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IZVLEČEK 

 

Otrok naj bi se že v predšolskem obdobju naučil, kako lahko (in tudi zmore) izrabljati svoje 

zmožnosti, da bo sam znal najti svoj lastni ritem pri izmenjavi igre in dela, razgibanosti in 

resnosti, zbranosti in sproščenosti (Uranjek, 1995). 

 

Cilj mnogih, ki delamo z otroki, je prispevati, da bi bil vrtec ustanova, kamor bi otroci radi 

prihajali in se tam tudi dobro počutili. Zaradi tega sem v svoji diplomski nalogi proučevala 

problematiko spanja v vrtcu. Pri tem izzivu smo se skupaj z otroki zabavali in tudi veliko 

naučili, kar nam je omogočalo projektno delo "Aktivno učenje z metodo raziskovanja". 

Takšno delo daje otrokom možnosti za aktivnost v vseh fazah pedagoškega dela in ohranja 

trajnost pridobljenih izkušenj in znanj.  

 

Lotila sem se spreminjanja vrtčevske vsakodnevne rutine – počitka oziroma spanja, ki je med 

otroki zelo nepriljubljen zaradi prisile mirovanja in tišine. Skupaj z otroki sem skušala 

raziskati pomen spanja in na osnovi spoznanj spremeniti vrtčevski počitek v prijetnejši del 

dnevne rutine. Z otroki smo našli zanimive rešitve, ki so jih zelo navdušile in razveseljevale, 

žal pa se za takšne spremembe kasneje niso odločile njihove vzgojiteljice. To predvsem 

dokazuje, da bo potrebnih še veliko dejanj, dokazovanj in prepričevanj, da je potrebno na 

področju vrtčevskega dela uvajati spremembe v korist otrok. 
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Predšolski otrok, vzgojitelj, spanje v vrtcu, motnje spanja, prikriti kurikulum, prijetno počutje.



 

ABSTRACT 

 

The child should have to learn in pre-school age how to (and he able) exploit his own ability, 

to find his own rhythm in sharing games and work, dynamic and seriousness, concentration 

and relaxation (Uranjek, 1995). 

 

Considers as one of the many who work with children, the main objective is to make 

kindergarten institution, to which children will love to come and there is also feeling good. 

For this reason, I am in my thesis studied the problem of sleeping in the nursery 

(kindergarten). In this challenge we have entertained and also learn a lot with the children, 

which has enabled us project work in active learning by the method of research. Similarly, 

this work gives children all the possibilities for their own activity in all stages of work and 

maintain the sustainability of experience and knowledge. 

 

I begin on the preschool daily routine-rest, which is very unpopular among children because 

of coercion and quiet sleep. Together with the children I have tried to explore the importance 

of sleep and on the basis of knowledge change in pre-school holiday enjoyable part of daily 

routine. With children, we find some interesting solutions that have been very enthusiastic 

and cheering, but unfortunately for those changes have not decided even teachers.It mainly 

shows that about a lot of action, evidence of words and persuasion, it is necessary to work in 

pre-school to introduce change for the benefit of children. 

 

KEY WORDS 

Preschool children, educator, sleeping in kindergarten, sleeping disorders, hidden curriculum, 

feeling of pleasantne. 
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UVOD 
 

Nega, hranjenje, spanje in počitek otrok so se mi je že od nekdaj zdeli nekaj, kar spada v 

družino in ne toliko v vrtec. Ker pa otroci veliko časa preživijo v vrtcu, te svoje nujne 

biološke potrebe opravljajo tudi v njem. V sodobnem času otroci zelo veliko časa preživijo v 

vrtcu. Eden od glavnih razlogov je potreba staršev po varstvu, drugi razlog pa je vzgoja oz. 

socializacija.  

 

Vedno me je zanimalo, kako množici posameznikov "pričarati" družinsko vzdušje v 

instituciji, kot je vrtec. Spraševala sem se tudi, kako jim vrtec lahko nudi prijaznost in toplino, 

podobno kot družina. Kako poskrbeti za toliko različnih potreb malih posameznikov? 

 

S problematiko spanja in počitka v vrtcih sem se prvič srečala kot otrok. Ta del dnevne rutine 

mi je ostal v zelo slabem spominu. Spomnim se, kako sem jokala, ko je prihajal čas počitka in 

iskala vse možne rešitve in izgovore, da mi ne bi treba počivati na ležalniku. Ležanje, ki je 

trajalo dve uri, mi je predstavljalo grozne muke, tista ura pa se ni in ni premaknila nikamor. 

Enkrat je moja mama prosila, če me lahko v času počitka kako zaposlijo, ker zaradi tega 

nočem več prihajati v vrtec. Tako sem dobila svojo nalogo, da sem takoj po kosilu odpeljala 

voziček s hrano, ki je ostala od kosila, in umazanim priborom v kuhinjo, kjer sem kuharici 

pomagala pospraviti posodo. To nalogo sem kar nekajkrat dobila in se je prav z veseljem 

lotila, saj sem vedela, da mi tako ne bo treba počivati. 

 

V meni so taki dogodki pustili poseben pečat. S težkim srcem gledam vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic, ki še dandanes silijo otroke k spanju. Prav iz tega razloga sem se 

odločila, da bom opravila raziskavo oz. napisala diplomsko nalogo na to temo. 

 

Lani, maja 2010 sem imela v izbranem vrtcu v domačem kraju enomesečno prakso. V tem 

času sem izvajala projekt z naslovom Počitek in spanje otrok v vrtcu. Skupaj z otroki smo 

načrtovali, kako bi se lahko skozi ves mesec zaposlili v času počitka, oziroma kaj bi radi 

počeli v času počitka, da bi jim ta del dnevne rutine bil bolj prijeten in da ne bi bilo treba 

ležati na ležalnikih. Najprej je stekel pogovor o spanju, počitku,  

 

zakaj počitek sploh potrebujemo ... Prebrala pa sem jim tudi pravljico Podposteljni Škrat 

pisateljice Saše Bogataj Ambrožič. Nato smo si naredili načrt. Vsak izmed otrok je na list 
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papirja narisal svojo željo na vprašanje "Kaj bi rad počel v času počitka?" Ko smo končali z 

risanjem, smo posedli v krog in vsak otrok je tudi predstavil svojo željo s pomočjo risbe. Iz 

dvajsetih risbic je nastala čudovita knjiga želja. Knjiga nas je spremljala vsak dan, saj so s 

pomočjo risb pogledali, kaj bomo počeli v času počitka na določen dan. Tako smo vsak dan 

enemu izmed otrok uresničili željo in s tem naredili počitek bolj zanimiv in prijeten.  

 

V diplomski nalogi sem želela ugotoviti: 

 kaj se je v tem času (enem letu po projektu) spremenilo v vrtcih na področju počitka 

oz. spanja otrok, 

 katere spremembe so vnesle v svoje delo vzgojiteljice in njihove pomočnice, 

 kako sedaj poteka počitek oz. spanje otrok v skupini, kjer sem imela projekt, 

 ali vzgojno osebje še vidi probleme na tem področju, 

 katere spremembe bi bile še potrebne za kvalitetnejši počitek oz. spanje otrok. 
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1. SPANJE, BUDNOST, POČITEK 

Zaspimo, spimo vso noč in se zjutraj zbudimo. Ponoči preživljamo cikle spanja, ki so podobni 

valovom. Plitvo in globoko spanje ter sanjanje se izmenjavajo vso noč. Med temi fazami 

pridemo za kratek čas na površje, a se ne zbudimo popolnoma. Takrat morda naravnamo 

blazino, popravimo odejo ali se obrnemo, vendar pa po navadi takoj spet utonemo v spanje in 

se svojega početja ne spominjamo (Pantley, 2003: 51). 

 

Spanje uravnava notranja telesna ura, ki so jo znanstveniki poimenovali biološka ura ali 

dnevni ali cirkadiani ritem (izraz izvira iz latinske besede circa diem, "okoli dneva"). 

Ugotovili so nekaj nenavadnega: da je ta ura naravnana na petindvajset ur dolg dan. To 

pomeni, da jo moramo nenehno na novo naravnavati. To počnemo predvsem s spalnimi 

navadami ter izpostavljanjem svetlobi in temi. Pri tej biološki uri so nekateri deli dneva 

»rezervirani« za spanje, drugi pa za budnost. To je razlog za težave, ki so posledica časovne 

razlike po dolgem potovanju z letalom, pa tudi za težave s spanjem, ki mučijo veliko 

delavcev, ki delajo v izmenah (Pantley, 2003: 51). 

 

Dnevni ritem vpliva na to, kako budne se počutimo v različnih delih dneva. Obstaja naravni 

čas za spanje in naravni čas za budnost. Možgani si prizadevajo vzpostaviti biokemično 

ravnovesje nad spanjem in budnostjo. Ko se kazalec močno nagne proti, se počutimo utrujene. 

Na podlagi ritma lahko pojasnimo, zakaj številni ljudje sredi popoldneva postanejo zelo 

zaspani in zakaj nekatere kulture poznajo siesto (popoldansko spanje). Zaradi človeške 

biološke ure naravnemu popoldanskemu zmanjšanju budnosti sledi obdobje odločne budnosti, 

ki traja do večera, potem pa se pojavi zaspanost. Ti vzorci se s starostjo spreminjajo. 

Dojenčkov vzorec se razlikuje od vzorca starejšega otroka, vzorec otroka od vzorca odraslega 

in vzorec odraslega od vzorca starejše osebe (prav tam, 2003: 52). 
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1.1. Kaj je spanje? 

Spanje je ena osnovnih človekovih potreb, kot so tudi hranjenje, dihanje, izločanje… nujna za 

človekov obstoj. In čeprav tretjino svojega življenja prespimo, še vedno dokaj malo vemo o 

spanju. Vzrok za to je tudi v tem, da spanje sistematično raziskujemo šele zadnja desetletja, 

odkar imamo naprave, potrebne za tovrstne raziskave.  

 

Slovar slovenskega jezika (1995) definira spanje, kot stanje telesnega in duševnega počitka s 

popolnim ali delnim zmanjšanjem zavesti, medtem ko gre pri počitku za navadno daljšo 

prekinitev kake dejavnosti zlasti zaradi telesne sprostitve, okrepitve. Počitek navadno 

pojmujemo kot naravno potrebo prekinitve po nekem naporu, po neki daljši aktivnosti in 

lahko poteka v obliki spanja ali samo poležavanja ali neke sprostitvene dejavnosti. 

 

Spanje je naravno stanje telesnega počitka. Pri človeku, ostalih sesalcih in nekaterih drugih 

živalih, ki so jih proučevali, je spanje nujno potrebno za preživetje. Dolgo spanje je posledica 

dela; veliko dela povzroča duševno in telesno utrujenost. Znanstveniki se ne strinjajo, koliko 

neprespanosti je mogoče nakopičiti, niti če je razširjenost spanja med odraslimi različna. Kot 

ugotavljajo študije, spanje pomaga pri utrjevanju, ohranjanju spominov in pri učenju. Te so 

dokazale, da je spanje v resnici pomembno vsaj pri določenih vrstah spomina in učenja. Še 

posebej se zdi, da spanje pomaga pri utrjevanju proceduralnega spomina, ki ljudem omogoča 

učenje različnih spretnosti in veščin. Zahvaljujoč proceduralnemu spominu lahko obvladamo 

računalniške igre, gimnastične vaje ali se naučimo igranja melodije na klavirju. Spanec je 

pomembnejši, kot misli veliko ljudi (Spanje, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sesalci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Živali
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spomin
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Učenje&action=edit&redlink=1


5 

 

1.2. Potreba po spanju v predšolskem obdobju 

Dojenček se ne rodi z dnevnim ritmom odraslega. Pri novorojenčku se cikli spanja ves dan in 

vso noč izmenjujejo s stanjem budnosti, s časom pa se ustalijo v predvidljiv vzorec dnevnega 

in nočnega spanja. Dojenčkova biološka ura se začenja razvijati približno pri šestih do devetih 

tednih starosti, a do približno štirih do petih mesecih še ne deluje gladko. Ko biološka ura 

dozoreva, otrok doseže točko, ko je podnevi večinoma buden, ponoči pa večinoma spi. Pri 

približno devetih ali desetih mesecih se obdobja dojenčkovega spanja "utrdijo", tako se zbuja 

in hodi spat vsak dan približno ob istem času, dolžina nepretrganega spanja pa se podaljša 

(Pantley, 2003: 52). 

 

Ker je biološka ura najpomembnejši regulator vzorcev dnevnega spanja in budnosti, ni težko 

razumeti, zakaj majhen otrok ne spi vso noč-in zakaj ta vzorec vznemirja starše. Majhni otroci 

doživljajo enake cikle spanja kot odrasli, vendar so njihovi krajši in številnejši. Poleg tega 

preživijo več časa v plitvem spanju kot odrasli, ki imajo veliko več tistih vmesnih faz, ko se 

za hip zbudijo. Za rast in razvoj otroka so pomembne vse faze spanja. Ko postaja starejši, 

dozoreva tudi njegov spalni cikel, doseganje "spalne zrelosti" je biološki proces (prav tam: 

52). 

 

Cikli spanja pri majhnem otroku 

Če želimo razumeti, zakaj majhen otrok včasih težko zaspi in se pogosto zbuja, moramo 

vedeti, da naravno in obvezno sledi določenemu ciklu spanja. Značilni cikel otrokovega 

nočnega spanja je videti približno takole (Pantley, 2003: 53): 

 

Najprej se pri otroku pojavi zaspanost, nato otrok zaspi. Sledi mu plitvo spanje, globoko 

spanje, ki traja približno uro. Nato pride kratka faza budnosti, globoko spanje, ki traja 

približno uro ali dve. Ponovno nastopi plitvo spanje, kratka faza budnosti, faza hitrih očesnih 

gibov (REM); sanjanje, kratka faza budnosti in ponovno plitvo spanje, kratka faza budnosti 

REM (sanjanje), kratka faza budnosti. Proti jutru nastopi še eno obdobje globokega spanja,  

kratka faza budnosti, REM (sanjanje), kratka faza budnosti, plitvo spanje in otrok se zbudi 

(Pantley, 2003: 54). 
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1.2.1 Prenatalno obdobje 

Veliko bodočih mamic občuti, da so njihovi še nerojeni otroci najbolj živahni, kadar le-te 

ležejo k počitku. Ginekologi in vsi, ki se s tem ukvarjajo imajo določene razloge za to. 

Raziskovalci so z določenimi raziskavami pokazali, da nerojenci še ne poznajo dnevno-

nočnega ritma. S pomočjo občutljivih elektrod, ki so jih položili na materin trebuh in s tem 

merili delovanje otrokovih možganov, so znanstveniki odkrili, da je otrok v maternici še 

posebno buden takrat, ko mati leži v postelji (Leach, 1991: 89).  

 

Vzrok, da je še nerojen otrok ravno ponoči najbolj živahen, je, da večina maternih organov 

med spanjem počiva. Tako sta na primer bitje srca in dihanje znatno počasnejša, medtem ko 

planceta ne počiva. Nasprotno, v tem času je povečana oskrba s kisikom in hrano, tako da 

otrok ob tem v trebuhu naravnost oživi. Otrok tako spalne navade iz zadnjih tednov, ki jih je 

prebil v materinem trebuhu, prenese potem tudi na svet (Leach, 1991: 89). 

1.2.2 Dojenček: prvi meseci  

Prve mesece življenja zdrav otrok večinoma spi. Obdobja spanja so povezana s hranjenjem, 

zato se novorojenčki pogosto zbujajo, a le za kratek čas. "Vsak dojenček spi natanko toliko, 

koliko mu veljajo njegove fiziološke potrebe. Z ničemer ga ne moremo prisiliti, da bi spal 

več, on pa se ne more z ničemer pripraviti do tega, da bi spal manj," pravi P. Leach (1991: 5). 

Tako majhen otrok spi tako rekoč povsod, kjer se pač znajde in skoraj v vsakršnih 

okoliščinah, razen če je bolan, če ga kaj boli ali če mu je izredno neprijetno. Zato je možnost, 

da vplivamo na to, koliko bo v resnici spal, zelo omejena.  

 

V prvih dneh dojenček tako pogosto polagoma zdrsne iz budnega stanja v sen, da je včasih 

prav težko reči, ali spi ali bdi. To drsenje iz enega stanja v drugo je z dojenčkovega vidika 

čisto normalno. Otrok pač dela, kar mora delati, in to takrat, kadar je potrebno. Z vidika 

staršev pa ne bi bilo napak, da bi mu pomagali sčasoma bolj jasno razlikovati spanje od 

budnega stanja. Dojenčki, ki se že zgodaj naučijo, da so bodisi budni ali trdo spijo, ponavadi 

tudi ponoči spijo sorazmerno dolgo. Zato je najpomembnejše, da otroka že od samega začetka 

"damo spat", kadar je zares zaspan in da "vstane", kadar je buden; to je veliko bolje, kot da bi 

pustili, da otrok drema komu v naročju. Če dojenčka, vsakokrat ko je zaspan, položimo v 

voziček ali košaro, bo kmalu začel povezovati ta prostor s spanjem. In obratno, če mu vedno, 

kadar je buden, nekdo dela družbo, bo tudi to znal kmalu med seboj povezati (prav tam: 89). 
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1.2.3 Enoletni otrok 

 

Otroci v drugi polovici prvega leta življenja slabše spijo in se pogosto prebujajo sredi noči. 

Otroci, ki so pred tem prespali noč, se začnejo spet prebujati. Ne zbudijo se samo enkrat, 

ampak kar večkrat na noč. Strokovnjaki trdijo, da so krive faze intenzivnega sanjanja. Otroci 

sanjajo trikrat več, kot odrasli ljudje, tako njihovi možgani tri četrtine spanja prebedijo. Otrok 

se v tem obdobju sanj zelo pogosto zbuja in joka. Prizadene ga, če se mu ponoči na njegov jok 

nihče ne oglasi, saj je čustveno in socialno že močno razvit (Leach, 1991: 213). 

 

Po prvem letu starosti mirneje spijo in ne sanjajo več toliko. Spanje čez dan postane drugačno 

kot ponoči, kar pomeni, da dnevno spanje otroku ne krati nočnega spanja. Znanstveniki so 

ugotovili, čeprav tega še ne zmorejo razložiti, da razvoj možganov sovpada z razvojem 

telesnega gibanja. Ko otrok shodi, to koristi njegovemu spanju. Noči so mirnejše, ko se otrok 

že čvrsto postavi na noge (prav tam).  

 

Od prvega leta pa nekje do drugega leta bo otrok skrčil dnevno spanje le za kako uro. Večina 

malčkov pa spi ponoči od deset do dvanajst ur (le redkokdaj v enem samem nepretrganem 

snu). Razliko med tem časom in celotno potrebo po spanju bo otrok dopolnil z dnevnim 

počitkom, ki lahko traja od dvajset minut do treh ur in morda še več. V začetku tega 

starostnega obdobja bo šel malček skoraj gotovo podnevi še dvakrat spat, in sicer tako, da bo 

precej enakomerno porazdelil dnevni čas (prav tam: 215). 

1.2.4 Malček 

 

Spanja odraslega človeka se otrok nauči šele nekje pri drugem letu starosti. Otrok spi tako 

trdno, da se pri tem ne zbuja in da spi v določenem ritmu, bolj globoko ponoči in bolj rahlo 

podnevi (Leach, 1991). 

  

Valovanje možganov spečega dvoletnika in valovanje možganov spečega odraslega človeka 

ne pokaže večjih razlik. Otrok se je naučil, da je noč namenjena spanju. Obdobja globokega 

spanja, približno štiri na noč, trajajo zdaj skoraj eno uro, pri odraslem pa za približno 70 

minut. Ko se dveletni otrok ponoči zaradi sanj zbudi, začne skoraj avtomatično jokati. V tej 

starosti že zna sam povedati, zakaj joka. Če pa ne zmore povedati, lahko že iz njegovega joka 

in prestrašenosti sklepamo, da je nekaj sanjal in mu je hudo (prav tam). 
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Tako kot potrebuje malček podnevi bližino odraslega človeka, jo potrebuje tudi ponoči. Da bo 

otrok spet nazaj zaspal, potrebuje bližino, božanje in nežnost. Čez dan je otrok zelo živahen, 

zato ni čudno, da mu še v sanjah roji vsemogoče po glavi. V sanjah se pogosto tudi pogovarja 

ali celo joče. Zanimivo je včasih prisluhniti temu "samogovoru", saj pri tem odkrijemo, kaj 

vse otrok doživlja čez dan. V tem starostnem obdobju se močno razbohoti otrokova domišljija 

(prav tam: 313). 

1.2.5 Predšolski otrok od treh do šestih let   

 

Malčki imajo skoraj vsi brez izjeme težave, preden zaspijo, medtem ko se predšolski otroci 

delijo v dve skupini: v tiste, ki ne delajo nobenih problemov, in tiste, ki jih delajo zelo veliko 

(Leach, 1991: 403).  

 

V obdobju od treh do šestih let se otroci močno razlikujejo med seboj v potrebi po spanju. 

Močno se razvije občutek za lastnino in zasebnost. Zato potrebuje otrok kotiček, ki bo samo 

njegov, kamor se bo lahko umaknil, ko mu bo težko, se bo v njem igral ali celo imel za svojo 

posteljo (prav tam). 

 

Zvečer se potrudimo, da bo otrok odšel spat v prijaznem, umirjenem vzdušju in da pri tem 

opravi točno določen večerni ritual pred spanjem. Preden otrok zaspi, si lahko pogleda kakšno 

kratko risanko, mu preberemo pravljico, morda zapojemo pesmico, ali pa preprosto se od 

njega poslovimo, mu zaželimo lahko noč in obljubimo, da ga bomo čez čas prišli pogledat. 

Tudi v tem obdobju imajo otroci občasno hude sanje, more, ki se s pomočjo njegove 

domišljije razvijejo v zgodbo, ki jo je slišal ali videl na televiziji, ali pa izhaja iz drobcev 

vsakdanjega življenja, ki jih otrok še ne razume čisto popolnoma. V takih trenutkih moramo 

otroka potolažiti, objeti in mu stvari razložiti (prav tam). Večina otrok, ki so stari pet in šest 

let, popoldanskega počitka več ne potrebuje. So pa otroci, ki jim počitek po kosilu zelo prija, 

sicer postanejo utrujeni in precej razdražljivi. Nekateri otroci se kljub utrujenosti upirajo 

počitku, kadar pa le zaspijo, bi spali zelo dolgo. Večina otrok, ki jih na silo prebudimo, 

postanejo sitni, razdražljivi, zahtevajo nenehno pozornost in nežnost staršev in vzgojiteljev 

(prav tam).  
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2. POČITEK IN SPANJE OTROK V VRTCU NEKOČ IN DANES 

 

Ko otrok stopi v vrtec, se ritem njegovega življenja spremeni. Vsak otrok doživlja ta prehod 

na svoj način. Nekateri otroci tovrstne reakcije doživljajo bolj močno, nekateri manj. Večje 

težave se pojavljajo ob vstopu v vrtec, lahko pa se pojavijo tudi nekaj dni ali celo nekaj 

mesecev kasneje. V večji meri imajo probleme mlajši otroci, saj še niso sposobni razumsko 

dojeti sprememb in navezati socialnih stikov v širšem okolju. Bolj znana in prijetna jim je 

družina, kot pa katerikoli drugi kraj brez domačih oseb (Čirič, 2005).  

 

Otroci ponavadi ob ločevanju doživljajo strah pred okoljem in neznanimi ljudmi. Svojo stisko 

izražajo na več načinov. Ponavadi jokajo, nočejo hoditi v vrtec, staršev se močno oklepajo, 

tako da jih ni mogoče vzeti z rok. Taka dejanja izvajajo že zjutraj, ko so še doma, ali pa kar 

pred vrati igralnice. Nekatere otroke vstop v vrtec tako prizadene, da odklanjajo hrano, nočejo 

počivati kljub veliki utrujenosti. Lahko se pojavi tudi odvajanje blata in urina v hlačke. 

Neprilagodljivost novem okolju nekateri izražajo z regresijo, kar pomeni, da se pojavljajo 

oblike vedenja, ki so bile značilne za njihovo mlajše, že preteklo obdobje, ki so ga že prerasli. 

Vse to izvira iz pomanjkanja občutka varnosti in sposobnosti, da se ne bo znašel v novi 

situaciji (prav tam).  

 

Za uspešno reševanje takih težav je zelo pomemben ustrezen pristop vzgojiteljev. Otroku 

morajo zagotoviti občutek varnosti, ga sprejeti s toplimi in čustvenimi stiki ter ga predvsem 

obravnavati kot individiuma, s svojimi posebnimi potrebami in značilnostmi.  

 

Pri dnevni rutini, kamor spada tudi počitek, se pogosto pojavi problem neupoštevanja 

individualnosti otrok. Vsak otrok ima drugačne potrebe po spanju, drugačen obred pred 

spanjem, na katerega velikokrat pozabijo starši in vzgojitelji, ki ravnajo z vsemi otroki enako.  

 

Menim, da še vedno premalo razmišljamo o fenomenu počitka in spanja, o drugačnih rešitvah, 

ki bi bile po ustrezne in prijetne za vsakega posameznika. Danes zelo veliko otrok hodi v 

vrtec kasneje, kot so hodili po navadi, zato bi morali dnevni red prilagoditi potrebam 

današnjih otrok. Fleksibilnost dnevnega reda bi dosegli s spremembo dnevnega reda in z 

reorganizacijo delovnega časa zaposlenih. Spanje v vrtcih je še vedno bolj stvar varstva kot 

vzgoje, pri čemer je pogosto vzrok tudi običajni urnik vzgojiteljev. Vzrok za vztrajanje pri 

togem dnevnem redu je tudi v strahu pred kakršnimkoli eksperimentiranjem in spremembo, 
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saj se držijo starih in preizkušenih navad ter pravijo, čemu bi uvajali nekaj novega in 

negotovega (De Batistič in Matičetov, 1987: 2). 

2.1. Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok 

 

Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v smernicah za delo navaja: "Vrsta 

počitka (spanje ali mirne dejavnosti), čas in trajanje počitka so odvisni od starosti otrok, od 

jutranjega prihoda v vrtec. V pripravah na počitek in pri urejanju prostora po počitku izvaja 

vzgojiteljica in varuhinja tudi nekatere vzgojne naloge, posebno iz področja delovne vzgoje" 

(Vzgojni program, 1985: 15). 

 

Nekaj navodil za spanje in počitek otrok v vrtcu, razčlenjeno po starostnih skupinah, 

posreduje vzgojni program v vsebinah in nalogah: 

 

 OD 12. DO 24. MESECA (prav tam: 16) 

"Otrok mora v 24 urah spati od 14 in pol do 10 ur. V prvem delu leta je priporočljivo, da spi 

dvakrat dnevno, v drugi polovici pa lahko enkrat dnevno približno 2 do 3 ure. Vzgojitelj 

ravna individualno. Če ugotovi, da posamezni otrok potrebuje spanje, mu to takoj omogoči. 

Otroci spijo pri dnevni svetlobi ali v rahlo zasenčenem prostoru in ob stalnem vzgojiteljevem 

nadzoru. Ko se posamezni otrok prebudi, ga vzgojitelj dvigne iz postelje in mu omogoči 

igranje". 

 OD 2 DO 4 LETA (prav tam: 16) 

 "Dnevni red ureja dejavnost otrok, njihovo ustrezno zaporedje in red pri uresničevanju. 

Otroci lahko potrebujejo 12 do 13 ur spanja, zato spijo po kosilu 2 uri, posamezni otroci po 

potrebi tudi dopoldne". 

 

 OD 4 DO 5 LETA (prav tam: 16) 

 "Otroci so bolj razviti in potrebujejo manj spanja, po kosilu spijo le 1 in pol do 2 uri". 

 

 OD 5 DO 6 LETA (prav tam: 16) 

 "Čas spanja oziroma počitka se skrajša na 1 uro". 
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POTEK SPANJA V VRTCU 

V Vzgojnem programu iz leta 1985 lahko preberemo zelo natančna navodila za potek počitka 

v vrtcih. Navajam jih v razmislek, kaj od tega bi še lahko držalo, kaj pa presega današnji čas 

in je celo v nasprotju s pravicami otrok: 

"Tudi ta dejavnost poteka v vrtcu po določenem zaporedju, po fazah, ki si sledijo povezano, 

vsak dan enako. Delo poteka časovno in vsebinsko nekoliko spremenjeno po starostnih 

skupinah. V jasličnih oddelkih je delo veliko bolj individualno, čim starejši je otrok in 

zrelejši, tem bolj se njegova individualnost zliva v hotenja in želje celotne skupine.  

Vse faze morajo potekati čim bolj umirjeno, nenapeto, brez naglice, v stalnem ritualu, ki so ga 

otroci navajeni" (prav tam: 17). 

 

Za t. i. jaslični oddelek (otroci do 2. leta starosti) so bila v vzgojnem programu (prav tam) še 

naslednja navodila. 

 

  Faza priprave 

Pred kosilom, med igro, vzgojiteljica in varuhinja opravljata posamezno nego otrok. Otroke 

previjata ali jih posadita na kahlico. Vsakemu izmed otrok obrišeta ritko, umijeta roke z 

mokro brisačko, po potrebi očistita nos, zavežeta slinček in posadita za mizo. Delo opravljata 

vedno v enakem zaporedju, vedno so nekateri otroci prvi, drugi zadnji. Tako so otroci vajeni 

na vrstni red.  

Po kosilu vsakemu otroku odstranita slinček, obrišeta, umijeta roke in obraz ter po potrebi 

očistita nos (lažje dihanje). Sezujeta jim copate in položita v posteljo ali na ležalnik (po 18. 

mesecu) ter pokrijeta.  

 

 Faza umirjenja 

Večina otrok v tej starosti nima težav pri umirjanju in zelo hitro zaspijo (razen v obdobju 

navajanja na vrtec). Velikokrat se zgodi, da otroci, ki so bili med prvimi položeni v postelje, 

že spijo, medtem ko se ostale še pripravlja na spanje. Pri umirjanju se vzgojiteljica največkrat 

poslužuje fizičnega kontakta, ljubkovanja, petja uspavank ali pa jim navije glasbeno skrinjico. 

 

 Faze spanja 

Redko se zgodi, da kateri od otrok ne spi (izjema je adaptivno obdobje), vendar morajo biti 

tudi speči otroci nenehno opazovani, ne smejo biti prepuščeni samemu sebi.  
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 Faza prebujanja 

Otroci se različno prebujajo. Vsakega budnega otroka varuhinja dvigne, po potrebi previje ali 

posadi na kahlico. Nato mu ponudi popoldansko malico, po njej mu zagotovi igro.  

 

Za otroke od 2. leta do vstopa v šolo pa je bilo zapisano (prav tam). 

 

  Faza priprave 

Začne se, ko otroci zaključijo s kosilom: odnašajo pribor, pomagajo pri pospravljanju miz. 

Umijejo si roke in zobe, opravijo potrebo. Medtem očistijo mize, prezračijo in pripravijo 

ležalnike. Pri malčkih opravljata to delo varuhinja, vzgojiteljica, pri starejših ji pomagajo 

dežurni otroci.  

Otroci se sami ali ob pomoči delno slečejo (hlače, krilo, debelejši pulover ali jopica), sezujejo 

copate in stvari odložijo največkrat na stole. Vsak otrok poišče svoj ležalnik in nanj leže.  

 

 Faza umirjanja 

Ko so otroci na ležalnikih, jih je treba vsaj toliko umiriti, da ne motijo drug drugega. Način 

umirjanja (tehnike, ki pripomorejo otrokom, da se sprostijo) je prepuščen vzgojiteljici. 

Najpogosteje in najprimernejše je, da otrokom zaželi dober počitek in jim pred tem prebere 

pravljico, zapoje ali zaigra pesem, ko jih pokriva z blazino, poboža... 

 

 Faza počivanja, spanja 

Otroci med spanjem ne smejo biti prepuščeni sami sebi. Vendar nadzorstvo ne sme biti 

vsiljeno, pač pa naravno in „domače“. Vzgojiteljica naj sede na prostor, ki ni preblizu 

nobenemu otroku ter se zaposli z delom (izdeluje sredstva, piše analize, priprave...), ki ji bo 

odvzelo značaj "straženja", a ji bo hkrati dopuščal pregled nad vsemi otroki.  

 

 Faza prebujanja 

Otroci se seveda različno prebujajo. Način, kako bo otroke zbujala, je prepuščen vzgojiteljici. 

Naj se vede čim bolj naravno in nenasilno. Budni otroci se oblečejo, opravijo potrebo, se 

umijejo, pomagajo pri urejanju igralnice (pospravljanje ležalnikov, pripravljanje miz za 

popoldansko malico). Mnogo otrok v tem času odhaja domov. Vzgojiteljica se mora 

sporazumeti s starši, da otroci odhajajo domov šele po spanju. Le s tem lahko prepreči stalne 

motnje med počitkom z zbujanjem otrok in ohrani mir. Spečih otrok ne budimo! Otrok v tej 
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starosti še ne pozna ure in se ne zaveda, da moramo upoštevati čas. Če pridejo starši 

prezgodaj samo po enega otroka in mora otrok zaradi tega z ležalnika v času opoldanskega 

počitka, se začnejo vsi otroci "pripravljati na pot domov". 

V smernicah nisem nikjer zasledila, kaj s tistimi otroki, ki ne morejo spati in "počivati" na 

opisan način.  

2.2. Kurikulum za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) zajema prenovo (vzgojnega) programa za vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok tako na ravni vsebine, kot tudi organizacije vzgojnega dela s predšolskimi 

otroki. 

 

V ospredje kurikularne prenove vrtcev so (prav tam): 

 spoštovanje zasebnosti, 

 pomembnost individualnosti v nasprotju s skupinsko rutino, 

 pomembnost in spoštovanje drugačnosti v nasprotju z enakostjo, 

 strpnost, 

 pravica do izbire. 

 

Kurikulum zajema vse, kar se poučuje, naj bo to namerno ali slučajno, nenamerno. To je 

pomemben vidik vsakdanjega življenja v vrtcih. Nenamerni kurikulum se imenuje "prikriti 

kurikulum". Ta zajema vrednote in prepričanja, ki so prisotni pri večini poučevanih stvari, a 

se jih le redko prizna. Ta lahko skriva: rasne dejavnike, spolno diskriminirane vrednote, 

kulturne, socialne (glede na položaj staršev ali zakonitega skrbnika), jezikovne, 

veroizpovedne dejavnike in dejavnike političnega prepričanja.  

 

Kurikularne vsebine odkrivajo namene, ki so tesno povezani s prepričanji in vrednotami. 

Koliko lahko vzgojitelj pomembno vpliva na otroke, tega ni mogoče izmeriti. Ni mogoče 

natančno opredeliti, pri čem so vzgojitelji avtonomni, predvsem v socialnih dimenzijah 

poučevanja. Tako so praksa, postopki in rituali odvisni od subjektivne teorije posameznika, 

vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja. Nacionalni kurikulum je tisti vidik, ki direktno vpliva na 

vsakega vzgojitelja, ki pa ga ima možnost "prikrojiti" po lastni meri. V praksi obstajajo 

različni pogledi na kurikulum.  



14 

 

Enako pomembni kot zapisani cilji in vsebine v kurikulumu so tudi vsakodnevne dejavnosti v 

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

nadziranje časa in prostora. Demokratizacija kurikuluma v vrtcu, ki temelji na spoštovanju 

človekovih pravic, pomeni tudi sistematično rahljanje in odstranjevanje ovir, ki pogojujejo 

prikriti kurikulum, ki jih je treba iskati ne le v vsebinah in dejavnostih predšolske vzgoje v 

vrtcu, temveč tudi v drugih elementih kurikula. Zahteva tudi sistematično rahljanje in 

odstranjevanje ovir, ki pogojujejo prikriti kurikulum, kar pomeni, da je pri načrtovanju in 

izvajanju kurikula potrebno (Čirič, 2005): 

 

 upoštevati skupinske razlike in ustvarjati pogoje za njihovo izražanje; 

 upoštevati različnosti in večkulturalizem na ravni izbora vsebin, dejavnosti in 

materialov, ki otrokom omogočajo pridobivanje izkušenj in spoznanj o različnosti 

sveta (ljudi, stvari, kultur...); 

 spoštovati posebnosti okolja, otrok in staršev; 

 zagotavljati dejavnosti za otroke v celotni skupini, v malih skupinah, na individualni 

ravni; 

 ustrezno dopolnjevati in povezovati različne vrste dejavnosti: načrtovane in spontane, 

skupinske in idividualne, dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje v vrtcih 

in dejavnostih, ki omogočajo poglobljenost na določenih področjih. 

 

Pravico do izbire in drugačnosti je treba na ravni načrtovanja dejavnosti razumeti kot 

ponujene možnosti, da otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na 

njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženja..., pri tem pa je pomembno, da gre za izbiro 

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

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro, na ravni 

organizacije prostora in časa pa tudi kot možnost otrokovega umika od skupinske rutine oz. 

izražanja individualnosti pri različnih dejavnostih (Kurikulum za vrtce, 1999). To pa seveda 

pomeni, da je treba možnosti izbire spoštovati tudi pri organizaciji spanja in počitka, 

hranjenja, higienskih potreb in nasploh pri zadovoljevanju otrokovih potreb. Pri organizaciji 

dnevne rutine v vrtcu je treba čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja, neaktinosti (prav 

tam). 
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3. POČITEK IN SPANJE 

Počitek in spanje ne bi smela biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena; organizacija 

počitka je odvisna od individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, 

sprehodov, obiskov različnih institucij, izletov. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k počitku pa 

naj bo postopen in naj poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, pripravljanjem 

ležalnikov itn. (Kurikulum za vrtce, 1999: 21). 

3.1. Prostor za počitek 

 

Počitek in spanje otrok v vrtcu se zaenkrat odvijata v istem prostoru, prav tako tudi druge 

celodnevne aktivnosti, v igralnici. Igralnica je prostorsko zelo omejena, saj so v njej celotna 

oprema, vzgojna sredstva, igrače ... Ker se velikokrat otroci celodnevno zadržujejo v njej, je 

ta marsikdaj zaprašena, napolnjena z vonjem po hrani, previjanju... To pa od vzgojnega osebja 

in otrok zahteva iznajdljivost in fleksibilnost pri pripravi prostora za spanje takoj po kosilu.  

 

 Vzgojitelji in pomočniki se pri tem velikokrat srečujejo s problemi (Čirič, 2005): 

 Zaradi števila otrok na eni strani in ponavadi premajhnih igralnic na drugi strani so 

ležalniki postavljeni drug ob drugem čez celotno igralnico. Nekatere otroke bližina 

drugega otroka zelo moti, druge nekoliko manj.  

 

 Nekateri otroci se na takšno utesnjenost nikoli ne privadijo. Zato tem otrokom 

postavijo ležalnik nekje, kjer je vsaj za silo zagotovljena večja intimnost; morda v 

kotiček, ali nekje na konec vrste, ob steni... Otrokom, ki so bolj občutljivi in se težko 

prilagodijo vsakršnim spremembam, pomeni problem prostora, kje stoji njihov 

ležalnik, zelo velik. Pomeni jim predvsem občutek varnosti in zanesljivosti. Vsakršna 

sprememba mesta njihovega ležišča lahko povzroči hudo stisko. Otrok lahko 

prevzame bojazen, da ga starši ne bodo našli, ko bodo prišli ponj. 
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3.2. Dnevni red 

 

V vrtcih je dnevni red postavljen na osnovi splošnega spoznanja o potrebah otroka in tako 

določen čas in količina spanja za vse otroke enako. To pa ni v skladu z otrokovimi pravicami 

in bistvenih tez, da obstajajo individualne razlike v potrebni količini, ritmu, in globini spanja. 

Seveda je pri tem potrebno upoštevati dejstvo, da število otrok in prostor v vrtcu ne 

omogočata dejanskega upoštevanja vseh razlik med posamezniki.  

 

Pogosta kritika vrtca je tudi v togosti dnevnega reda, nato pa se navezujejo razni stereotipi in 

vzgojno neustrezna ravnanja. Marsikje še premalo razmišljajo o drugačnih rešitvah, ki bi bile 

bolj ustrezne za posameznika; tudi glede spanja v vrtcu.  

 

Grozno je dejstvo, da dnevni red že vsa leta ostaja po mnogih vrtcih nespremenjen, čeprav se 

je življenjski ritem večine otrok v zadnjem času zelo spremenil. Odmerjeni čas za spanje je 

med 12. in 14. uro. Ta količina je za vse otroke enaka. Zaradi spremenjenega delavnika 

staršev veliko otrok hodi v vrtec kasneje (med 8. in 8:30 uro) in pozneje odhaja domov. Ti 

otroci imajo pri spanju v vrtcu največ težav. Le-ti so ponavadi že naspani, zato po kosilu 

potrebujejo le počitek. 

3.3. Organizacijski vidik 

 

Počitek in spanje otrok v vrtcu sta v marsikaterem okolju še vedno bolj stvar varstva, kot 

vzgoje. Počitek se navezuje bolj na organizacijo dela in na urnike (menjavanje) odraslih 

(vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev) pri delu kot pa na resnično upoštevanje bioritma 

otrok. Število otrok v skupinah in prostorski pogoji onemogočajo boljše pristope k 

spreminjanju dnevne rutine oziroma onemogočajo otrokom prijazne oblike počitka skozi 

dnevni ritem.  

 

V praksi pripisujejo še vedno prevelik pomen le dopoldanskim aktivnostim, popoldanske (tudi 

spanje) pa so nekako zapostavljene. Posledica tega je, da so o tem problemu še premalo 

strokovno premišljali. Da pa bi se temu izognili, so v nekaterih vrtcih uvedli "izmensko" delo 

vzgojiteljev, da je vzgojitelj prisoten tudi v popoldanskih aktivnostih in ne odhaja vedno 

domov takoj po kosilu ali sredi spanja otrok. Tako se vzgojitelj tudi laže seznani s problemi, 

ki nastanejo v času počitka in kasneje tudi pri odhodu otrok domov. V popoldanskem času je 
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večja možnost, da se bo srečal s starši, zato ta oblika dela pripomore tudi k boljši 

komunikaciji z njimi.  

3.4. Umirjene dejavnosti 

 

Alternativne dejavnosti, ki se ponujajo otrokom v času počitka, naj bodo bolj pestre po 

oblikah in vsebinah. To naj ne bo samo prebiranje slikanic ali risanje za mizo. Vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic bi bilo potrebno seznaniti z različnimi možnimi pristopi. Nekaj mojih 

predlogov:  

 

 sprostitvene igre, 

 uvajanje joge za otroke v času umirjenja, 

 tibetančki, 

 sestavljanje zgodbe, 

 didaktične igre… 

4. NAČINI UMIRJANJA OTROK PRED SPANJEM 

Vsak vzgojitelj ima svoj način, s katerim umiri otroke pred spanjem, počitkom. Uporabljajo 

najrazličnejše tehnike, s katerimi pomagajo otrokom, da se pred spanjem umirijo in čim manj 

travmatično preživijo ta del dneva. Pomembno vlogo igra tukaj blag način med prehodi iz ene 

dejavnosti v drugo. Se pravi iz živahnih dejavnosti, kjer so otroci bolj ali manj v gibalnem 

stanju, v mirnejše dejavnosti. Tukaj pa odrasli naredimo veliko napako, ker pri takih prehodih 

zelo velikokrat hitimo. Radi bi čim prej pospravili predhodno dejavnost in otroke po hitrem 

postopku posadili na ležalnike. Da bi ta prehod med dejavnostmi bil čim manj stresen, naj 

vzgojitelj poskuša s svojim umirjenim vedenjem otroke vključiti v pripravo igralnice za 

spanje. Otroke umirijo različne stvari in načini, radi imajo predvsem stalen ritual pred 

počitkom. Stalnost enakih postopkov jih na nek način umirja, medtem ko jih novi postopki 

preveč razburijo in vznemirijo.  

 

Ritual je neko stalno zaporedje aktivnosti. Na primer, otroci se po kosilu najprej umijejo, 

gredo na stranišče, slečejo oblačila, ležejo na ležalnike, utihnejo in prisluhnejo npr. kakšni 

pravljici, glasbi, pripovedovanju z lutko… na koncu pa vsakega posameznika pokrijemo z 
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odejo in ga pobožamo. So pa tudi otroci, ki ne želijo telesnega stika v fazi, ko že dremajo, 

zato jih preprosto samo pokrijemo in jih pustimo na miru.  

Prisotnost odraslega človeka v bližini otrok je zelo pomembna, ker jim daje občutek varnosti, 

še zlasti novincem.  

 

Otrokom ugaja poseben obred pred spanjem. To je namreč čas, ko se lahko umirijo in 

postopno ločijo od staršev oz. od vzgojiteljev. Nekateri otroci skušajo ta čas vleči v 

neskončnost in se izurijo na pravo izsiljevanje. Vzrok zato je lahko pomanjkanje občutka 

varnosti in naklonjenosti, bodisi da tega res dobi premalo (če so starši malo s svojim otrokom) 

bodisi da so njegove potrebe še posebej izrazite. Otrokovo veliko zahtevnost pa lahko 

povzročimo tudi starši oz. vzgojitelji sami s svojim nenehnim hitenjem in razporejanjem časa 

"do minute" (Žerovnik, 1996: 11). 

 

Pri opazovanju otrok se pokaže, da utrujenost posameznega otroka nastopi vedno ob približno 

istem času. Utrujenost otrok in s tem voljnost za počitek izzovemo z aktivnostmi in z 

gibanjem otrok na prostem (De Batistič in Matičetov, 1987: 2). 

4.1. Pripovedovanje ali branje zgodbic, pravljic, poezije  

 

S pripovedovanjem ali branjem pred počitkom otroke umirjamo. Zelo pomembna je vsebina 

besedil. Ta bi naj bila umirjena, sproščujoča, da otroka čustveno pripravi, da se umiri. 

Vsebina zgodb otroka nikakor ne sme vzburjati, kajti na tak način ga ne bomo mogli 

pripraviti, da bi počival. Če je v zgodbah preveč dinamike, bo tudi otrok bolj živahen in ne bo 

hotel počivati. Besedila naj so taka, da pri otroku vzbujajo domišljijo. Različne zgodbe, 

pesmi, poezije lahko pripoveduje tudi lutka, saj je ta mnogo bolj zanimiva za otroke, kot pa 

odrasla oseba. Skupaj z otroki lahko tej lutki damo ime in jo sprejmemo kot del naše skupine, 

in ta nas lahko spremlja pri vseh dejavnostih in dnevnih rutinah. Tako bo za otroke še bolj 

zanimiva. Lutka je za otroke močno motivacijsko sredstvo in pri otrocih je zelo priljubljena. Z 

lutko lahko otroka tudi pobožamo, mu kaj prišepnemo, ga pokrijemo, mu zaželimo mirno 

spanje… (Žerovnik, 1996: 11). 
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Kako otrokom pripovedovati pravljico (Jamnik, 1997):  

 otrokom pripovedujemo in beremo pravljice, ki jih imamo tudi sami radi, ki tudi nas 

očarajo, umirijo; 

 kadar pripovedujemo pravljice, lahko otrokom močneje posredujemo tudi svoje 

navdušenje in doživljanje vsebine; 

 pripovedujemo tudi ljudske pravljice, saj so le-te nastale s pripovedovanjem; 

 občasno pravljice pripovedujemo in animirajmo z glasom in kretnjami (interpretativno 

branje); 

 beremo tudi avtorske pravljice, saj smo tako natančni in tudi zvesti avtorjevemu 

zapisu in bo lepota literature učinkovala močneje od našega navdušenja in doživljanja; 

 beremo in pripovedujemo tudi ob ilustracijah, saj ta otroku pove več kot samo 

besedilo; 

 beremo oz. pripovedujmo tako, da nam bodo otroci lahko sledili, opazujmo jih, 

spremljajmo njihove odzive, kajti pripovedovanje in poslušanje pravljic je 

kompleksno dogajanje; skupno doživljanje ustvarita besedilo in ilustracija, torej 

pravljica sama po sebi, pripovedovalec pravljice s svojo psihofizično navzočnostjo in 

seveda otroci, ki jo poslušajo; 

 otroku z branjem obenem pokažemo, da se jim z branjem knjig odpira svet pravljic, s 

tem jih pripravljamo k temu, da se bodo tudi oni nekoč z veseljem lotili učiti brati; 

 beremo in pripovedujemo pravljice, kolikor moremo, toda izbirajmo kakovostna dela, 

torej tista s kakovostnimi besedili in dobrimi ilustracijami. Posvetujmo se s 

knjižničarji, spremljajmo novosti in ustrezne rubrike o dobrih knjigah v otroških in 

vzgojnih revijah, izobražujmo se z ustrezne strokovne literature. 

 

V mnogih vrtcih vzgojitelji, predvsem otrokom, ki so pred vstopom v šolo, berejo pravljice, ki 

so precej dolge in zgodbe v nadaljevanjih, ali pa posamezne pravljice, zgodbe iz posameznih 

zbirk. Menim, da je tak način podajanja pravljic zelo dober, kajti otroke na nek način pritegne, 

da pozorno poslušajo prebrano vsebino, da bodo lahko naslednji dan sledili nadaljevanju 

zgodbe. Tako branje otroke dodatno motivira za književnost.  
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4.2. Posredovanje glasbe 

 

Otroke v času spanja oz. počitka lahko umirjamo tudi s posredovanjem glasbe. Lahko jo 

posredujemo na več načinov. Na primer s petjem (predvsem uspavank), z igranjem na 

instrumente ali pa kar s predvajanjem vokalne in instrumentalne glasbe preko kasetofona. 

Izbirati moramo kvalitetno glasbo, kar pomeni, da mora biti umetniško vredna, ustrezati mora 

otrokovi starostni in razvojni stopnji, otrokovim željam in zmožnostim. Glasba pa mora biti 

tudi primerno dolga in kvalitetno posredovana. Naj bo všeč tudi vzgojitelju, ki jo posreduje.  

 

Primerno izbrana glasba otroke pomirja, sprošča, osrečuje, predvsem pa uspava. Otroci jo 

veliko bolj podoživljajo in je zanje privlačnejša pri neposrednem izvajanju vzgojitelja; t.i. 

"živa glasba". V takih primerih tudi otroci podoživljajo izvajalčevo podoživljanje. To 

predvsem velja za mlajše otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let). Najboljše je, če 

otrokom pred spanjem zaigramo na blokflavto, sintesajzer, kitaro, zvončke… Vzgojitelji se 

mnogokrat poslužujejo glasbe preko avdio sredstev, saj jim ta omogočajo, da medtem z otroki 

fizično kontaktirajo, jih pokrijejo, božajo, se pogovorijo… Tukaj se moramo držati pravila, da 

otrokom posredujemo glasbo, ki jim je znana in le redkeje posegamo po neznani glasbi. 

Dopustiti moramo, da otroci sami izberejo pesem, uspavanko pred spanjem, saj jih tako 

glasba še bolj osrečuje. Glasba daje vzgojiteljem nešteto možnosti, saj poznamo veliko 

uspavank in lepih pesmi, umirjenih melodij, ki jih lahko izvajamo otrokom, da se pred samim 

počitkom umirijo. Ob glasbi so tudi primerni teksti za vodeno domišljijo- za umirjanje in 

sproščanje. Zelo uporabna je tudi lutka, ki lahko otrokom zapoje uspavanko ali prebere 

kakšno kratko pesem iz knjige (Žerovnik, 1996: 11). 

4.3. Ljubkovalne igrače in ninice 

 

Otroke zelo pomirjajo in uspavajo različni predmeti, ki jih ljubkovalno imenujemo "ninice", 

saj jih otroci jemljejo s seboj, ko gredo zvečer spat v posteljo ali k popoldanskemu počitku na 

ležalnik v vrtcu. To so običajno mehki predmeti ali igrače. Lahko je to tudi duda, rutica, 

odeja, plenička…  

 

Nekatere uspavalne metode in pripomočke si izbirajo otroci sami. Ninice so jim domač 

družabnik, predmet, ki izžareva varnost in odganja samoto. Ko si otrok na ta način prisvoji 

kakšno stvar, postane to zanj najpomembnejša osebna lastnina. Tak predmet ga spremlja tudi 
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v vrtec, na potovanja… V tem ne mara sprememb in nobena druga stvar ne more nadomestiti 

njegove ninice. Zmoti ga ponavadi že, če predmet izgubi določeni vonj (npr. da ninico samo 

operemo). Na ninico so otroci ponavadi navezani leta in leta, ponavadi tako dolgo, da že 

hodijo v šolo in še vedno se stiskajo z njo zvečer v postelji (Čirič, 2005).  

 

Zakaj otrok sploh potrebuje ninico? Razvojni psihologi razlagajo ninico kot samo tolažilno 

navado ob času, ko se otrok navaja na odsotnost staršev. Za to »praznino« otrok išče nekaj, 

kar je samo njegovo, kar se mu zdi mehko, kar ga spominja na dotik matere, na božanje, 

varnost. Otrok z njo lahko počne kar hoče, ninica zanj postane nekaj najbolj pomembnega v 

njegovem življenju, od katere se ne loči, ko je v stiski in takrat ko je vesel (prav tam).  

 

Napačno je mnenje, da so otroci z ninicami nesamostojni in da otrokom nekaj manjka, da so 

socialno manj razviti. Razvojni psihologi to otrokovo aktivnost poimenujejo kar samostojen 

prehod k samostojnosti. Otrokovo okolje se stalno spreminja in menjava, ninica pa ostaja 

vedno ista. Je navada, ki se pojavi v nekem obdobju in tudi sama od sebe izgine. Zato je odziv 

okolja na otrokovo samo tolažilno navado pomembnejši kot navada sama. Ninica ali otrokova 

ljubkovalna igrača osvobaja otroke notranje stiske, z njo si krajša čas, ob njej se ne počuti 

osamljenega, nudi mu varnost, toplino, udobje… 

Vrtci bi morali ninice sprejemati in jo otroku dopuščati, tudi pred in med spanjem. Od doma 

prinesene igrače otroka povezujejo z njegovim domom, družino in mu vsaj deloma 

nadomeščajo začasno izgubo njegovih najbližjih, ki jih ima otrok rad in jih pogreša. 

4.4. Telesni dotik 

 

Dotik je zelo pomemben pri navezovanju medčloveških odnosov. Vsak posameznik, ne glede 

na starost, potrebuje dajanje in prejemanje dotikov. Ljubkovanje kože z dotikom ali pa 

pomanjkanje dotika lahko usodno vpliva na naše telesno in duševno stanje. Ko se otroka 

ljubeče in telesno dotikamo, mu sporočamo, da je njegovo telo lepo. Dotiki otroku sporočajo 

pozitiven odnos do njegovega telesa (Čirič, 2005).  

Tako v fazi uspavanja, kot v fazi prebujanja je zaželjeno, da bi se vzgojiteljica posvetila 

posameznemu otroku tudi preko telesnega dotika, ljubkovanja z božanjem ali z objemom. Če 

otroka zbudimo "na silo", lahko pričakujemo njegovo razdražljivost, sitnarjenje in njegove 

zahteve po nežnosti in pozornosti, ki jih zelo izrazito kaže (prav tam).  
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Dotik je sestavni del neverbalne komunikacije, ki je velikokrat pomembnejši kot pa verbalna 

komunikacija. Otroku tak stik med njim in odraslim pomeni občutek varnosti, sprejemljivosti, 

povezanosti, sreče, topline, priljubljenosti… 

Nežni dotiki pred spanjem niso pomembni samo v skupinah otrok prvega starostnega 

obdobja, kjer mlajši brez ljubkovanja težko zaspijo, ampak se mora tak kontakt med 

vzgojiteljem in otrokom ohranjati tudi na predšolski stopnji. Zavedati se moramo, da so takšni 

kontakti za otroka življenjsko pomembni. Marsikaterega otroka nežen dotik in božanje pred 

počitkom ali spanjem najlažje umiri.  

 

Preden pa otrok zaspi, se lahko zamoti tudi s lastnim telesom. Lahko se praska po ušesu, zvija 

lase, sesa prst, niha z glavo, ziblje na rokah ali kolenih… Sesanje dude ali rutice je tudi zelo 

pomirjevalno sredstvo. Izrazito, pretirano sesanje je znak nadomestnega joka, ker ga ne 

tolažijo in pomirjajo starši ali vzgojitelj, se otrok pomirja sam s sesanjem. Nikoli ne smemo 

pustiti otroka dolgo jokati samega v prostoru, da bi ves omagan od joka zaspal.  

5. SPANJE KOT DEL DNEVNE RUTINE IN PRIKRITEGA 

KURIKULUMA 

 

V vrtcu je treba ustvariti demokratično vzdušje. Dejavnosti so zastavljene tako, da otroke 

spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje 

avtonomnosti individua. Otroci se morajo zgodaj navaditi na možnost izbire (v zvezi z 

vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu) in sodelovanja pri načrtovanju, 

oblikovanju in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno sprejete odločitve. 

Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red morajo otroku 

omogočiti občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati vzpostavljanje vezi 

med vrtcem in družinskim življenjem (Čirič, 2005). 

 

V nadaljevanju bomo pregledali področje prikritega kurikuluma. Kroflič (2002) pri 

definiranju kurikula povzema opredelitev angleškega teoretika A. W. Kellya, ki kurikulum 

označi kot realno substanco vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma kot "celotno 

racionalno podstat vzgojno-izobraževalnega programa institucije oziroma posameznega 

učitelja, vzgojitelja, tiste bolj subtilne dele kurikularnih sprememb in razvoja, ter še posebej 

tista predpostavljena načela,… ki pomenijo najpomembnejši del kurikularnih študij" (prav 

tam, 2002: 168). Kurikulum na eni strani označuje vzgojno-izobraževalni načrt, na drugi 
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strani pa značilnosti njegove izvedbe. Povedano drugače, kurikulum je presek uradnega in 

dejanskega vzgojno-izobraževalnega programa, od upoštevanja tega dejstva pa je odvisna 

kakovost načrtovanja in izvajanja izobraževalnega programa (prav tam, 2002). 

 

Termin prikriti kurikulum pa se nanaša na tiste vidike kurikuluma, iz katerih se otroci lahko 

naučijo vedenja in osvojijo stališča, vrednote ter stereotipe, ki niso nujno sprejeti kot zaželeni 

oziroma pozitivni. Tako razumevanje prikritega kurikuluma pa je ozko, saj prezre, da je 

družba tista, ki proizvaja prikriti kurikulum in ne posameznik. Prikriti kurikulum institucije je 

torej povezan z družbeno strukturo oziroma kulurnimi vzorci in pravili v družbi (Batistič 

Zorec, 2002). 

5.1. Nezaznavanje problemov pri počitku in spanju  

 

Mnogo odraslih si težko predstavlja, da je počivanje na ležalniku za otroka lahko prava muka 

in stiska. Večini ljudi po kosilu kakšna urica počitka prav prija, zato menijo, da je tako tudi z 

otroki. Dolgo ležanje na ležalnikih, ko te je že vnaprej strah spanja in še morda ukaz zapreti 

oči in dati roke pod glavo ali ob telesu, lahko dojame samo človek, ki je že sam kdaj doživel 

podobno izkušnjo ali okusil nespečnost.  

 

Vzrok za vztrajanje pri togem dnevnem redu ponavadi tiči v strahu pred kakršnimkoli 

eksperimentiranjem, spremembo, "bolje preizkušeno staro, kot negotovo novo." Včasih je 

sprememba na začetku neuspešna, težka, pa vendar to še ne pomeni, da jo moramo po enem 

samem poskusu opustiti. Preizkušanje nekaj novega za odraslega pomeni tudi več vložene 

energije in napora. Zagotovo je lažje samo paziti na otroke v času počitka, kot pa slediti 

aktivnostim v tem delu dnevne rutine (Čirič, 2005).  

 

Nezaznavanje problemov pri vzgojitelju je lahko posledica: 

 premalo pozna in zazna znake utrujenega otroka, 

 slabo je seznanjen z različnimi tehnikami uspavanja, 

 ne razmišlja, kako bi lahko spremenil prostor, da bi otroci bolje počivali, 

 vzgojiteljica je premalo z otroki v času počitka, saj je večina časa z njimi pomočnica 

vzgojiteljice, 

 premalo se pogovarja s starši otrok ... 
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Menim, da smo tekom šolanja dobili zelo malo izkušenj in znanj o tem, kako lahko 

sproščamo vzgojitelji svojo napetost, kako se lahko obvarujemo stresov in s čim jih lahko 

obvladujemo. Prav zato včasih ne zaznavamo problemov oz. se izogibamo njihovega 

reševanja. Menim, da kdor začuti problem na tem področju, si sam poskuša pomagati in 

poiskati ustrezne informacije, kako v tem delu dnevne rutine (počitku) otroku polepšati ta del 

dneva, ki ga preživi v vrtcu. 

5.2. Neprimerna ravnanja odraslih 

 

Velikokrat odrasli nezavedno neprimerno ravnamo. Taka ravnanja sodijo v prikriti kurikulum. 

Eno od najpogostejših neustreznih ravnanj v času počitka je, da morajo otroci na povelje 

vzgojiteljice zapreti oči. Mnogi otroci zaradi tega doživljajo prave travme. Nespeči otrok si 

poskuša nekako pomagati, da preživi te muke z vsemi čutili: ponavadi opazuje, kdaj bo kdo 

od kod prišel, opazuje predmete, režice na polknih, skozi katere bije svetloba ... Mnogim med 

tem časom uspe s fantazijo, da postane muka precej manjša in krajša.  

 

Ponavadi vzrok za takšna dejanja tiči v prepričanju, da otrok, ki ne spi oziroma ne leži mirno 

na ležalniku, zbudi otroke, ki bi radi spali. Praksa, ki sem jo opravljala že skozi srednjo šolo 

in pozneje na fakulteti, je pokazala, da znajo že zelo majhni otroci biti zelo obzirni in ne 

preglasni, kadar drugi spijo. Seveda so tudi izjeme a menim, da je neobzirno vedenje že 

posledica ostrega sistema, in neustreznih prostorov in previsokih normativov v številu otrok.  

 

Vzgojitelji za obrambo ob napačnih ravnanjih pri spanju večkrat uporabljajo izgovor, da 

izvajajo počitek na željo staršev. Vprašanje je, ali vzgojitelj vzgaja otroke in upošteva njihove 

pravice in potrebe ali vzgaja starše in upošteva njihove zahteve in želje. Ob takšnih in tudi 

drugih problemih, bi moral vzgojitelj nastopiti predvsem kot strokovnjak in staršem jasno 

povedati, da v vrtcu ravnamo v prvi vrsti po potrebah otroka in ne po zahtevah in željah 

staršev, kadar so te v nasprotju z otrokovimi potrebami in pravicami. Če bi starši od 

vzgojitelja zahtevali, naj otroka udari, ko ne uboga, na to zagotovo ne bi pristal noben 

vzgojitelj. Zakaj potem v nekaterih situacijah ravnamo drugače? 

  

Že bežno opazovanje vrtčevskega vsakdana pokaže, da se v realnosti prav o počitku otrok 

dokaj pogosto mešajo oziroma enačijo potrebe otrok s potrebami odraslih, da se upoštevanje 
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individualnih potreb otroka še vedno zaznamuje s povprečnimi potrebami otrok in da še 

mnogi odrasli pogosto razmišljajo v smislu: malo prepričevanja, prisile, pritiska, pa se bo 

otrok že navadil reda, da se v vrtcu pač mora počivati. To je za otroka lahko zelo nevarno in v 

njem povzroča razdraženost, nezaupljivost in tudi strah. Vrtec je ustanova, ki mora otroku 

zagotoviti varno in prijetno počutje, saj je kot nadomestilo njegove družine. 

6. PROBLEMI IN CILJI 

V vrtcih se pogosto srečujem z otroki, ki jim počitek predstavlja resen problem. Nekatere 

vzgojiteljice niso pripravljene upoštevati individualnih razlik med otroki in se strogo držijo 

starih navad, da je počitek v vrtcu obvezen. Niso pripravljene sprejeti sprememb, ki jih 

prinaša novi Kurikulum za vrtce (1999). Ta pravi, da počitek in spanje ne bi smela biti ne 

obvezna ne časovno preveč strogo določena. Organizacija počitka je odvisna od individualnih 

potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov, obiskov različnih institucij, 

izletov. Prehod iz dejavnosti ali kosila k počitku pa naj bo postopen in naj poteka brez 

pretirane naglice, hitenja s pospravljenjem, pripravljanjem ležalnikov itn. (prav tam: 21). 

 

M. Batistič Zorec (2005) pravi, da so bili že od nekdaj v vrtcu otroci, ki jim je obvezno spanje 

predstavljalo težavo in so se ga še čez mnogo let spominjali kot najbolj neprijetne stvari v 

vrtcu, danes pa je zaradi spremenjenega dnevnega ritma družin teh otrok še več. Pravi, da ne 

pozna otroka, starejšega od treh let, ki bi doma ob sobotah in nedeljah še hodil spat čez dan. 

Tudi sama ne poznam takih otrok. Poznam pa take, ki že pri dveh letih čez dan sploh ne spijo, 

ker enostavno ne potrebujejo počitka. Red v zvezi s počitkom in spanjem, ki je povezan z 

organizacijo dela v vrtcu, je torej zelo pomemben dejavnik kakovosti dela v vrtcu. Celo več, 

prisilno ležanje je po mojem mnenju simptom, ki kaže na to, kakšen je vrtec.  

  

Menim, da se vzgojiteljice premalo poglobijo v otroke in ne prisluhnejo njihovim potrebam. 

Tudi sama sem imela težave v vrtcu, saj nisem mogla zatisniti očesa, kaj šele čakati, da 

mineta dve uri, preden bom lahko vstala z ležalnika. To so bile grozne in neprijetne izkušnje, 

ki so v meni pustile poseben pečat.  

 

Zato želim v svoji diplomski nalogi pokazati, kako lahko otroke zaposlimo z umirjenimi 

dejavnostmi v času počitka in jim tako omogočimo bolj prijeten ta del dneva v vrtcu ter 
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marsikaterega otroka rešimo dolgega ležanja in muk, zaradi katerih mnogo otrok noče več v 

vrtec ali pa imajo različne druge težave. 

 

CILJI 

 Z otroki sem izvedla projekt, v katerega sem vključila njihove ideje in zamisli. 

Zanimalo me je, kaj bi radi počeli v času počitka in z njihovimi predlogi sem skušala 

doseči, da bi bil ta del dnevne rutine otrokom bolj prijeten in zanimiv. 

 

 Projekt sem evalvirala v času njegovega trajanja in to ponovila eno leto po preteku 

projekta. 

 

 Ugotoviti sem želela tudi, ali je projekt vplival na manjšo spremembo načina dela 

strokovnih delavcev v času počitka in spanja in s tem na počutje otrok. 

 

7. METODOLOGIJA 

7.1. Metoda 

 

1. faza: V oddelku sem izvedla projekt spreminjanja počitka in spanja skupaj z otroki.  

 

2. faza: Po preteku enega leta sem v istem oddelku vrtca izvedla opazovanje poteka počitka in 

spanja ter opravila intervju s petimi otroki. Otrokom sem zastavila vprašanja odprtega tipa in 

sproti zapisovala njihove odgovore.  

7.2. Uporabljeni instrumenti in tehnike 

 

V prvi fazi sem izvedla akcijski projekt z otroki. V drugi fazi sem najprej opazovala dogajanje 

in izvedla anekdotske zapise. 

 

Kot instrument za drugo fazo sem izbrala intervju. Vnaprej sem si zastavila sedem vprašanj, 

ki sem jih zastavila otrokom. Z vsakim otrokom sem naredila individualni intervju, da se 

otroci ne bi med seboj ponavljali in motili. Njihove odgovore sem si sproti zapisovala. 
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7.3. Vzorec 

 

Prvo fazo raziskovanja (projekt spreminjanje počitka in spanja skupaj z otroki) sem opravljala 

v enem starostno heterogenem oddelku otrok drugega starostnega obdobja (starost otrok od 3 

do 6 let). V oddelku je bilo 19 otrok, od tega 9 dečkov in 10 deklic. 

 

V drugi fazi raziskave (eno leto po končanem projektu) sem izvedla opazovanje otrok iz 

istega oddelka v času počitka in spanja. Poleg tega bom naredila intervju s petimi otroki, s 

štirimi deklicami in z enim dečkom. Kot merilo izbire otrok v vzorec bom upoštevala, da 

otroci v vrtcu ne zaspijo. Izbrala bom starejše otroke, ki mi bodo lažje odgovorili na 

vprašanja, in otroke, ki so bili v oddelku že v prvi fazi raziskovanja.  

7.4. Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Podatke sem zbirala tako, da sem najprej v oddelku izvedla projekt spreminjanja počitka in 

spanja. Nato sem po preteku enega leta v istem oddelku izvedla opazovanje poteka počitka in 

spanja. Čez nekaj dni pa sem s petimi otroki, ki so bili vključeni v projekt počitek in spanje v 

vrtcu naredila intervju. Z vsakim otrokom sem naredila individualni intervju. Vsakemu sem 

zastavila sedem vprašanj. Vsi otroci so dobili čisto enaka vprašanja. Če pa se je kje zataknilo, 

sem pomagala s podvprašanji na enako temo.  

 

Podatke sem obdelala tako, da sem vsako vprašanje posebej analizirala s podanimi odgovori. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.1. Projekt spreminjanja počitka in spanja (2010)  
 

Vrtec, v katerem sem izvedla projekt, nato pa po enoletnem premoru opazovala počitek, je 

majhna enota, ki spada k vrtcu Murska Sobota. Leži na obrobju mesta. Ima dva oddelka otrok. 

Ena skupina zajema prvo starostno obdobje (1-3), druga pa drugo starostno obdobje (3-6). V 

vsakem oddelku sta ena vzgojiteljica in ena pomočnica vzgojiteljice, obe vodita vzgojno-

izobraževalno delo. Imajo tudi zaposleno kuharico, ki poskrbi za hrano in čistočo. Poslopje se 

nahaja v lepem parku, ki ga obdaja velika jasa z veliko dreves. V neposredni bližini so velik 

grad, dom starejših občanov, srednja zdravstvena šola in srednja kmetijska šola, tako da se 

vrtec z njimi zelo dobro povezuje in sodeluje. 

8.1.1 Uvod v projekt 

 

Za motivacijo oziroma v spodbudo k problemu sem otrokom prebrala pravljico Saše Bogataj 

Ambrožič: Podposteljni škrat. Pravljica pripoveduje o punčki Niki, ki ne more zaspati, zato ji 

priskoči na pomoč podposteljni škrat, ki ji pove svojo zgodbo o spanju in ji tako pomaga, da 

bi lažje zaspala ter da se ne bi bala teme. Pravljico smo poslušali na blazinah. Okrog mene so 

se posedli in prisluhnili. Med pripovedovanjem pravljic smo si sproti ogledali slike v knjigi. 

Ko smo pravljico do konca prebrali, smo se o njej pogovorili. Na sredino sem dala svojo 

copato in tisti, ki je želel govoriti, jo je vzel v roke in odgovoril na moje vprašanje. Vsi otroci 

so imeli enake možnosti, da povedo zgodbo o svojem škratu, vendar tako, da eden govori, 

drugi poslušamo in obratno. Zanimalo me je predvsem, ali imajo mogoče tudi oni 

podpostelnega škrata? Kako mu je ime? Ali ga kdaj slišijo? Se mogoče z njim pogovarjajo? 

Se tudi oni bojijo teme? Kdo pa njim pripoveduje pravljico? 

 

Nato sem jim pokazala dve sliki, na katerih sta punčka in fantek, ki spita. Postavila sem jim 

vprašanje: Kaj dela deklica na sliki? V primeru, da mi otroci ne bi znali odgovoriti, sem imela 

že vnaprej pripravljena vprašanja, s katerimi bi jih spodbudila k razmišljanju. Nato sem jim 

pokazala še sliko fantka, ki joka. Vprašala sem jih: Zakaj fantek joka? Nato sem vsem 

otrokom razdelila fotokopirane fotografije, ki so si jih odnesli domov ali jih pospravili v svoj 

predalček. Naročila sem jim, naj doma razmislijo, zakaj potrebujemo počitek. Zadolžila sem 

jih tudi, da doma skupaj s starši poiščejo v svojih albumih s fotografijami kakšno sliko, na 

kateri spijo (če jo imajo!) in jo prinesejo v vrtec.  
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Otrokom sem najprej zastavila vprašanje, ki sem jim ga dala za domačo nalogo: zakaj 

potrebujemo počitek? Nato sem jim povedala, da vem, da je marsikateremu od njih počitek v 

vrtcu zelo neprijeten. V primeru, da bi mi otroci sami postavljali vprašanja, sem jim poskušala 

sproti odgovoriti. Povedala sem jim svojo zgodbo, kako je bilo s počitkom, ko sem jaz hodila 

v vrtec, s spanjem sem imela namreč veliko težav. Povedala sem jim, da nikoli nisem hotela 

počivati in da so to bile zame res velike muke. Ko se je bližal čas počitka, sem se takoj 

postavila za voziček s kosilom, ki sem ga po kosilu lahko odpeljala v kuhinjo in tam tudi 

nekaj časa ostala pri kuharici in ji pomaga pospravljati posodo. Na ta način sem se lahko 

izmaknila počitku. Včasih pa mi to tudi ni uspelo, zato sem morala ležati na ležalniku in 

čakati, da bo končno prišla ura za vstajanje. 

 

Pri alternativnih rešitvah in zamislih sem uporabila tehniko miselnega viharja. Z otroki smo 

sedli v krog (majhne skupine), na sredini pa sem imela žogico. Kdor je imel zamisel, kako 

spremeniti, popestriti počitek, jo je vzel v roke in povedal svojo idejo. Ko je končal, je žogico 

vrnil na svoje mesto, da jo je lahko vzel drugi. Žogica je potovala v krogu, če se otrok ničesar 

ni domislil, jo je podal naprej. Jaz pa sem sedela v krogu in zapisovala predloge. Kasneje smo 

jih skupaj z otroki zbrali na "plakatu idej", ki smo ga samostojno izdelali in obesili v igralnici 

na želeno mesto. 

8.1.2 Prvi dan projekta 

 

Drugi dan prakse sem začela z izvedbo projekta. Izvajala sem ga trikrat tedensko, saj sem tako 

bila dogovorjena z vzgojiteljico in starši. Ker je precej staršev zahtevalo, da njihov otrok 

počiva, smo se z vodstvom vrtca odločili, da trikrat na teden otroci v mesecu maju ne bodo 

počivali, ostala dva dneva pa bosta namenjena počitku. Otrokom sem že zjutraj povedala, da 

bo današnji počitek potekal nekoliko drugače kot vsak dan. Takoj jih je zanimalo, kako, jaz pa 

sem jim povedala, da bo to presenečenje. Veselilo me je, da so nestrpno čakali čas počitka, saj 

to ni bila njihova navada. Nenehno so me spraševali, kdaj bo kosilo, saj so vedeli, da potem 

sledi počitek na ležalnikih. Ko je končno prišel čas za počivanje, sem jim povedala: "Danes 

pa bomo počivali malo drugače." Povabila sem jih na blazine, ki smo jih že prej pripravili. 

Povedala sem jim pravljico Saše Bogataj Ambrožič Podposteljni škrat. Otroci so si ta čas 

ogledovali slike v knjigi. Moram povedati, da sem bila presenečena nad tem, da so pravljico 

poslušali z zanimanjem in so zavzeto spremljali celotno dogajanje zgodbe. Ko sem povedala 

pravljico, smo se o njej tudi pogovorili. Vsi otroci so imeli zelo bujno domišljijo. Čisto vsak 
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od otrok mi je povedal, da ima doma podposteljnega škrata. Nekateri so mi celo povedali, da 

se z njim pogovarjajo, jedo pico in kekse, da jim škrat pripoveduje pravljico, da ga slišijo, 

kako škripa in ropota, da jim včasih nagaja. Nekaj otrok mi je zaupalo ime svojega škrata. 

Zelo zanimiva so se mi zdela imena: Gumbi, Pajdi, Kiki, Rozi. Presenetilo pa me je tudi to, da 

pri pogovoru niso kričali eden čez drugega in da so se poslušali med seboj. Ni mi bilo 

potrebno koga posebej opozarjati ali ga miriti. Takega načina pogovora so vajeni. Potem pa 

sem jim pokazala dve sliki. Najprej sem jim pokazala sliko deklice, ki je imela zaprte oči. 

Postavila sem jim vprašanje: "Kaj dela deklica na sliki?" Takoj sem dobila enoglasni odgovor: 

"Deklica na sliki spi." Eden od otrok je rekel, da je umrla, drugi pa so trdili, da spi. Vprašala 

sem jih: "Kako pa veste, da spi?" Njihov odgovor je bil: "Ker ima zaprte oči." Jaz sem še 

malo bolj drezala v njih in še spraševala: "Zakaj ima zaprte oči?" Dobila sem zelo zanimive 

odgovore: "Ker je bila utrujena, ker se je preveč najedla, ker je imela pretežke veke, ker je 

želela spati, ker jo je bolel trebušček …" Nato sem jim pokazala drugo sliko, na kateri je bil 

narisan deček, ki je jokal. Zastavila sem jim vprašanje: "Kaj dela deček na sliki?" Takoj sem 

zaslišala: "Joka." Nadaljevala sem: "Kako pa veste, da joka?" Spet sem dobila različne 

odgovore: "Ker je žalosten, ker je lačen, ker je zaspan, ker ga mogoče kaj boli, ker nima 

mame zraven, ker se želi igrati, ker bi rad liziko …" Vprašala sem jih: "Zakaj pa vi velikokrat 

jočete, bi mogoče tudi kdaj zaradi teh stvari, ki ste jih sedaj našteli?" Otroci so odločno 

povedali, da ja. Nato sem jim naročila, da morajo naslednji dan za domačo nalogo prinesti s 

seboj slike iz albuma s fotografijami, na kateri se vidi, da spijo. Povedala pa sem jim tudi, da 

naj doma svoje mamice in očete povprašajo, zakaj je pomemben počitek in zakaj spanje. Da 

ne bi pozabili na domačo nalogo, si je vsak od otrok na list papirja zabeležil, da mora s seboj 

prinesti fotografijo. Ker še precej otrok ne zna pisati, sem na velik list papirja napisala stavek: 

"jutri prinesi fotografijo," otroci so to prepisali na kos svojega papirja in ga odnesli v 

predalček, kjer zbirajo svoje stvari, ki jih vsak dan sproti odnašajo domov. 

8.1.3 Drugi dan projekta 

 

Po končanem kosilu sem otroke povabila v garderobo, kjer sem že predhodno naredila dovolj 

prostora za vse. Povprašala sem jih po domači nalogi. Današnji pogovor sem začela z 

raziskovalnim vprašanjem: "Zakaj otroci potrebujemo počitek?" Dobila sem zanimive 

odgovore: "Ker takrat rastemo, se naspimo, se spočijemo, smo veseli, kadar se naspimo, si 

naberemo energije in lahko tečemo." Zanimalo me je tudi, koliko otrok je uspešno opravilo 

nalogo in prineslo s seboj fotografijo. Bila sem malce razočarana. Le štirje otroci so opravili 
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domačo nalogo, skoraj vsi pa so se doma s starši pogovorili, zakaj rabimo počitek, zakaj 

spanje. Dobili smo zanimive ugotovitve: "Počivamo takrat, kadar smo utrujeni, spimo, ko je 

noč." Eden od otrok pa je menil: "Spimo takrat, kadar se najemo in imamo poln trebušček. 

Ker takrat trebušček prebavlja hrano." Potem smo si ogledali slike, ki so jih prinesli s seboj. 

Posedli smo v krog in podrobno pogledali vse štiri fotografije. Otroci so ves čas spraševali: 

"Kje so nastale fotografije, koliko je bil kdo star takrat, ali so sanjali, kadar so spali na sliki, 

kdo jih je fotografiral, ko so spali." Meni se je zdel zelo zanimiv pogovor, saj so ga otroci kar 

sami vodili, predvsem pa sem jih občudovala zaradi tega, ker niso govorili vsi povprek, 

ampak so počakali, da eden pove in da ostali poslušajo in tako naprej. Nato sem uporabila 

tehniko miselnega viharja in sicer sem dala v krog žogico, kot sem zapisala v načrtu in 

otrokom povedala, da tisti, ki bo želel govoriti, jo vzame v roke in ko konča, jo vrne v krog, 

da bodo še lahko govorili ostali otroci. Zastavila sem jim vprašanje: "Ali radi počivate v 

vrtcu?" Skoraj vsi otroci so rekli, da ne. Le dva sta rekla, da rada spita. Ostali so močno 

nasprotovali. Že prvi dan sem o tem, koliko otrok zares spi v času počitka, povprašala 

vzgojiteljico in mi je povedala da 2-3 otroci. Ostali pa se na ležalnikih dolgočasijo in norijo. 

Nadaljevala sem z podvprašanjem: "Zakaj pa nimate radi počitka?" Povedali so mi: "Ker 

moramo spati, ker nismo utrujeni, ker predolgo ležimo, ker bi se radi igrali." Nato sem jim jaz 

povedala svojo zgodbo, kako sem jaz preživljala čas počitka v vrtcu, ko sem ga obiskovala. 

Povedala sem jim, da je počitek zame predstavljal prave muke. Nisem in nisem mogla zaspati.  

 

Sledilo je naslednje vprašanje: Kako bi pa vi vsi skupaj polepšali čas počitka, da bi vam čim 

prej minil in da bi vam bilo lepo? Tisti, ki je želel govoriti je vzel v roke žogico in povedal 

svojo željo. Čisto vsak od otrok je povedal, kaj bi rad počel. Nekaj je bilo takih, ki so se 

ponavljali, večina pa je imela svoje zamisli. Največkrat se je pojavila želja po igri v 

peskovniku, igra na odeji, vožnja s kolesom, eden od fantkov si je zaželel ogled policijskega 

avtomobila, drugi obisk gasilcev, obisk pri deklici, pri meni doma in ogled bagerja in 

kamiona, izdelovanje glasbila, risanje s tempera barvami. Da pa ne bi pozabili, kaj bi rad kdo 

počel, smo informacije zabeležili tako, da je vsak dobil list papirja in barvice in so narisali 

svoje želje. Ko je vsak narisal, smo se zbrali na klopci v garderobi, kjer smo vsi skupaj 

pogledali vsako sliko in vsak od otrok je razložil, kaj je narisal. Da ne bi pozabili, kaj katera 

risba predstavlja, sem jaz na hrbtno stran papirja zapisala, kar je otrok pripovedoval. Po 

končani debati smo risbe zbrali na kup in jih zvezali v knjigo, ki smo ji dali naslov: Kaj bi rad 

počel v času počitka? Naslov je predlagala ena od deklic in ostali otroci so se strinjali. 

Zanimivo pa mi je bilo tudi to, da so otroci želeli, da jaz napišem naslov, da bomo vsi 
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sodelovali pri izvedbi naše skupne knjige. Knjigo smo predstavili tudi vzgojiteljici in 

pomočnici vzgojiteljice. Obe sta bili zelo navdušeni in nista mogli verjeti, kako so se nekateri 

otroci potrudili.  

8.1.4 Tretji dan projekta 

 

Ta dan smo se po kosilu zbrali na preprogi, kjer smo se pogovorili, komu bomo danes 

uresničili željo. Spomnili smo se, po kakšnem vrstnem redu smo določili dejavnosti v času 

počitka in kako si sledijo risbe v knjigi. Fantek, ki se mu je danes uresničila želja, je najprej v 

knjigi pokazal svojo risbo ostalim otrokom in jim tudi razložil, kaj je narisal oz. kaj bi on rad 

danes počel v vrtcu v času počitka. Povedal jim je, da bi se danes s svojimi prijatelji igral v 

pesku. Še preden smo začeli z dejavnostjo, smo se spomnili, da bi zdaj morali določiti še 

drugega otroka, katerega želja se bo uresničila naslednji dan. Zato sem otroke vprašala, kako 

bi lahko to naredila. Eden od otrok je takoj predlagal, da naj v knjigi obrnemo na naslednjo 

stran in bomo videli, kaj bomo jutri počeli. To delo sem prepustila njim. Sami so se odločili, 

kdo bo pogledal, kaj pride jutri na vrsto. Odločili so se, da naj kar Aljaž, ki ima že v rokah 

knjigo, pokaže, čigava je naslednja risba in tisti nam bo povedal, kaj bomo delali naslednjič. 

Ema nam je povedala, da se bomo igrali na našem igrišču na odeji in da bomo na njej 

počivali. Ko smo se vse domenili, smo se odpravili najprej v garderobo, kjer smo se preobuli 

v čevlje. Nato smo Aljaža, kateremu smo danes uresničevali željo, povprašali, s katerimi 

igračami naj se danes igramo v peskovniku. Odšli smo v kurilnico, kjer je določil igrače, ki 

smo jih skupaj odnesli na igrišče do peskovnika. Otroci so se po želji zabavali v peskovniku. 

Fantje so v pesku gradili avtocesto, deklice so mešale sladoled, pekle torte in piškote. Ves čas 

so mi nosili sladoled in torte, katerih sem se najedla do sitega. Zelo zanimivo se mi je zdelo 

to, da so me fantje prosili, če jim prinesem list papirja in voščenke, ker za gradnjo ceste rabijo 

načrt. Sami so si ga narisali in začeli graditi. To me je zelo presenetilo, da vejo, da je za vsako 

delo potreben načrt še preden se ga lotimo. Skratka bili so zelo zadovoljni in lahko povem da 

so resnično uživali. Na izrazu otroka, kateremu smo uresničili željo, se je videlo, kako vesel 

je, da enkrat vsi počnejo to, kar si je zaželel in tudi obe z vzgojiteljico sva čutili zadovoljstvo, 

da sva otrokom to omogočili. Hkrati pa sva se naučili, koliko to otroku pomeni in kakšna 

motivacija je to lahko zanj. Moj cilj je bil, da ta mesec mojega projekta, vse dejavnosti in 

sprejemanje odločitev določajo otroci in da skušajo probleme skupaj rešiti na tak način, da 

bodo našli rešitve, ki bodo vsem všeč oz. za vse sprejemljive. Otroci zato še bolj sodelujejo 
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med seboj in zdi se mi da so vsak dan bolj povezani, saj se hkrati učijo tudi poslušanja eden 

drugega, sprejemanja drugačnih želja, interesov, predlogov… 

8.1.5 Četrti dan projekta  

 

Tudi tokrat smo se najprej zbrali na preprogi, kjer smo obnovili, kaj smo počeli prejšnji dan in 

se zmenili, kaj bomo počeli danes. Jaz sem jih samo opomnila, da bi se lahko spomnili, kar 

smo počeli včeraj, ker so nekateri otroci manjkali in mogoče tega ne vedo. Tako so otroci 

sami, brez moje pomoči ali spodbude, saj so se skoraj po tednu moje prakse že navadili 

obnavljati, da malo bolj izrazijo svoje ideje in želje, v smislu načrtovanja, kaj bomo počeli v 

prihodnje. Da lahko nadaljujemo, pa se seveda vedno spomnimo, kje smo nazadnje ostali. 

Takoj, ko smo prišli na preprogo, je Ema povedala: "Danes je pa moj dan. Jaz vam bom 

predstavila, kaj bomo delali." Zraven je povabila še nekaj otrok, saj jih je kar nekaj imelo 

enake želje, da se igrajo na odeji in na njej počivajo. Vsak je povedal svojo željo in predstavil 

svojo risbo. Pogovorili pa smo se tudi o tem, katera dejavnost bo potekala naslednji dan. 

Deklica in fantek sta si zaželela vožnje s kolesom, zato sta otrokom najprej predstavila svoji 

risbi, povedala, kako se bodo vozili in jim naročila, naj pridejo vsak s svojim kolesom v vrtec, 

da se bodo lahko vsi vozili, ker v vrtcu ni dovolj koles za vse otroke. Nato pa sem otrokom 

povedala, da njihovega vrtca ne poznam tako dobro, da bi vedela, kje imajo vse stvari, zato 

morajo sami poiskati določene predmete, ki jih želijo uporabljati. Skupaj smo odšli poiskat 

dve veliki odeji. Posebno zanimivo je bilo otrokom, da mi lahko pokažejo, kje skladiščijo 

stvari za zunanjo uporabo. Bili so zelo ponosni na to, da mi lahko razkažejo vrtec. To pa je bil 

tudi moj namen, da otroci sami rešijo problem, kje najti določene stvari, kam jih dati … Ko 

smo našli odeje, smo se preobuli v čevlje in odšli na igrišče. Otrok nisem nič usmerjala, kam 

naj dajo odeje, prepustila sem jim, da sami dajo odeje tja, kjer bi radi počivali in se igrali. 

Izbrali so si mesto blizu peskovnika, kjer je bila senca. Ker je pripekalo sonce, so že naprej 

vedeli, da se je potrebno umakniti v senco. Otroci so na odeji neizmerno uživali. Nekaj deklic 

se je odločilo za počitek in pogovor, nekaj otrok pa se je igralo z igračami, ki so jih ta dan 

prinesli s seboj v vrtec. Otroci so tudi ta dan uresničili svoje ideje in počeli tisto, kar so si 

najbolj želeli početi v času počitka, hkrati pa so zelo aktivno sodelovali v procesu soodločanja 

in soustvarjanja. 
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8.1.6 Peti dan projekta 

 

Ta dan je bilo v vrtcu malo manj otrok, kot sem pričakovala, saj jih je kar nekaj zbolelo, zato 

smo tudi izvedbo tega dne spremenili oz. priredili situaciji. Na sestanku smo se najprej 

pogovorili o tem, kar smo počeli prejšnji dan, obnovili in spomnili pa smo se tudi vsega, kar 

smo v okviru projekta počeli do zdaj. Otroci so se vedno, ko smo začeli obnavljati vsebine, 

najprej spomnili risb, kjer so lahko narisali svoje želje. Otroci so znali že zelo dobro 

samostojno obnoviti vsebine, saj so vedno zelo aktivno sodelovali in mi je vsak izmed njih z 

veseljem pripovedoval, kaj smo počeli in ocenil, ali je bilo tako, kot so si zamislili. Ko smo se 

pogovorili o tem, komu smo včeraj uresničili željo in kaj smo počeli, smo nadaljevali z 

naslednjo idejo. Pogledali smo knjigo in dva otroka sta nam razložila, kako sta si zaželela, da 

bi se lahko s kolesi peljali slalom po ploščadi. Zato so otroci prišli v vrtec s svojimi kolesi. 

Nekaj otrok pa jih ni imelo s sabo, zato je nastopil problem. Otroke sem povprašala, kako bi 

lahko našli rešitev za te otroke, ki nimajo s sabo svojih koles. Rešitve so hitro prišle na plan. 

Ena od teh je bila: "Bodo počakali, da se mi odpeljemo in potem jim mi posodimo svoja 

kolesa." Druga pa: "Naj si sposodijo kolesa z vrtca, saj jih je kar nekaj v kurilnici." In tako 

smo problem tudi rešili. Otrokom sem zastavila še eno vprašanje: "Ali mislite, da se lahko 

takoj s polnimi trebuščki odpravimo na kolesa vozit slalom?" Najprej so me začudeno gledali, 

nato pa po kratkem premisleku dejali, da ne takoj, vendar čez kratek čas pa že lahko. 

Nadaljevala sem tako, da sem jih vprašala: "Kaj pa potem naj zdaj delamo?" Tri deklice so si 

zamislile igrico, ki smo se jo včeraj igrali v jutranjem krogu: "Čigav pa je ta copatek?" Vsi 

otroci so se strinjali, da se nekaj časa gremo umirjeno igro, da se nam hrana malo usede, nato 

pa gremo na kolesa. Pri tej igri smo se res veliko nasmejali in otroci so neizmerno uživali. 

Meni pa je bilo zelo zanimivo, da res zelo dobro poznajo, kdo ima kakšne copate, tako da je 

igra potekala brez težav. Ko se je hrana zares "usedla", nekje po 20 minutah, smo odšli v 

garderobo, kjer smo se pripravili na kolesarjenje. Tisti otroci, ki so imeli s sabo svoja kolesa, 

so imeli tudi s seboj čelade. Tisti, ki pa so prišli brez koles, jih niso imeli, zato je nastopil še 

dodaten problem. "Kaj pa zdaj? Kako naj rešimo ta problem, da bomo vsi imeli čelade," sem 

jih povprašala. Otroci so takoj povedali, da so si pripravljeni posoditi čelade in da gremo 

pogledat, če je mogoče kje v vrtcu še kakšna čelada spravljena v omari. Odšli smo pogledat v 

sobo, kjer imajo spravljene športne rekvizite. Tja so me popeljali otroci, saj sem jim povedala, 

da ne vem, kje naj bi to bilo. Ker nismo v omarah našli nobene čelade, smo odšli pogledat še 

v kurilnico, kjer je bilo kar nekaj čelad. In tako smo tudi ta problem rešili. Otroka, katerih 

željo smo uresničili, sta se lahko sama odločila kakšen slalom želita imeti. Odšla sta po 
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stožce, ki sta jih postavila po ploščadi in tako se je začela slalom vožnja. Željo smo uporabili 

tudi za uresničitev projekta Zlati sonček, kjer je predpisana vožnja s kolesom. Želja je 

resnično uspela, deklica in deček sta samostojno vodila celotno dejavnost. Posebno všeč mi je 

bilo to, da so takoj podali rešitve in poskrbeli za to, da so bili vsi otroci deležni vožnje ne 

glede na to, ali so imeli kolo ali ne. Navdušena sem bila, da zelo radi posodijo svoje stvari in 

da mi ni bilo potrebno pomagati pri iskanju rešitev, saj so se pokazali kot izredno 

samostojnost. Menim, da jim je potrebno dati le priložnost in čas.  

8.1.7 Šesti dan projekta  

 

Kot vsak dan, smo se tudi tega dne zbrali na blazinah ob omari in počakali, da so se vsi otroci 

najedli in počistili mize. Pričeli smo s pogovorom, kaj smo počeli prejšnji dan. Ko smo to 

obnovili, sem otroke vprašala: "Kaj pa bomo delali zdaj?" Najprej so me nekaj minut debelo 

gledali, potem pa rekli: "Tatjana, daj knjigo in takoj bomo vedeli, kdo je na vrsti!" Povedala 

sem jim, da jaz nimam knjige, naj jo poiščejo, kamor so jo dali. Takoj so začeli iskati po 

igralnici, nakar je ena deklica rekla: "Joj, kje iščete to knjigo? Ali so knjige med igračami in 

med škarjami? Knjige so v knjižnem kotičku, na polici." Vzela jo je v roke in ostalim 

zapovedala, naj se usedejo v krog, da pogledamo, kdo je danes na vrsti. Prišli smo do strani, 

kjer je bil narisan policijski avto. To je bila želja dečka, ki bi rad nekoč postal policist. Zato je 

knjigo predala njemu in rekla: "Povej nam Niko, kaj si to narisal." Sama sem jih le opazovala. 

Tudi vzgojiteljica je bila navdušena nad nekaterimi posamezniki, ko je opazila, kako so 

samostojni. Niko nam je razložil, da bi rad videl policista, kako je oblečen, rad bi videl 

avtomobil in imel policijsko čelado na glavi. Že dva dni prej pa smo narisali risbo, kot vabilo 

policistu in ga tako prosili, ali je kakšna možnost, da bi nam prišel na kratko predstavit svoj 

poklic. Vabilo sem predala policistu sama, saj je moj sosed in ker smo bili dva dni na 

letovanju, ni bilo možnosti, da bi mu vabilo predali otroci, zato smo sprejeli odločitev, da jim 

bom pomagala. Ko je Niko vse povedal, smo odšli na ploščad, kjer smo počakali policista. 

Ker ga nekaj časa ni bilo, sem jim predstavila novo igro: "Novo ime, nov poklic." Bila sem 

presenečena nad izbiro poklicev. Niti dva otroka nista izbrala enakega poklica. Tu pa tam se 

je našlo kakšno podobno ime, a poklic ne. Izbrali so si poklic kuharice, frizerke, vojaka, 

pilota, bagerista, vzgojiteljice, peka, kozmetičarke … Vsak je po svoje zelo dobro predstavil 

izbran poklic. Čez čas pa je prišel težko pričakovan policist. Otroci so ga lepo pozdravili, 

povedali so mu, kako jim je ime, nato pa je glavno besedo prevzel policist Tomaž. Povedal 

jim je, kaj počne, kakšna je njegova služba in predstavil policijski avto. Tudi otroci so ga 
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spraševali raznovrstne stvari, ki so jih zanimale: "Zakaj je potrebno imeti kresničko, zakaj 

moramo biti privezani v avtu, zakaj ne smemo telefonirati med vožnjo …" Tomaž jim je 

zastavil nekaj vprašanj. Zanimalo ga je, ali mogoče vedo, pri kateri luči lahko prečkajo cesto, 

na katero številko je treba poklicati, ko se zgodi prometna nesreča, ali uporabljajo rutice, ko 

gredo na sprehod … Policist je bil presenečen, kako dobro otroci poznajo prometne predpise. 

Otroci so imeli možnost pomeriti policijsko čelado in jopič. Nekaj pa jih je bilo takih, da niso 

tega želeli, le opazovali so. Za zahvalo, da se je Tomaž odzval našemu povabilu, smo mu 

zapeli pesem z naslovom Semafor, ki so se jo otroci naučili prejšnji teden. Pravzaprav me je 

Nikova zamisel skrbela, saj nisem vedela, kako bomo uresničili njegovo željo. A hitro sem se 

spomnila na policista iz sosednje hiše in ugotovila, da je skrb odveč. Menim, da je potrebno 

poskušati poiskati rešitev za vsako idejo. In mi smo jo skupaj poiskali. Ta dan je zelo dobro 

uspel in otroci so se veliko naučili, saj se je Tomaž zelo dobro pripravil in na preprost način 

otrokom razložil, kaj je njegova naloga in jih seznanil z nekaj pravili, kako se obnašamo v 

prometu. 

8.1.8 Sedmi dan projekta 

 

Naslednji dan smo preživeli nekoliko drugače. Že zjutraj smo se z otroki in vzgojiteljico 

odpravili na dvodnevno letovanje na turistično kmetijo Ferencovih v Kraščih. Dopoldan je 

zelo hitro minil in prišel je čas kosila in počitka. Ker pa nismo s sabo vzeli knjige "Kaj bi rad 

počel v času počitka", smo se za mizo dogovorili, kako bi preživeli počitek. Otrokom sem 

zastavila vprašanje: "Kje pa imate knjigo?" Najprej so se debelo spogledali, nato pa so se 

izgovarjali, da so jo pozabili v vrtcu. Ko se je situacija umirila, sem jim rekla: "Ja, potem pa 

moramo, danes malo počivati, in sicer tako, da bomo ležali na posteljah." Nato mi je rekla ena 

od deklic: "A-a to pa ne! Mi smo veliki in danes ne bomo počivali. Lahko si nekaj izmislimo, 

kaj bi delali in potem bomo." Nadaljevala sem tako, da sem jim povedala: "No, prav, potem 

pa se dogovorite in mi povejte, kaj bi radi delali." Prepustila sem jim, naj sami rešijo situacijo. 

Sedeli so za mizo in se pogovarjali, kaj bi delali. Prišli so do skupne odločitve, da bi se radi 

igrali na igrišču z igrali. Z vzgojiteljico sva jih le poslušali in zanimalo naju je, kako bodo 

prišli do končne rešitve. Ko so nama prišli povedat, kaj bi radi počeli, sva jih napotili, naj 

pospravijo mizo, pri kateri smo kosili, nato pa lahko gremo. Pospravili smo pribor, počistili 

mize in odšli na igrišče. Otroci so se po želji igrali na igralih, ki so jim bila dostopna. Najbolj 

so uživali na vrtiljaku, ki so ga poimenovali vrtiljak želja. Trije fantki so mi prišli povedat: 

"Tatjana, ali ti veš, da je to vrtiljak želja?" Jaz pa sem ji odvrnila: "Aha, tega pa res ne vem. 
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To ste mi zdaj vi povedali. Zakaj pa je to vrtiljak želja?" Povedali so mi: "Zato, ker, ko se na 

njem vrtimo, si moramo nekaj zaželeti in potem se nam mogoče to kdaj zgodi." Meni se je ta 

ideja zdela zelo dobra. Nisem si mislila, da si otroci znajo kaj takega izmisliti. Nato so me 

povabili k vrtiljaku, če jih lahko porivam, da se bodo vrteli. Z veseljem sem se vključila v 

njihovo igro. Zelo smo uživali in se do solz nasmejali. Nekaj otrok si je izbralo igralnico, 

drugi prosto igro na igrišču, nekaj gugalnico, ki se ji reče petelinček, peščica otrok pa se je 

odločila za tobogan. Otroci so zelo uživali. Tudi jaz sem občutila veselje, saj sem se ves čas z 

njimi igrala in čas počitka nam je še prehitro minil. Menim, da jim je ta igra pomenila nekaj 

več, to pa zato, ker vseh teh igral nimajo v vrtcu. 

 

8.1.9 Osmi dan projekta 

 

Prav tako kot prejšnji dan, smo morali najti skupno idejo za počitek, ta dan smo bili še vedno 

na turistični kmetiji Ferencovih. Otroke sem prav tako kot prejšnji dan, po kosilu spodbudila z 

vprašanjem: "Kaj pa bo danes z našim počitkom? V vrtcu ste pozabili knjigo, zato ne vemo, 

kaj je danes na vrsti in imamo resen problem." Otroci so me takoj zasipali z mnogimi 

rešitvami. Sedli so za mizo in debatirali, kaj bi lahko danes počeli. Zraven sem sedela in 

poslušala. Imeli so različne ideje. Naj jih le nekaj omenim: lahko bi šli na sprehod, lahko bi se 

igrali, lahko bi gledali risanko, lahko bi risali in pisali, lahko bi plesali … A na koncu so se 

glede na to, da smo se že v vrtcu pogovarjali, da naj bi takoj po kosilu počeli čim bolj 

umirjeno dejavnost, ker so trebuščki polni, odločili za pisanje, risanje in lepljenje. Ko so mi 

prišli povedat svojo idejo, sem jih motivirala še s svojo zamislijo: "Kaj pa če bi naredili vsak 

svojo knjigo in vanjo narisali, svoje dogodivščine na letovanju?" Otroci so takoj zagrabili 

priložnost. Najprej sem se nekoliko bala za fante, da jim ideja ne bo preveč všeč, a sem se 

uštela, saj je zamisel vsem ustrezala. Lotili smo se izdelave knjige. Skupaj smo odšli po 

lepila, barvice, papirje in škarje, ki smo jih hranili v zabojnikih, ki smo jih pripeljali s seboj. 

Pogovorili smo se, kaj vse bi lahko vanjo narisali in ustvarili. Otroci so čisto sami, brez moje 

pomoči, predlagali zelo dobre ideje, ki smo jih dali v knjigo. Odločili so se, da narišejo jezero, 

ki smo ga prvi dan obiskali, narisali so igro na igrišču, nalepili ladjico, ki smo jo zgubali iz 

papirja, narisali so obisk koz, iz kolaž papirja so pričarali nasad jagod in sušilnico sadja, 

narisali so ogled žage ter pobarvali pobarvanko ribiča, ki smo si ga ogledali, in jo nalepili v 

zvezek. Nekaj deklic pa se je odločilo, da cvetje, ki so ga nabrale za mamice, prilepimo v 

zvezek. Čisto vse želje otrok sem upoštevala. Vsak si je izbral nekaj od teh idej, ki smo jih 

našteli, in ustvaril svojo knjigo.  
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Nastale so fantastične knjigice, ki jim bodo vedno ostale kot spomin. Zelo sem bila 

zadovoljna z njihovo rešitvijo in tudi sami so imeli veliko od tega. V teh dveh dnevih, ki smo 

ju preživeli na letovanju, se je izkazalo, da otroci znajo dobro rešiti problem, ki je nastal v 

našem primeru. Ker niso vzeli s seboj knjige, čeprav sem jih na to opozorila, so morali ubrati 

drugo pot. Izkazalo se je, da so našli dobre rešitve in da so uživali v tem, kar so si zadali. 

 

8.1.10 Deveti dan projekta 

 

Kot ostale dni, ko smo bili v vrtcu, smo se tudi ta dan zbrali na preprogi. To je bil nekakšen 

vsakdanji ritem po kosilu, saj so vedeli, da me morajo tam počakati in da se moramo najprej 

pogovoriti. Ker smo dva dni bili odsotni, smo se najprej pogovorili, če se še spomnijo, kaj 

smo vse že počeli. Otroci so res našteli čisto vse dejavnosti, ki so potekale v času počitka. Niti 

ene niso izpustili. To je bil zame dokaz, da so v času počitka resnično uživali in da je ta čas 

zanje nekaj posebnega, poseben ker ni treba nujno počivati. Tudi dejavnosti na Kraščih so 

zelo dobro obnovili. Ne bom pozabila dečka, ki mi je dejal: "A ne Tatjana, pozabili smo 

knjigo, potem pa je bil problem." Jaz sem se le nasmejala in ga spodbudila z vprašanjem: "In 

kaj ste potem storili?" Odgovoril mi je: "Ja nič, pogovorili smo se in našli rešitev. Ni nam bilo 

potrebno spati." Med pogovorom mu je nasmeh zrastel do ušes. Videla sem, da je bil res 

srečen in zadovoljen, da so našli skupne rešitve. Zatem smo poiskali našo knjigo in pogledali, 

kje smo ostali. Eden od fantkov je bil na vrsti za predstavitev svoje ideje. Povedal nam je, da 

bi rad videl gasilce in gasil z vodo. Kot nalašč smo prav na ta dan imeli v vrtec povabljene 

gasilce, s katerimi smo morali izvesti evakuacijo. Z otroki smo se odpravili v garderobo, kjer 

smo se preobuli in odšli nazaj v igralnico, kjer smo počakali na zvok sirene in stekli na 

igrišče. Že pred dejavnostjo sem se z otroki pogovorila, kaj morajo narediti, če začne goreti, 

kje je treba steči ven, na katero številko je potrebno poklicati pomoč … Nato so prišli gasilci, 

ki so nam vse to še enkrat razložili ter marsikaj dodali. Izvedli smo tudi nekaj vaj gašenja z 

vodo, prestavili oblačila in avtomobil.  

Otroci so bili navdušeni nad poskusi gašenja. Kar prerivali so se, da bi čim večkrat prišli na 

vrsto. Nekaj malčkov pa se je prestrašilo, ko je gasilec nadel opremo, ki jo uporabljajo za 

vstop v prostore, kjer gori. Ocenjujem, da je ta dan zelo dobro potekal in da smo se marsičesa 

naučili. Ne samo otroci, tudi vzgojiteljice in jaz smo veliko odnesle od vaje tega dne.  
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8.1.11 Deseti dan projekta 

 

Ta dan pa nas je čakala nekoliko drugačna želja. Nismo imeli nobenih gostov in tudi igrali se 

nismo. Danes smo bili mi gostje. In sicer po končanem kosilu in po obnovi, kaj smo včeraj 

počeli in kaj nas čaka, smo odšli na obisk k deklici Nini, ki je želela predstaviti našim 

otrokom gradbeništvo, ki ga ima njen oče. Še preden smo stopili na cesto, smo se najprej 

pogovorili o pravilih obnašanja v prometu. Otroci so zelo dobro poznali vsa pravila, ki jih 

moramo upoštevati. Povprašala sem jih: "Povejte mi, kako se obnašamo v prometu?" Vsak je 

povedal eno pravilo. Dobila sem take odgovore: "Ko gremo čez cesto, pogledamo levo in 

desno. Na sprehodu hodimo po pločniku. Ne smemo se dreti in teči po cesti. Cesto prečkamo 

po zebri …" Ko smo se pogovorili, smo se odpravili na pot. Nadeli smo si rumene rutice in 

odšli proti Nininemu domu. Po poti smo pazili, da ne oviramo prometa in da smo varni. Na 

dvorišču Nininega doma, nas je pričakala njena mama, ki nas je pospremila na teraso. 

Pogostila nas je s sokom in drugimi dobrotami. Pogledat nas je tudi prišel Ninin oče, ki nas je 

odpeljal na gradbeno parcelo, kjer nam je predstavil bager in kamion. Otroci so izrazili željo, 

da bi radi vanj sedli. Imeli so priložnost, ki so jo dobro izkoristili. Imeli pa smo tudi nekaj 

časa še za igro na Nininem tranpolinu. Ker je ura hitro tekla in s tem tudi prihod staršev v 

vrtec po otroke, smo se morali počasi odpraviti nazaj proti vrtcu. Otroci so bili zadovoljni s 

tem, da smo obiskali Ninin dom, kjer so se seznanili z bagerjem in kamionom. Posebno 

zadovoljni so bili fantje, mislim pa da tudi dekleta, katerim je prav tako žarel nasmeh na 

obrazu. 

8.1.12 Enajsti dan projekta 

 

Po kosilu in pospravljanju miz smo se zbrali na preprogi, kot vsak dan. Na kratko smo povzeli 

včerajšnjo željo in v knjigo pogledali, kaj nas čaka. Deklica Lana si je zaželela, da bi naredili 

glasbila. Ni točno vedela, katero glasbilo, a želela je imeti svoj inštrument. Dopoldne smo se 

naučili pesmico z naslovom Gugalnica, zato sem otroke spodbudila, naj malo razmišljajo, 

katero glasbilo bi lahko naredili, da bi ga uporabili pri pesmici, ki jo pojemo. Na začetku 

nikakor niso mogli najti primernega glasbila, smo zapeli pesem in bili pozorni na besedilo, ki 

ga pojemo. Skozi petje smo ugotovili, da bi z glasbilom lahko oponašali veter. Tako so 

predlagali in želeli otroci. Vprašala sem jih: "Katero glasbilo, bi lahko najbolj posnemalo 

pihanje vetra?" Imeli so različne ideje: ropotuljice, bobni, palčke, pihala … Ena od deklic je 

predlagala strgalo. Otroci niso vedeli, kaj je to, zato nam je razložila. Povedala je, da so to ene 

palčke, pritrjene na les in da z drugo palčko vlečemo po ostalih palčkah. Otroke sem nato 
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vprašala: "Kako pa bi mi lahko naredili strgalo?" Sprva niso imeli zamisli, nato pa so padale 

ena za drugo. Za palčke bi lahko vzeli palice ali svinčnike. Drugi je predlagal, da bi lahko 

vzeli barvice. Naslednja ideja je bila, slamice. Za podlago so si zaželeli karton. Otrokom sem 

pustila odprto pot. Ponudila sem jim material, za katerega so me prosili, izdelek pa je bil 

odvisen od njih. Tudi deklica Lana, ki je imela željo narediti inštrument, se je strinjala, da 

naredimo strgala, vendar da na koncu z njimi tudi zaigramo in zapojemo pesmico. Začelo se 

je delo. Po manjših skupinicah so sedeli za mizami in po želji ustvarjali. Lepili, rezali in risali 

so svoje izdelke. Na koncu, ko so se je izdelek nekoliko posušil, smo zapeli pesmico o 

gugalnici in zaigrali na strgala. Današnja dejavnost se je odlično iztekla. Čeprav smo na 

začetku imeli nekoliko težav z izbiro inštrumenta, so ga otroci s skupnimi močmi vseeno 

našli. Lanin inštrument, so na koncu naredili in preizkusili. Menim, da so otroci znali dobro 

reagirati, ko je nastal problem. Lani so pomagali tako, da so vsi skupaj našli en instrument in 

na koncu so bili vsi zadovoljni z izbiro. Zvok inštrumenta pa se je dobro ujemal z pesmico 

Gugalnica. 

 

8.1.13 Dvanajsti dan projekta 

 

Ta dan, je bil naš zaključni dan projekta. Potrebno je bilo izpolniti še zadnjo željo deklic. Še 

preden smo se lotili dejavnosti, smo se pogovorili, kaj vse smo delali v času počitka. Bila sem 

resnično presenečena, da imajo otroci tako dober spomin. Enako sta bili navdušeni 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. To da so otroci znali povedati, kaj vse smo delali, je 

zame pomenilo, da so res uživali vsak trenutek, ko sem jih rešila travm na ležalniku. Štiri 

deklice so narisale enake risbice. Vsaka je povedala po svoje, kaj si je zamislila. Vse pa so 

imele enako željo: da bi risali z vodenimi barvicami. Le ena je dodala: "Jaz bi rada, da bi risali 

drevo." Ostalim trem pa je bilo vseeno, kaj bodo risale, važno je bilo, da to rišemo z vodenimi 

barvicami. Deklice so same poskrbele za halje, s katerimi so si zaščitili oblačila, in za ves 

potreben material. Fantje so se lotili zaščite mize. Poiskali so star časopisni papir in oblepili 

mize. Začelo se je delo. V manjših skupinah so slikali drevesa. Ko so se risbe posušile so jih 

odnesli domov. Želja, da jih odnesejo, je bila od deklice, ki je želela risati z vodenimi 

barvicami. Povedala mi je: "Tatjana, jaz nočem, da risbe pustimo v vrtcu. Rada bi jo odnesla 

danes domov, da jo pokažem babici in dediju iz Nemčije." Odgovorila sem ji: "Seveda jo 

lahko odneseš domov, vendar tudi drugim otrokom povej, da jih lahko tudi oni danes 

odnesejo. Tisti, ki pa želijo, jih lahko pustijo v vrtcu, da jih razstavimo." Valentina je otrokom 

povedala: "Otroci, danes lahko te risbe odnesemo domov. Kdor pa želi, jo lahko pusti tukaj in 
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jo s Tatjano izobesi na hodnik." Vsi otroci so hoteli risbo odnesti domov. Nekaj je bilo takih, 

da so jih pozabili v vrtcu, vendar jih brez njihovega dovoljenja nisem izobešala. Dreves pa 

niso smeli risati po svoji želji, ampak jim je Mia, ena od deklic, ki je želela risati drevo, 

pokazala, kakšno drevo naj narišejo. Najprej so morali z dlanjo odtisniti veje drevesa, nato so 

dorisali drevesu steblo, kasneje pa so še s čopičem narisali krošnjo. Nastale so lepe risbe. Mio 

sem povprašala: "Kje pa si se naučila risati takšna drevesa?" Povedala mi je, da z mamo 

veliko ustvarjata. V eni od revij, ki jo kupuje mami, je našla takšna drevesa in zdaj jih rada 

slika. Že veliko takih dreves imam doma. Moj odgovor je bil: "Zelo sem vesela, da si izbrala 

takšno tehniko risanja. S tem si naše otroke naučila, da tudi oni znajo risati takšna drevesa." 

Mia je bila vesela, da sem jo pohvalila in na njenem obrazu je žarel nasmeh. Po končanem 

delu, pa je še enkrat prihitela do mene in mi rekla: "Veš kaj, Tatjana, tudi jaz bom tovarišica, 

ko bom velika. Rada bi bila taka, kot si ti." Ta stavek je bil zame nekaj posebnega. Resnično 

so me ganile njene besede, kajti to mi je dalo misliti, da me imajo otroci radi, z menoj uživajo 

in da so zadovoljni z mojim delom. Ker je bil to moj zadnji dan projekta, je bilo to posebno 

potrdilo, da smo delali dobro, da je projekt resnično uspel in da sem jim mesec maj polepšala, 

kolikor je bilo v moji moči. 

8.2. Druga faza projekta 

8.2.1 Rezultati opazovanja počitka (2011)  

 

V drugi fazi raziskovanja sem v istem oddelku najprej opazovala, kako poteka počitek otrok 

eno leto po izvajanju projekta. Najbolj me je zanimalo, ali so vzgojiteljice ohranile ideje in 

predloge otrok, ki smo jih izvedli v prvi fazi projekta. 

 

Opazovala sem počitek v oddelku otrok drugega starostnega obdobja (3-6 let). Potekal je od 

11.30 do 13.30 ure. V oddelku je bilo 19 otrok, od tega 10 deklic in 9 dečkov, med njimi 4 

deklice in 1 fant, ki so bili lani vključeni v prvo fazo projekta. Vzgojiteljica mi je povedala, da 

se počitek izvaja na željo staršev. Otroci imajo možnost, da počivajo na blazinah ali posteljah 

(lesenih ležiščih, ki se izvlečejo iz omar). Pred počitkom slečejo hlače, jih pospravijo na rob 

ležišča in se uležejo. Vsak ima tudi svojo odejo za pokrivanje. Ko se namestijo, jim 

vzgojiteljica prebere pravljico. V moji prisotnosti jim je vzgojiteljica prebrala pravljico 

Maček Muri pisatelja Kajetana Koviča. Občasno pa branje pravljic zamenjajo z radijem, 

preko katerega poslušajo pesmice z različnih cd-jev, pravljice … Vzgojiteljica jim, kot je 
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povedala, mnogokrat prosto pripoveduje kakšno pravljico ali si jo izmisli kar sama. Vključi 

pa tudi otroke. Če kateri od otrok želi, lahko pove svojo zgodbo, bodisi izmišljeno ali 

pripoveduje kakšno vsebino, ki jo je že slišal. Velikokrat pa se umirijo tako, da se med sabo 

pogovarjajo. Če kateri od otrok ne zaspi, lahko čez 30 minut vstane. Takrat lahko rišejo, 

barvajo pobarvanke, se igrajo umirjene igre po kotičkih ali namizne igre. Dvakrat mesečno pa 

otroci, ki bodo jeseni šli v šolo, ne gredo počivat, saj vzgojiteljica z njimi izvaja naravoslovni 

krožek. Enkrat mesečno celotna skupina ne počiva, saj v času počitka obiščejo bibliobus. 

Vsak izmed otrok si izposodi po eno knjigo, ki jih potem preberejo. Vzgojiteljico sem 

povprašala, kaj počne, ko vsi otroci počivajo. Po navadi si takrat zapiše dnevnik prisotnosti in 

odsotnosti otrok ter tekoče zadeve, ki so se zgodile tistega dne. Napiše tudi kratko poročilo za 

starše, ki ga potem obesi na oglasno desko. Pripravlja tudi material za dejavnosti, ki bodo 

potekale naslednji dan. 

8.3. Rezultati intervjuja z otroki (2011) 

 

Z otroki sem opravila intervju (Priloga 1), ki je zajemal sedem vprašanj. Vsi otroci (5) so 

dobili enaka vprašanja. Če se je kje zataknilo, sem pomagala s podvprašanji, ki so se nanašala 

na vprašanja. Vsa so se nanašala na temo počitka in spanja v vrtcu in so bila odprtega tipa.  

 

Da je počitek v vrtcu še zmeraj obvezen in da je mučno ležati na ležalnikih, če ne moreš 

zaspati, so mi potrdili vsi intervijuani otroci. Štirje so rekli, da bi se raje igrali, kot pa ležali na 

ležiščih. Hkrati pa so otroci (trije) dejali, da radi počivajo. Le dva sta rekla, da nimata preveč 

rada počitka. Trditvi sta na prvi pogled v nasprotju, kar pa lahko razložim tako, da otroci 

nimajo nič proti temu, da ležijo, poslušajo pravljico ali kaj podobnega, ne želijo pa ležati ves 

čas poteka tega dela dnevne rutine, medtem ko drugi otroci spijo in se ne dogaja nič 

zanimivega. 

 

Ko sem jih povprašala o predlogih, kaj vse bi radi počeli v času počitka, sem dobila zanimive 

odgovore. Skoraj vsak otrok je predlagal kako igro, od igre v peskovniku, guganja, risanja in 

barvanja do igre s svojimi igračami. Le ena deklica je dejala, da rada počiva, da se sicer v 

vrtcu dovolj igra in da zelo rada spi. 
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Posebno pa so me presenetili iskreni odgovori otrok, ko sem jih povprašala, kaj počnejo na 

ležalniku, ko ne morejo zaspati. Nisem predvidevala, da bodo upali priznati, da nagajajo, se 

pogovarjajo, skratka se poskušajo zamotiti vsak po svoje. 

 

Zanimiv je tudi podatek, da glede na to, da otroci nočejo počivati in nimajo radi počitka, pa 

jih večina (trije od petih) hitro zaspi, le dva sta rekla, da zelo težko zaspita. 

 

Vsi otroci, ki so bili intervjujani (pet), so povedali, da lahko imajo pri sebi na ležalniku 

ljubkovalne igrače. Ko imajo v vrtcu igralni dan, takrat počivajo s svojimi igračami, ki jih 

prinesejo od doma, drugače pa počivajo z vrtčevskimi igračami. Vsak otrok se je tudi spomnil 

mojega obiska (prakse), ko sem se z njimi igrala, zabavala in ustvarjala. Povedali so, da jim je 

bilo takrat lepo in da naj jih večkrat obiščem. 

 

Tudi drugi otroci so se spomnili projekta Spreminjanje počitka in spanja, ki sem ga (pred 

letom in pol) v okviru študijske prakse izvajala v njihovem oddelku. Želja, da bi še imeli tak 

počitek, da jim je bilo takrat zelo lepo pa je v meni vzbudila prijeten spomin, da sem takrat 

delala v dobro otrok in upam, da bom lahko na tak način izvajala počitek, kjer bom v 

prihodnosti delala kot vzgojiteljica. 

9.  PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE POČITKA IN SPANJA V 

SLOVENSKIH VRTCIH 

 

Počitek je v veliki večini vrtcev, ki sem jih imela priložnost spoznati, obvezen del dnevne 

rutine. To dejstvo je v nasprotju z Kurikulumom za vrtce (1999), ki pravi, da počitek in spanje 

ne bi smela biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena. Organizacija počitka je 

odvisna od individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov, 

obiskov različnih institucij, izletov. Prehod iz dejavnosti ali kosila k počitku pa naj bo 

postopen in naj poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljenjem, pripravljanjem 

ležalnikov itn. (prav tam: 21). 

Menim, da moramo strokovnjaki na področju predšolske vzgoje sami presoditi, kakšna je 

potreba posameznega otroka po počitku in spanju. Praksa v skupini otrok prvega starostnega 

obdobja je pokazala, da ima potrebo po spanju velika večina otrok. Večina malčkov v 

oddelkih prvega starostnega obdobja je že pri kosilu utrujenih, tako da se še niti dobro ne 

najejo, ko že spijo. Menim, da je to pogojeno tako z razvojnimi značilnostmi kot z njihovo 



44 

 

aktivnostjo. Šele shodili so in njihova aktivnost pri dejavnostih, ki potekajo v dopoldanskem 

času, jim jemlje veliko energije, zato večinoma potrebujejo počitek in spanje. Pri tem pa 

moramo upoštevati različne vidike tega dela dnevne rutine: prostorske, organizacijske in 

vsebinske. Potrebno je zagotoviti primeren prostor, ki je dobro prezračen ter primerno 

zaščiten pred močno svetlobo. Omogočiti moramo umirjene metode, ki otroka sprostijo in 

popeljejo v miren spanec. Preberemo kakšno pravljico, poslušamo uspavanke ali zgolj 

stopimo do posameznega otroka, ga pobožamo, pokrijemo, mu damo ljubkovalno igračo in 

zaželimo dober spanec.  

 

Drugačne pa so potrebe otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja. Predvsem v oddelkih, 

kjer so otroci stari od 4-6 let, večina otrok ne potrebuje več počitka. V praksi se je pokazalo, 

da se počitek v teh oddelkih pogosto izvaja na željo staršev in ne glede na potrebe otrok. 

Menim, da s tem kršimo pravice otrok. Nikakor pa se ne strinjam z vzgojiteljico, da med 

časom počitka, neposrednega dela z otroki opravlja naloge, ki bi jih morala v preostalih 

tedenskih urah. Takrat bi se lahko ukvarjala z otroki, ki ne morejo spati. Zmotilo me je 

določanje čas počivanja na ležalnikih (30 minut). Kako pa vzgojiteljica ve, da je to dovolj za 

počitek. Morda je ta čas predolg, takrat otrok postaja že nemiren, se dolgočasi. Presenetilo me 

je, ko je vzgojiteljica povedala, da je ona odloči kdaj bodo otroci (vsi) spali in kdaj ne, oz. 

kdaj bodo potekale posamezne dejavnosti in takrat ne bo počitka. Tako odločanje je 

nesprejemljivo. Dogovor bi moral biti povezan z otroki in starši. Otrokom moramo dati 

možnost izbire in tudi možnost odločanja. S tovrstno problematiko sem se sama srečevala, ki 

je v meni pustila poseben pečat. Slednje sem opisala v teoretičnem uvod diplomske naloge. 

Predlagam, da spijo otroci, ki spanje potrebujejo, ostali pa se ukvarjajo z mirnimi 

dejavnostmi. Za otroke, ki spanja ne potrebujejo, lahko v vrtcih pripravimo zanimive 

popoldanske dejavnosti, ki bi otroke v času počitka sprostile, zabavale in razvedrile. Šlo bi za 

umirjene dejavnosti različnih področij. Zanimiva se mi zdi npr. dramska dejavnost, ki sem jo 

sama preizkusila v času pripravništva. 
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10.   ZAKLJUČEK 

Pred začetkom izdelave diplomske naloge sem si zastavila sedem raziskovalnih vprašanj, na 

katere sem skušala dobiti odgovore prek intervjuja z otroki. Na prvo raziskovalno vprašanje 

ali morajo v vrtcu še zmeraj obvezno počivati, sem dobila pričakovan odgovor, da je počitek 

še zmeraj obvezen. Takoj drug odgovor na vprašanje ali radi počivajo me je presenetil. Ali je 

sploh logično, da večina pove da rada počiva, vendar zelo težko zaspi in ko sem jih 

povprašala ali bi v času počitka raje kaj drugega počeli, je večina intervjujanih bila 

prepričana, da bi se raje igrali, kot počivali. Povzamem lahko, da je mnenje otrok o počitku in 

spanju v vrtcu zelo podobno mojim predvidevanjem, preden sem opravila intervju. Otroci 

zelo radi hodijo v vrtec, se tam igrajo, družijo s svojimi prijatelji, a večina jih ne mara 

počitka. To je tudi vidno iz rezultatov raziskave, ki se jo izvedla v oddelku otrok drugega 

starostnega obdobja. Za nas strokovne delavce je to podatek, da je potrebno nekaj spremeniti. 

Menim, da jim moramo dati možnost izbire glede počitka in spanja, saj je iz opravljene 

raziskave razvidno, da v drugem starostnem obdobju večina otrok več ne potrebuje počitka in 

spanja ter da jim ta del dnevne rutine povzroča težave in dolgočasenje. 

 

Raziskave, ki sem jih navedla v teoretičnem delu naloge, dokazujejo, da ima kakovost vzgoje 

in izobraževanje v zgodnjem otroštvu lahko dolgoročne pozitivne učinke na otrokovo 

vedenje, razvoj, njegovo nadaljnje izobraževanje in izobraževalne uspehe. Zato je pomembno 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vrtcev. Torej kakovosten vrtec je tisti, ki se trudi 

zadovoljiti potrebe in želje otrok ter staršev. Kakovosten vrtec pa je tudi tisti, ki nudi možnost 

izbire ter vključevanje otrok in staršev v načrtovanje dela v skupini otrok.  

 

Dobljeni rezultati se torej skladajo z raziskavo, opravljeno med strokovnimi delavci (Batistič 

Zorec, 2010), da otroci odločajo predvsem o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in 

načrtovanih dejavnostih v vrtcu (prav tam). Otroci bi morali več participirati in odločati pri 

načrtovanju, več možnosti izbire bi morali imeti predvsem pri spanju in tudi pri hranjenju. Ob 

zaključku diplomske naloge ugotavljam, da za kakovost dela v vrtcu participacija v vzgojnem 

procesu igra pomembno vlogo. Pisanje naloge mi je dalo nova znanja na področju 

participiranja otrok, na katera prej nisem bila pozorna. Intervju z otroki pa mi je pokazal jasno 

sliko, o čem strokovni delavci vrtca potrebuje več znanja, predvsem pa, da se naučimo otroke 

poslušati, jim dati možnost izbire ter upoštevati in zadovoljevati njihove potrebe in želje. 
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Priloga1: 

 

1. Zanima me, ali morate v vrtcu obvezno počivati na ležalnikih ali se lahko igrate v 

času počitka? 

 

 Vedno moramo nujno počivati na ležalniku.  

 Raje bi počivala, kot pa bi se igrala. 

 Vedno moramo iti spat na ležalnike. 

 Ni treba skozi počivati. Če greš po kosilu domov, potem ti ni treba iti spat. Če pa ne 

greš domov, potem pa je treba. 

 Vedno moramo iti počivat na ležalnike, postelje in blazine. 

 

2. Ali rad/a počivaš? 

 

 Rada počivam. Včasih ne morem zaspati, ampak vseeno počivam. Včasih potem tudi 

zato nagajam. Takrat odpiram omarice pri svoji glavi, včasih katero igračko vzamem 

ali pa klepetam. 

 Rada počivam. 

 Ne preveč. 

 Nočem počivati. 

 Zelo rada počivam. 

 

3. Ali težko zaspiš? 

 

 Zaspim hitro. Edino včasih ne. 

 Zelo hitro zaspim. 

 Zelo težko zaspim. Ležim, dolgčas mi je. 

 Zelo težko zaspim. Ležim in se dolgočasim. Včasih tudi nagajam. 

 Ne, ne zaspim težko. Prva zaspim. 
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4. Kaj bi rad/a počela v času počitka? 

 

 Rada bi bila v peskovniku in se igrala z igračami. 

 Rada bi se v času počitka gugala. 

 V času počitka ne bi šla na ležalnik. Rada bi barvala z barvicami in risala. 

 Raje bi kaj drugega delal. Pri mizi bi imel igračke. Igral bi se z mojimi gumicami. Na 

mizo jih daš in imaš obliko. 

 Rada bi šla počivat. Ko mi pa kdo da kakšno delo, pa grem delat. Dostikrat moram 

napisati svoje ime, če ima kdo rojstni dan, mu narišem risbico, včasih tudi kaj barvam. 

Raje imam počitek, kot pa igro.  

 

5. Kaj pa počnete na ležalnikih, če ne morete zaspati? Ali lahko imate kakšno 

ljubkovalno igračo, knjigo…? 

 

 Če ne moremo zaspati, si nagajamo. No včasih, ne skoz. Če smo pridni, lahko imamo 

pri sebi medvedke. Če si priden pri spanju, lahko imaš vedno pri sebi svoje igrače ali 

pa iz vrtca. 

 Smo na miru. Včasih si kaj povemo. Lahko imamo pri sebi predmete. Ko je igralni 

dan, lahko imamo pri sebi svoje igrače, ko pa ni igralni dan pa igrače iz vrtca. To je v 

torek ali v sredo igralni dan. Ne vem točno. 

 Vsi samo ležimo. Vmes si tudi malo nagajamo. Pri sebi lahko imamo medvedke. Eni 

vmes vprašajo, če lahko imajo pri sebi medvedka, in potem Bernarda pove, če lahko 

ali ne. Če si priden, potem lahko, če ne, pa ne. 

 Ležimo, potiho se pogovarjamo. Lahko imamo pri sebi neke igrače. Medvedke, mehke 

babe. Lahko imamo svoje igrače ali pa iz vrtca.  

 Drugi otroci se igrajo, jaz pa ležim na ležalniku. Igrajo se z svojimi igračami. Če mi 

kdo nagaja, mu jaz nazaj nagajam. Lahko imamo pri sebi igrače, samo eno igračo 

lahko imamo. Bernarda reče: Če počivate, lahko imate igrače, če pa ne boste počivali, 

pa vam jih vzamem. 
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6. Se spomniš časa počitka, ko sem bila jaz pri vas na praksi? Kako si se takrat počutil/a? 

 

 Ne spomnim se točno. Vem pa, da si bila dostikrat. Bilo je lepo. 

 Ja spomnim se. Ja, lepo mi je bilo. Najlepše mi je bilo igranje notri, v igralnici. Igranje 

za frizerja. 

 Spomnim se. V peskovniku smo bili in se vozili s kolesi. Pa policija je prišla. Vredu 

sem se počutila, lepo mi je bilo. 

 Ja spomnim se. Prvo so veliki zunaj bili, potem pa sem še jaz prišel, ker nisem mogla 

notri zaspati. Počutil sem se dobro, ker mi ni bilo treba notri spati. 

 Ja spomnim se te. Vedno mi je bilo fajn, ko si bila pri nas. 

 

7. Bi rad/a ponovila takšen počitek, kot smo ga imeli meseca maja, ko sem bila pri vas na 

praksi? 

 

 Rada bi imela takšen počitek. Enako bi delala, kot veliki otroci. 

 Ja imela bi tak počitek še. Igrala bi se v peskovniku, super mi je bilo. 

 Ponovila bi, rada bi se še igrala, ker mi je bilo takrat lepo. 

 Raje bi imel še takšen počitek, ne pa takšnega kot je zdaj. Rad bi se gugal, kocke bi 

sestavljal v grad, risal bi. 

 Ja spomnim se, ko smo se igrali zunaj na igrišču. Pa s svojimi kolesi smo se vozili. 

Ampak vseeno bi raje počivala, ker sem že pri kosilu utrujena. Prvo se najem, potem 

pa grem spat. Spim vedno dolgo, da me mora Bernarda buditi. Včasih nočem vstati. 

 

 

 

 


