnosti. Pridružujeta se ji krepitev 

občutka pripadnosti skupnosti in vrednosti posameznika ter odkrivanje novih, 

nevsakdanjih izraznih možnosti, ki bodo otrokom predvsem v bodoče omogočale 

kreiranje lastnih izvirnih idej. Zanimivo bi bilo opazovati nadaljnje dogajanje v skupini in 

ga primerjati s tistim pred začetkom projekta oziroma lahko bi opazovali razliko med 

našim projektom in kakšnim izmed prihodnjih. Pri tem se zdi ključno, ali so možnosti 

participacije otrok in njihove želje po soodločanju kaj večje kot v našem projektu.  

Tudi primerjava izvedbe podobnega projekta v drugi skupini otrok bi bila pri 

ovrednotenju ravnanj z vidika otroške participacije pomembna za nadaljnje delo. Dobro 

bi bilo odstraniti tiste elemente in ovire, ki so bistveno pripomogle k zmanjševanju 

participacije otrok. To so predvsem časovna omejenost projekta, slaba in otrokom 

nerazvidna dokumentacija procesa, preveč otrokom neznanih idej ter nekatere 

tradicionalne reakcije vzgojnih delavcev oziroma študentov. Če upoštevamo, da je 

pomembna predvsem kakovost procesa in manj sam končni rezultat, je časovna 

prilagodljivost pomemben spodbujevalnik, ki ga v našem projektu zaradi omejenosti časa 

študentov in vrtčevskega urnika nismo mogli uresničevati.  
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Vendar se ne želimo ozirati na naše delo kot na pomanjkljiv projekt participacije, ki je 

poln napak. Tako kot otroci se želimo tudi mi s tehtnim premislekom o našem ravnanju 

soočiti z realnim stanjem, se v njem učiti in nadaljevati z vedno večjo zavestjo o 

otrokovih in lastnih kompetencah ter odgovornosti za njihov razvoj.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Zgoščenka s skrajšanim videoposnetkom projekta. 

 

 

 

 

 

 

 


