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 Predgovor  

 

Spoštovane bralke, spoštovani bralci! 

Pred vami so priročniki, ki so nastali kot rezultat večletnega dela na projektu 
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih 
pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008–2013. 
Priročniki so raznoliki tako po vsebini kot po pristopu. Nekateri so usmerjeni bolj v 
teoretična védenja o predšolskem obdobju, drugi prikazujejo, kako uspešna je lahko 
implementacija teorije v prakso, tretji predstavijo primere povezovalnega kurikuluma 
ali dobre prakse, ki je  rezultat refleksivnega dela v vrtcih, prakse, ki se je oplemenitila 
z vsebinami izobraževanja v projektu.  Velika vrednost projekta je, da je združil tako 
različne ljudi: visokošolske učitelje in sodelavce, vzgojitelje in vzgojiteljice, pomočnike 
in pomočnice vzgojiteljev oz. vzgojiteljic, ravnatelje in ravnateljice vrtcev, ožjo in širšo 
lokalno skupnost.  

Skupna točka koncepta Reggio Emilia in slovenskega kurikuluma je, da oba temeljita 
na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter 
zagovarjata pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti.  
Prepričani smo, da v naših vrtcih delujejo strokovne delavke in delavci, ki 
profesionalno vnašajo in integrirajo posamezne elemente pedagoškega koncepta 
Reggio Emilia, ki so v skladu s filozofijo slovenskega koncepta predšolske vzgoje – v 
skladu s Kurikulom za vrtce.  

V petih letih strokovnega druženja se je porodilo veliko idej, kako elemente 
pedagoškega koncepta Reggio Emilia uspešno integrirati v slovenski Kurikulum za 
vrtce. Delček teh domisli je zapisan tudi v pričujočih priročnikih. 

 

TATJANA DEVJAK, vodja projekta 

DARIJA SKUBIC, predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo 
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Uvod  

 

Danes imamo na voljo različne vire informacij. Z razvojem spleta in računalniških 

programov, kjer lahko obdelujemo zvok in sliko, je privlačnost teh medijev, vsaj pri 

mlajših, našla mesto pred knjigami v tiskani obliki. Strokovnjaki poudarjajo, da si 

zapomnimo veliko več, če stvari beremo, vidimo, poslušamo, o njih razpravljamo, kot 

če o njih samo beremo. Priročnik je zato zasnovan tako, da so v njem fotografije, jezik 

je bralcem razumljiv, dokumentirane so izjave otrok in njihovi odzivi nanje … Vse to 

sledi sodobnim trendom informacijsko-komunikacijske tehnologije in pedagoškemu 

konceptu Reggio Emilia.  

Odločili smo se za priročnik in ne za znanstveno monografijo. Priročnik je nekaj, kar 

imaš pri roki in s čimer si pomagaš bodisi pri reševanju določenega problema bodisi 

tako dobiš novo idejo. S pričujočim priročnikom želimo predstaviti ideje za dobro 

prakso pri uvajanju elementov posebnih načel pedagoškega koncepta Reggio Emilia v 

načrtovanje predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih. Začetni del vas popelje skozi 

nekatere poudarke na gibalnem in jezikovnem področju, nato pa pri predstavitvi 

dveh projektov pridobite ideje za prakso. 

 

JERA ZAJEC IN DARIJA SKUBIC 
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1  Povezava Kurikuluma za vrtce z elementi 
pedagoškega koncepta Reggio Emilia 

 

 

V pričujočem priročniku sta posebej izpostavljena dva elementa pedagoškega 
koncepta Reggio Emilia: razvoj in uporaba vseh čutil v spoznavnem procesu ter 
spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja – 100 jezikov. V prvem delu ju 
povezujemo s področjema Kurikuluma za vrtce – z gibanjem in jezikom. V drugem 
delu pa sta oba elementa prikazana s pomočjo dveh projektov, kjer se jima pridružijo 
tudi ostali elementi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. 

Skozi celoten priročnik želimo še posebej poudariti dve misli. 

Prva misel: v spoznavnem procesu pedagoškega koncepta Reggio Emilia je posebna 
pozornost namenjena razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok 
uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, 
vonj). Otroku je namreč potrebno omogočiti doživljanje in opazovanje sveta, ki ga 
obdaja, z v semi čutili. Z njimi naj spoznava naravo, ki ga obdaja, polno naj doživlja 
različne življenjske situacije in si nabira izkušnje na vseh področjih razvoja 
(spoznavnem, čustvenem, socialnem, telesnem in gibalnem). Še posebej želimo 
poudariti, da se mora otrok najprej zavedati svojega telesa, saj vse človekove 
aktivnosti izvirajo iz njegovega telesa. Zaznati mora svoje telo, ga uskladiti in znati z 
njim upravljati, tj. spoznati koordinacijo svojega telesa v prostoru in svoj prostor v 
telesu. Za lokomotoriko in posledično kreativnost telesa v prostoru so pomembni vsi 
telesni udje, pomembna je manipulacija s predmeti in z n jo povezana kreativnost z 
rokami. 

Druga misel: v pedagoškem konceptu Reggio Emilia veliko pozornost namenjajo 
pomembnosti jezikovnega in nejezikovnega izražanja v predšolskem obdobju, pri 
čemer tudi tu posebej opozorijo na pomen rabe vseh čutil (vid, sluh, tip, kinestetično 
čutilo itn.), poudarjajo pa tudi zavedanje in zaznavanje ter izražanje v prostoru in času 
z vsemi 100 jeziki, ki so aktualni ne le v pedagoškem pristopu Reggio Emilia, ampak jih 
uspešno vključujemo tudi v slovenski Kurikulum za vrtce. Avtorji pedagoškega 
koncepta Reggio Emilia so kot eno od izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s 
stotimi jeziki, a kaj hitro mu ostane le eden, saj ostalih devetindevetdeset po navadi 
ne razvija. V pedagoškem konceptu Reggio Emilia zato zavestno spodbujamo vse 
oblike otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, govor) ter 
mu omogočamo, da lahko na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, 
prostora in časa, v katerem živi … 

 

1.1  Uporaba čutil in 100 jezikov v povezavi z gibanjem in jezikom 

 

1.1.1  Hvala za pestro paleto gibalnih in jezikovnih izkušenj 

Obdobje otroštva in otrokovega razvoja je v zadnjih dvajsetih letih predmet mnogih 
raziskav. Številni znanstveniki ugotavljajo, kako okolje vpliva na otrokov celostni 
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razvoj in kako ta vpliva na kasnejše življenje. V tem priročniku bomo podrobneje 
govorili le o pestrosti gibalnih in jezikovnih spodbud, poudarjamo pa, da je treba 
otroku nuditi spodbudno okolje za raziskovanje vseh razvojnih področij (jezik, 
gibanje, matematika, umetnost, narava, družba).    

Otrok (Bešter idr., 1999, 31) tvori besedila z besednim in nebesednim jezikom, tj. 
izraža se jezikovno in nejezikovno, pri čemer uporabi vsa čutila (vid, sluh, tip, 
kinestetično čutilo itn.), pozoren je na prostor in čas, na slikovne podobe, torej na 
vseh 100 jezikov, značilnih za pedagoški pristop Reggio Emilia. Tu želimo opozoriti 
predvsem na zaznavanje prostorskega jezika kot sestavnega elementa oblikovanja 
sporočevalčeve misli in pomembnega dejavnika otrokovega aktivnega učenja, 
povezanega tudi z gibalnim zaznavanjem. 

Fizični prostor (Rinaldi, 2006, 82–83) lahko opredelimo kot jezik, ki nam govori 
skladno z določenim kulturnim konceptom in biološkimi koreninami: 

1.  Jezik prostora je zelo močan pogojevalni dejavnik. Čeprav njegov kod ni vedno 
ekspliciten in prepoznaven, ga zaznavamo in interpretiramo že zelo zgodaj. 

2.  Fizični prostor je kot drugi jeziki sestavni element oblikovanja misli. 

3.  Branje prostorskega jezika vključuje vsa čutila, tj. oddaljene (oči, ušesa, nos) in 
takojšnje receptorje okolja (koža, membrane in mišice). 

4.  Odnosne lastnosti med posameznikom in njegovim okoljem so recipročne 
(vzajemne), tj. posameznik in okolje sta aktivna in se vzajemno spreminjata. 

5.  Zaznavanje prostora je subjektivno in holistično (celostno), tj. taktilno, vizualno, 
z vonjem in kinestetično. Spreminja se skozi različne faze življenja in je zelo 
odvisno od posameznikovega kulturnega okolja: ne le da govorimo različne 
jezike, temveč tudi prebivamo v različnih čustvenih svetovih. Vsak posameznik 
da skupnemu prostoru svoj pomen, s tem ko ustvarja svoje prostor (področje), 
na katerega vplivajo naslednje spremenljivke: spol, starost, kultura. 

6.  Predšolski otroci kažejo prirojeno in izjemno visoko raven zaznavne občutljivosti 
in zmožnosti, ki je polisemična in holistična (celostna) v odnosu do 
obkrožajočega okolja. Njihovi takojšnji receptorji so aktivnejši kot v kasnejših 
življenjskih obdobjih in kažejo izredno zmožnost analize in razlikovanja realnosti, 
pri čemer ne rabijo le vida in sluha, temveč tudi druge senzorne (čutilne) 
receptorje. Zaradi tega razloga moramo posvetiti največ pozornosti svetlobi, 
barvam, vonjalnim (angl. olfactory), avditivnim in taktilnim elementom – vsi ti so 
namreč zelo pomembni pri določanju senzorne (čutilne) kakovosti prostora. 

7.  Upoštevati je potrebno otrokovo starost in držo (dojenčki preživijo veliko časa v 
sedečem in ležečem položaju, v določenem obdobju se premaknejo na štiri ure), 
večjo pozornost je potrebno nameniti površinam, za katere po navadi menimo, 
da so le elementi v ozadju, npr.: tla, stropi in stene. 

 
Na gibalnem področju strokovnjaki ugotavljajo številne povezave v horizontalnih, 
vertikalnih in bilateralnih transferih ter trdijo, da kar zamudimo v najzgodnejšem 
razvojnem obdobju, kasneje težko nadoknadimo ali tega ne moremo nadoknaditi 
(Videmšek in Pišot, 2007). Otrok naj bi v predšolskem obdobju pridobil čim več 
gibalnih izkušenj, ki bodo osnova kasnejšim gibalnim vzorcem. Gibalne izkušnje se 
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skladiščijo v možganih kot gibalni programi. Povezave med različnimi programi so 
možne le, če pridobimo različne programe. Pridobivanje gibalnih programov je 
vezano na široko gledano okolje, ki ga sestavlja otrokovo okolje (vrtec, dom, igralnice, 
trgovinski centri) in odrasli, ki z otrokom bivamo (starši, vzgojitelji, športni pedagogi, 
animatorji …). Pestrost gibalnih izkušenj lahko zagotovimo, če se med seboj 
uskladimo in ponudimo različna okolja, kjer bodo otroci te izkušnje pridobivali. 

Gibanje v prvi vrsti otroku predstavlja način zaznavanja lastnega telesa, navezovanja 
stikov z okolico in samozavedanja ter tako predstavlja prvo komunikacijo otroka s 
svetom, ki ga obdaja (Videmšek in Pišot 2007). Vsakršno gibanje vršijo mišice, ki 
delujejo v sklopu živčno-mišičnega sistema. Tega pa upravljajo možgani. B. Kremžar 
(1985) trdi, da so vse človekove aktivnosti motorične in izhajajo iz organizma na tri 
načine: kot gibanje celega telesa oz. posameznih sistemov, kot ročna motorika in kot 
govor, zato smo se v tem priročniku odločili, da povežemo področji gibanja in jezika 
in ju predstavimo kot pomemben pristop pri obravnavanju predšolskega otroka. S 
tem pa ne izključujemo pomembnosti ostalih področij.  

Sodobni raziskovalci trdijo, da razvoj napreduje po sistematičnih zakonitostih, ki sicer 
lahko med posamezniki poteka različno hitro, vendar ne more preskakovati z 
razvojem določenih faz (Gallahue in Ozmun, 2006). Za posamezno gibalno fazo so 
značilna določena motorična obnašanja, za katera je potrebno poznati izhode, saj le 
tako lahko otroku ponudimo primerno okolje, kjer bo lahko razvil svoj odnos do 
telesa in sveta okoli sebe. Celo meritve možganske aktivnosti so pokazale, da so 
določena časovna obdobja kritična za razvoj možganov in tako ključna za hitrost 
učenja posameznih dejavnosti (Bregant, 2010). To pomeni, da težje in dlje časa 
nadomeščamo tisto, kar smo v kritičnem obdobju zamudili. Bregant (prav tam) še 
trdi, da je v predšolskem obdobju razvoj možganov izredno hiter in plastičen ter 
predstavlja kritično obdobje za usvajanje različnih dejavnosti, kot so gibalna znanja, 
govor, logično mišljenje ipd. Pomembnost pravočasnih vhodnih informacij se torej 
kaže v hitrosti njihovega predelovanja in pravilnega izhoda. Gibanje predstavlja poleg 
prve komunikacije s svetom tudi pozitiven vpliv na hitrost delovanja možganov 
(Burns, 2011), saj so takrat možgani aktivnejši in dovzetnejši za učenje. Burns (prav 
tam) še trdi, da gibanje v otroštvu pomaga organizirati možgane, saj je zadnji, spodnji 
del možganov med gibanjem zelo aktiven in eden izmed ključnih predelov možganov 
za organizacijo informacij ter večjo koncentracijo. Krpač (2010) v svoji raziskavi 
ugotavlja, da gibanje zvišuje koncentracijo, saj so otroci po gibalnem odmoru dosegli 
boljše rezultate v testih koncentracije kot tisti, ki pred testom niso imeli gibalnega 
odmora.  

Oblikovanje okolja, v katerem otrok živi in ima na njegov osebnostni razvoj velik vpliv, 
je na eni strani odvisno od staršev, v pedagoškem smislu pa je to izredno pomembno 
delo vzgojiteljev in drugih vzgojno-izobraževalnih delavcev.  

Ob ustanavljanju vrtcev ali preurejanju le teh se pogosto sprašujemo o primernosti 
okolja. Kaj ponuditi otrokom? Kakšni naj bodo prostori (velikost, barve, omare, 
sanitarije, igrače, spalnice, pripomočki, igrala)? Kako naj opremimo telovadnico? 
Kako velika naj bo? Kaj vse sodi vanjo? Sprašujemo se o okolici vrtca? Kaj sodi in kaj 
ne na igrišče? Pri tem si do neke mere lahko pomagamo s Pravilnikom o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list št. 73/19, avgust 
2000). Tu so opredeljene tehnične in prostorske zahteve za pokrite in nepokrite 
površine vrtca ter njihovo minimalno opremo. Zavedati pa se moramo, da so z 
normativom določene zahteve le minimalni standardi, ki jih mora ustanovitelj 
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zagotoviti za normalen potek delovnega procesa v vrtcu in jih je smiselno presegati. 
Določila pravilnika pa lahko služijo tudi kot izhodišče za oblikovanje drugih prostorov, 
v katerih se izvaja gibalne dejavnosti.  

Razporeditev in ureditev okolice predvideva tudi pedagoški koncept Reggio Emilia, ki 
smo ga v okviru projekta »Profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev za 
izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju 
predšolske vzgoje« izvajali med slovenskimi vrtci na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani od 2008 do 2013. V pričujočem priročniku pa želimo predstaviti dva 
projekta, ki temeljita na ureditvi otrokovega okolja, vključitvi vseh čutil v celostni 
razvoj in tako kažeta na smiselnost sodelovanja celotne okolice pri oblikovanju 
spodbudnega okolja za harmonično razvitost otroka. Vključevanje vseh načel 
pedagoškega koncepta Reggio Emilia in njihovo dosledneje upoštevanje v vseh fazah 
pa lahko služi vsem kot ideja za prakso.    

 

1.1.2  Jaz čutim to bolj kakor drugi  

 

Čutila so del živčnega sistema.  Da bi lahko začutili sebe, ljudi okrog sebe, prostor, 
predmete v njem, se moramo najprej naučiti poslušati: poslušati sebe, poslušati 
sogovorca in ne nazadnje poslušati in slišati, kaj nam pripovedujejo prostor, predmeti 
v njem itn. Če se bomo naučili poslušati, bomo znali tudi postavljati korektna 
vprašanja in obratno. Poslušanje (Rinaldi, 2006, 65) je občutljivost za vzorce, ki nas 
povezujejo z drugimi; zavedanje/prepričanje, da sta naše razumevanje in bivanje le 
majhen del večjega, integriranega (povezanega) znanja/védenja, ki združuje 
univerzum.  

 

Poslušanje: 

- je metafora za odprtost, občutljivost biti poslušalec in poslušati – ne le z ušesi, 
ampak z vsemi čuti (vid, otip, vonj, okus, orientacija);  

- stotih, tisočerih jezikov, simbolov in kodov, ki jih uporabljamo za izražanje, 
komuniciranje in s katerimi se izraža življenje ter komunicira s tistimi, ki 
poslušajo;  

- notranje poslušanje, poslušanje samega sebe, poslušanje kot premor, suspenz, 
kot element, ki producira poslušanje drugih, in obratno, ga producira poslušanje 
drugih;  

- je odprtost za različnost, je prepoznavanje vrednosti mnenja drugih in njihove 
interpretacije; 

- vključuje interpretacijo, dajanje pomena sporočilu, povratno informacijo 
sporočevalcu.  
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Pomembno je, da se zavedamo, da poslušanje ne prinaša odgovorov na vprašanja, 
ampak oblikuje vprašanja; poslušanje je posledica dvoma, negotovosti, tj. da je 
vsakem dejstvu toliko resnice, kolikor se zavedamo njenih meja in možnosti, da je 
resnica lahko tudi laž; - pomeni tudi izstop iz anonimnosti; je kontekst, v katerem se 
posameznik uči poslušati in pripovedovati ter se čuti legitimnega v predstavljanju 
svojih teorij in interpretiranju določenega vprašanja. V predstavljanju svojih teorij te 
ponovno spoznavamo; pri tem naše podobe dobivajo obliko in vrednost skozi 
aktivnosti, čustva, ekspresivnost, slike in simbolične predstave (»sto jezikov«). 
Razumevanje in zavedanje teh aktivnosti, čustev itn. se pokaže v dialogu. 

Kot že rečeno, čutila so del živčnega sistema in zajemajo čutilne receptorje, živce in 
tiste dele možganov, ki so odgovorni za obdelavo informacij. Poznamo ločena čutila 
za posamezne čute, kot so vid, tip, voh, okus in sluh. Za razvoj omenjenih čutov je 
bistvenega pomena okolje. Če bomo otroku ponudili različne informacije, kjer bo 
lahko uporabil in razvil vsa svoja čutila, mu bomo pomagali pri njegovem celostnem 
razvoju, hkrati pa poskrbeli tudi za trajnostnejše znanje in lažje povezovanje 
posameznih pojmov.  

Posamezna čutila sodelujejo tudi pri ohranjanju ravnotežja. Anatomsko-fiziološka 
osnova za ohranjanje položaja telesa proti delovanju različnih sil tako, da obdržimo 
stabilni položaj v premikanju ali n a mestu, so: vestibularni aparat, vratni in drugi 
propriroeceptorji, vid in vidne informacije ter tip in tipne informacije, živčni sistem 
(vestibularna jedra v možganskem deblu in mali možgani) ter samo motorično 
reagiranje na dano situacijo (krčenje mišic) (Cemič, 1993). Ravnotežje predstavlja sito 
za izvajanje katerekoli naloge (Pišot in Videmšek, 2004), zato je to temeljna gibalna 
sposobnost, na kateri delamo v predšolskem obdobju ravno ravnotežje. Skupaj s 
koordinacijo in močjo naj bo tudi vodilo pri pripravljanju okolja.  

Ta misel nas je vodila tudi pri oblikovanju tega priročnika, kjer bomo predstavili oba 
projekta. Z branjem prvega boste pridobili ideje, kako vključiti otroke in okolico pri 
oblikovanju okolice vrtca ter kako vključiti vsa čutila v spoznavni proces, v drugem 
projektu pa boste dobili ideje, kako se lotiti čutne poti in čemu vse čutna pot lahko 
služi.  

 

1.1.3  Jezik ena, dva ali pa tri 

 

Gardner (1995, 133) meni, da »čeprav je jezik mogoče izraziti tudi z gibi in v pisani 
obliki, je njegova osnovna izvedbena oblika govor kot izdelek človeških govoril in 
sporočilo človeškemu ušesu. Jezikovna inteligentnost ni le ena izmed mnogoterih 
človeških inteligentnosti, poleg jezikovne so še glasbena, logično-matematična, 
prostorska, telesno-kinestetična, interpersonalna, intrapersonalna in naravoslovna, 
ampak vodilna oblika človeške inteligentnosti. Na Gardnerjevo teorijo več 
inteligentnosti se naslanja tudi pedagoški koncept Reggio Emilia. Jezikovna 
inteligentnost (http://www.brainychild.com/article/ multinteligences.html) obsega: 

- jezikovno občutljivost (angl. lingustic sensitivity), to so spretnosti v rabi besed za 
tvorjenje umetnostnih in neumetnostnih besedil; 

- branje, tj. bralne spretnosti; 

http://www.brainychild.com/article/%20multinteligences.html�
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- pisanje, tj. sposobnost in interes za pisanje različnih umetnostnih in 
neumetnostnih besedil (pesmi, zgodb, knjig in pisem); 

- govorjenje, to so spretnosti v govorjeni komunikaciji (prepričevanje, 
mnemotehnika oz. urjenje spomina, opisovanje). 

 

Praktične aktivnosti, ki spremljajo jezikovne dejavnosti in so pogosto povezane z 
gibanjem (2001, 88–89), vključujejo: 

- kazanje s prstom, z roko, pogled, kimanje; te aktivnosti spremljajo deiksi, ki 
identificirajo osebe, predmete (to, ta, tisti, ono); 

- demonstracijo, ki jo spremljajo deiksi in glagoli v sedanjiku (Vzamem to in 
pritrdim takole. Zdaj ti naredi enako!); 

- aktivnosti, ki jih poznamo v pripovedovanju, komentarjih, ukazih (npr.: Ne naredi 
tega!, Dobro narejeno!); 

- kretnja (žugajoča pest – grožnja); 

- obrazna mimika (nasmeh ali grimasa – mrščenje čela); 

- drža (skrušena drža – obup, zravnana drža – močen interes); 

- očesni stik (zarotniško mežikanje – dvomeče strmenje); 

- telesni stik (poljub – stisk roke); 

- proksemična sredstva (stojimo blizu – stojimo daleč). 

 

Otrok se torej izraža na 100 načinov. Vsi načini izražanja pa so motorični. Za risanje, 
pisanje, plesanje … potrebuje otrok svoje telo in uskladitev svojega telesa z zunanjim 
svetom. Tudi glasba in jezik nastajata s pomočjo kontroliranja obraznih mišic, jezika, 
glasilk … Vsega se mora naučiti in za vse potrebuje mišice. Te pa kontrolirajo možgani, 
ki so izredno zapleten organ. Neznani avtor pravi: »Če bi bili človeški možgani tako 
preprosti, da bi jih mi razumeli, bi bili mi tako preprosti, da jih ne bi mogli.«  

T. Bregant (2010) pa o možganih trdi, da so ti želatinast organ, ki kontrolira celotno 
delovanje našega telesa s pomočjo nevronov, ki so odgovorni za električne impulze, 
in s pomočjo celic, ki nevronom omogočajo delovanje (astociti, mikroglije …). Njihov 
obstoj pa podpira srčno-žilni sistem. T. Bregant (2010) trdi, da je v odraslih možganih 
sto milijard nevronov (toliko, kot je zvezd v Rimski cesti). Vsi ti nevroni lahko sklepajo 
sinapse (povezave). Število povezav po mnenju T. Bregant (2010) presega število vseh 
delcev v vesolju. Možgani nam omogočajo vse od nadzora telesne temperature, 
uravnavanja tlaka, dihanja … pa do telesne aktivnosti, mišljenja in čustvovanja. Za 
različne aktivnosti so zadolženi različni možganski režnji, ki so specializirani za 
posamezne aktivnosti (npr. čelni reženj je ključen za razmišljanje, načrtovanje, 
reševanje problemov, čustvene odzive, osebnostne značilnosti, gibanje in delno za 
govor). Otroku moramo z ustvarjanjem primernega okolja ponuditi možnosti, kjer bo 
lahko usvajal različne programe, s katerimi se bo kasneje ob pozitivnem transferju 
lahko izražal na vseh sto in več načinov.  
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1.1.4  Saj je vseeno, pa ni 

 

Pogosto se sprašujemo, kdaj je pravi čas za kakšno dejavnost. Strokovnjaki v zadnjem 
času poudarjajo, da je otrok kompetentno bitje ter da ga vse prevečkrat 
obravnavamo samo kot pomanjšanega odraslega. Njegovega poteka razvoja pogosto 
ne znamo predvidevati, še pogosteje pa zapademo v neka klišejska obdobja in ga 
želimo v točno določenem času nečesa naučiti. Včasih gre kakšno obdobje mimo nas, 
včasih kakšno področje popolnoma spregledamo. Pa saj je vseeno, vsi smo zrasli, si 
rečemo. Pa je res tako? Ali je res vseeno, kdaj kaj ponudimo ali kdaj česa ne 
ponudimo? Strokovnjaki trdijo, da ne. Vrnimo se k sinapsam. Te nastajajo vse 
življenje, a kritična obdobja ostajajo. Čeprav se v krogih strokovnih delavcev in 
raziskovalcev v zadnjih letih bere, da je nesmiselno postavljati mejnike v razvoju, ker 
so meje pogosto postavljene previsoko ali prenizko in tako pričakujemo od otrok 
preveč ali premalo, pa na področju motoričnega razvoja in torej celostnega razvoja 
predšolskega otroka ne moremo mimo kritičnih obdobij, ko je otrok dovzeten za 
nekatere vhodne informacije bolj kot v drugih. Razvoj predšolskega otroka ostaja 
nespremenjen vsaj z m edicinskega vidika in znotraj tega nujno sledi mnogim 
zakonitostim (npr.: cefalokavdalna in proksimodistalna smer živčno-mišičnega 
dozorevanja vedno potekata v teh dveh smereh.) Pomembno je torej, da z gibalnimi 
dejavnostmi pravočasno in na primeren način razvijemo otrokovo motoriko oz. 
njegov celosten razvoj, ga pri tem ne poškodujemo, a tudi ne zamudimo. Našo teorijo 
podpiramo z dejstvom o razvoju možganov. Možgani se povečajo izredno hitro, in 
sicer s 300 g ob rojstvu na 1.400 g v izredno kratkem času. To se zgodi na račun 
sklapljanja sinaps (povezav med nevroni). Teh je namreč na enem nevronu ob rojstvu 
2.500, čez dobri dve leti pa jih je že 15.000 itn. T. Bregant (2010) pravi, da število v 
prvem mesecu s 50 trilijonov poskoči na kvadrilijon in dodaja, da če bi upoštevali to 
hitrost tudi pri rasti celega telesa, bi se otrok v tem času iz štirih kilogramov zredil na 
osemdeset. Možgani so izredno plastični in sinapse nastajajo vse življenje. Seveda pa 
tiste, ki jih ne uporabljamo, izginejo, tiste, ki jih uporabljamo pogosteje, se okrepijo in 
tiste, ki jih uporabljamo istočasno, se med seboj povežejo.  

 

1.1.5  Saj je samo projekt 

 

Ljudje se različno spopadamo z novimi pristopi, idejami, načini dela. Najprej jih 
gradimo na že obstoječem znanju. Potem jih skušamo povezati z n ašim delom in 
pogosto, če se la da, ohranimo vsaj nekaj rutine. Včasih si želimo, da bi stvari postavili 
na novo, drugič menimo, da vse to že delamo. V čem se torej bistveno razlikuje 
projekt, načrtovan in izvajan po pedagoškem konceptu Reggio Emilia, od dosedanjih 
projektov, ki jih že izvajamo, je bilo naše vprašanje. Odgovor nanj smo skušali 
predstaviti skozi dva projekta, v katerih smo upoštevali, da so izvajalci vključili vse 
elemente pedagoškega koncepta Reggio Emilia, še posebej pa so izpostavili: kako 
otroku omogočiti izražanje na 100 načinov, mu omogočiti participacijo v vseh fazah 
projekta, vanj vključiti vsa čutila in zagotoviti celostnost njegovega razvoja.  
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2  Cilj 
 
 

Cilj priročnika je predstaviti omenjene elemente in jih s pomočjo dveh dobrih 
primerov čutnih poti spraviti v prakso tako, da si bodo lahko zaposleni v vzgojno-
izobraževalnih zavodih pomagali z idejami dobre prakse.  

 

3  Predstavitev dveh projektov 
 
 

V nadaljevanju predstavljamo dva projekta dobre prakse, ki sta nastajala v okviru 
»Profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih 
pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje od 2008 do 
2013«. Namerno smo pustili glagol v nedovršniku, nastajala, saj se zgodba projektov 
nadaljuje. Ker otroka obravnavamo kot kompetentno bitje, ki komunicira in je v 
interakciji z drugimi, ga obravnavamo enako tudi, ko komunicira in manipulira s 
predmeti na čutni poti, ki ga spodbujajo k oblikovanju novih idej. Izhajamo iz otroka 
in prikazujemo projekta kot odlična začetka rasti in nadaljevanja ter bogatenja 
otrokovega znanja, pa tudi našega. Vsi se učimo in od otrok se lahko veliko naučimo. 
Naj vam projekta odpreta nove poglede in ponudita nove ideje za vašo prakso. 

 
 

3.1  Zakaj je ta miza mrzla? (projekt Vrtca Krško) 

  

 
 
 

Kako se je projekt začel in kako smo prišli do teme? 
 
Malaguzzi (1998) pravi, da so otroci zmožni raziskovanja, sprememb gledišča in 
mišljenja, da je treba otroka upoštevati kot kompetentnega soustvarjalca vrtčevskih 
aktivnosti. Ravno selitev v nov vrtec nam je prinesla možnost, da začnemo dejavno 

Zapisale:  

Anita Gomilšek, 
Darja Les,  

Irena Gošek, 
Klaudija Strniša, 

Jožica Tonkovič in  
Andreja Beribak 
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vnašati elemente pedagoškega koncepta RE in skušamo ujeti utrip tega koncepta tudi 
v našem vrtcu.  Selitev je tako otrokom kot strokovnim delavkam predstavljala izziv. 
Eden pomembnejših izzivov je bilo neopremljeno igrišče. Ravno igrišče je bilo 
otrokom motivacija za načrtovanje njegove nove podobe. Nam pa izziv za soočanje z 
idejo koncepta RE. Tako se je začelo naše raziskovanje literature, okolja ter hkrati 
seveda želja in zamisli otrok. Na sprehodu po bližnji okolici smo se ustavili na bližnjem 
otroškem igrišču v blokovskem naselju, kjer smo začeli razmišljati o našem igrišču. 
Zanimanje otrok pa se je kmalu z igral preusmerilo na mizo, ki je bila zanimiva zaradi 
vgraviranih družabnih iger. Ko so se otroci mize dotaknili, so se začeli spraševati: 
»Zakaj je tako mrzla? Zakaj me zebe v roke, ko se je dotaknem? Ali jo bo sonček 
ogrel?« 
 

         
 
Ugotavljali so, da je mrzla, ker je zima, ker je na njej led, ker piha veter … Na to igrišče 
smo se ravno na pobudo otrok večkrat vračali in vedno znova je bila zanimiva ravno 
ta miza. Izziv smo sprejele tudi strokovne delavke in skozi dejavnosti omogočile 
otrokom spoznavanje različnih lastnosti materialov v našem okolju in njihovo 
uporabnost.  
 
Naša velika želja je bila opremiti novo igrišče, pri tem pa je bila participacija otrok 
ključnega pomena. 
 

 

… od ideje 

do izvedbe … 
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Načrtovanje projekta 
 
Vsak projekt potrebuje načrt. Načrt predstavlja podlago za nadaljnje delo. Tudi v 
projektu pedagoškega koncepta Reggio Emilia se načrtuje, a nekoliko drugače. Naše 
načrtovanje nujno spremljajo aktivno vključevanje kompetentnega otroka, zato se od 
ideje do realizacije lahko marsikaj spremeni. Ravno to nas je spodbudilo k temu, da 
smo načrtovali procesno in ne ciljno ter da smo pri tem upoštevali  K urikulum za 
vrtce. Široko smo si zastavili naslednje procesno naravnane in raziskovalno obarvane 
cilje:  
 
- raziskovanje okolice vrtca,  

- raziskovanje različnih materialov, 

- raziskovanje lastnosti različnih materialov, 

- sodelovanje z lokalnim okoljem in strokovnjaki, 

- sprotno dokumentiranje in končna prireditev razstave otroških izdelkov, zamisli 
in fotografij ob zaključku projekta. 

 
Materialna priprava 
Skoraj vsak projekt, ki se ga človek loti, je neločljivo povezan s finančnimi sredstvi. 
Pogosto nam ravno ta onemogočajo izpeljavo. Čeprav smo vzgojitelji pogosto 
iznajdljivi, se pri financah lahko vse ustavi. Povezava z lokalnimi skupnostmi nam tu 
lahko pomaga. Sodelovanje in predvsem podpora staršev oz. skrbnikov otrok pa je pri 
tem bistvenega pomena. Načrtovanje projekta tako seveda spremlja materialna 
priprava in potreba po finančnih sredstvih. Za naš projekt smo predvidevali, da bomo 
potrebovali finančna sredstva za prevoze do različnih destinacij, kot npr. do 
separacije v Brežicah, peskokopa v Vrbini … Nekaj finančnih sredstev pa bomo 
potrebovali za nakup gradbenega materiala:  
betonske plošče, silikonsko lepilo, Nivedur S, kis, soda bikarbona, darila za zunanje 
sodelavce. 
 
Prostorska priprava  
Tudi prostor sodi med načrtovanje projekta. Kdo bo v določenih prostorih lahko 
izvajal projekt, ga predstavil širši javnosti, koliko časa bo lahko razstava tam ipd. 
Urediti in dogovoriti smo se morali za ureditev igralnic, avle in garderobe, za obisk 
knjižnice ter za pripravo projekcije o poteku projekta za starše in druge obiskovalce v 
skupnem umetniškem kotičku. 
 
Časovna priprava 
Projekte v konceptu RE je težko časovno zamejiti. Menimo, da morajo ostati odprti. 
Časovno pa je smiselno vseeno predvideti, koliko časa in kako se bodo stvari odvijale. 
Projekt je potekal od meseca januarja in do konca meseca maja 2011. Izmenjava 
mnenj med strokovnimi delavkami, evalviranje, pregledovanje in zbiranje 
dokumentacije in načrtovanje izvajanja projekta se je odvijalo vsaj enkrat tedensko 
na timskem srečanju. Projekt pa še vedno teče, a je ta na poseben način ostal kot 
pripoznavanje (poglobljeno spoznanje) novih občutkov na poti stotih jezikov in se iz 
dneva v dan to nadgrajuje. 
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Problemi in dileme 
Ravno zagotovilo finančnih sredstev je bila tista dilema, s katero smo se največkrat 
srečali. Kot smo omenji na začetku, so starši pomembni soustvarjalci naših projektov 
in njihovo sodelovanje se pomembno prekriva tudi pri finančnih dilemah. Glede na 
to, da smo se tega projekta lotile na novo in starši do sedaj niso bili tako intenzivno 
vključeni, nismo vedele, ali bodo pripravljeni sodelovati, vendar je bil njihov odziv 
izredno pozitiven. 
 
Koncept RE v izvajanje projektov vključuje vse delavce vrtca. Ker imajo tehnični 
delavci (kot na primer hišnik, kuharice, čistilke …) svoje obveznosti, nismo vedele, ali 
bodo imeli čas in voljo še za sodelovanje z nami. 
 
Skrbelo nas je tudi, kako bo potekalo sodelovanje s širšim okoljem. Naš projekt nas je 
pripeljal do povezovanja s številnimi institucijami in strokovnjaki. Tudi zanje nismo 
vedele zagotovo, v kakšni meri bodo pripravljeni sodelovati. 
 
Večkrat se pojavijo tudi težave zaradi odsotnosti strokovnih delavk (bolezni). Ob 
izvajanju projekta tudi nismo mogle predvideti, kakšno bo vreme in kako bomo 
izvedli vse predvidene oglede in raziskovanja. 

 
Vsa naša predvidevanja, problemi in dileme ter strahovi, s katerimi smo se soočali na 
začetku, so se skozi projekt postopoma in počasi pozitivno reševali. Menimo, da je 
bilo ravno tako načrtovanje potrebno, saj smo lahko na ta način spoznali, kako 
delujemo sami in kako nam pri tem stojijo ob strani vsi delavci vrtca, lokalne 
skupnosti, starši … 

 
Cilji projekta 
 
Participacija otrok pri selitvi v nov vrtec, pripoznavanje (spoznavanje in ponovno 
spoznanje) različnih materialov ter eksperimentiranje z njimi v luči uporabe stotih 
jezikov.  
 

Poleg glavnih ciljev projekta smo si postavili tudi dva stranska cilja: 

- raziskovanje okolja in sodelovanje z okoljem (strokovnjaki in lokalna skupnost, 
starši, hišnik, čistilke…), 

- zapisovanje in smiselno vključevanje želja in ugotovitev otrok ter soustvarjanje 
ustvarjalno raziskovalnih delavnic. 

 

Ciljna skupina in udeleženci v projektu 
 
Sodelovale so vse štiri skupine Enote Pravljica, in sicer: ena skupina otrok, starih od 1 
leta do 2 let, ena skupina otrok, starih od 2 do 3 let,in dve skupini otrok, starih od 3 
do 6 let. Vključeni smo bili vsi strokovni in drugi delavci Enote Pravljica (vzgojiteljice, 
pomočnice vzg., kuharica Albinca, hišnik Edi, čistilka Jožica). Vseskozi so bili v projekt 
vključeni tudi starši. 
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Naše sodelovanje je seglo v širšo lokalno skupnost. Aktivni udeleženci v našem 
projektu so bili: 
 
- g. Jakša, kamnosek, 

- g. Andrej Čebular, kipar, 

- Izletnik Krško (prevozi), 

- predstavniki Krajevne skupnosti Krško, 

- predstavnik Občine Krško, 

- novinarka E-Posavje, 

- Valvazorjeva knjižnica, 

- vodstvo Vrtca Krško. 

 
 

Izvedba oz. dejavnosti v projektu 
 
Igrišče je prazno 
Prišli smo v nov vrtec, pred katerim je bilo prazno igrišče. Dodatne motivacije pri tem 
ni bilo treba, saj smo si vsi želeli, da ga obogatimo. Z aktivno participacijo otrok v vseh 
delih projekta smo se lotili projekta. Igrišče je bilo gradbišče s kupi peska, brez zemlje, 
trave, peskovnika in seveda brez igral. Ko smo opazovali dogajanje skozi okno in izza 
varnostne ograje, smo razmišljali in načrtovali, kakšno igrišče si želimo. Izdelali smo 
načrt sanjskega igrišča. Otroci so imeli veliko predlogov, med drugim so predlagali 
tudi izgradnjo bazena.  

 

 

 

Slika 1 
Otroci rišejo načrt 

novega igrišča. 
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Da bi lahko dodali še kaj novega, neznanega, smo si ogledali kataloge z igrali, otroci iz 
sosednjega blokovskega naselja pa so predlagali, da si ogledamo še njihovo hišico s 
toboganom. Tako smo se odpravili raziskovat igrišča v okolici. Dogovorili smo se kaj 
bomo opazovali in kaj potrebujemo pri našem raziskovanju. Predlagali so fotoaparat, 
papir in svinčnik, da ne bomo česa pozabili. Med potjo so opazili veliko zanimivega, si 
narisali kakšno podrobnost ter sami fotografirali. Na sosednjem igrišču smo opazili 
zanimivo mizo, ki je imela vgravirani dve družabni igri. Bila jim je takoj zelo všeč, hitro 
so jo skicirali, fotografirali, spraševali pa so se, zakaj je tako zelo mrzla.  

 

    

 

Predvidevali so, da je mrzla, ker je sneg, led in tudi zato, ker je narejena iz kamna. 
Lara je povedala, da je to mizo naredil njen oče, ki je kamnosek. Dejstvo, da je 
narejena iz kamna, je otroke zelo pritegnilo, pozabili smo na hišico s toboganom in 
začeli raziskovati, kaj vse je narejeno iz kamna. V okolici našega vrtca smo opazili zelo 
veliko kamnitih stvari (tlakovane poti, kipe, kamnito kapelico v parku, klopi, kamnito 
steno ...). Po vrnitvi v vrtec smo vsa nova spoznanja narisali na plakat ter se dogovorili 
z Laro, da bo prosila očeta, če nam lahko pokaže, kako iz kamna naredi takšno mizo. 

 

 

 

Obisk kamnoseka 
Kamnosek, ki je v neposredni bližini vrtca in je tudi oče dveh otrok, ki obiskujejo naš 
vrtec, nas je povabil na obisk v svojo delavnico. Pripravil nam je veliko presenečenj. 
Najprej smo si ogledali in potipali dolgo vrsto marmornih plošč na dvorišču. Ugotovili 

Slika 2 
Miza na 

sosednjem igrišču. 
 

Slika 3 
Skica mize. 

Slika 4 
Raziskujemo 

okolje:  
Kaj je še iz kamna? 

2 3 
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smo, da so mrzle, gladke in različnih barv. V delavnici nas je čakala zbirka kamnov, 
kristalov, fosilov iz različnih krajev sveta. Otroci so si jih ogledovali in jih primerjali. 
Demonstriral jim je rezanje večjega kamna iz reke Save na veliki žagi. Otroke je 
delovanje žage zelo prevzelo, kar so kasneje izražali z risanjem. Prerezan kamen smo 
potipali in ugotovili, da je hrapav. Videli smo, kako se zbrusi, da je gladek. Pokazal 
nam je tudi puščavsko rožo, doprsni kip iz kamna, raznovrstne mozaike in izdelke iz 
kamna in marmorja. Imel pa je tudi na pol izdelano mizo iz marmorja, ki je bila 
otrokom zelo všeč. Obljubil nam je, da bo tudi za naše novo igrišče izdelal eno. Na 
koncu smo izvedli še eksperiment v vedru z vodo. Otroci so preizkušali, ali se kamni 
potopijo. Ugotovili so, da je eden izmed kamnov poseben, saj se ni potopil. Kamnosek 
nam je povedal, da je ta kamen strjena magma vulkana. Otroci so mu začeli 
postavljati vprašanja o vulkanih. Obisk smo posneli s kamero, posnetke smo si 
ogledali naslednji dan, jih evalvirali z otroki ter jih predvajali staršem. 

 

       

 

         

 

Ustvarjalno-raziskovalne delavnice  
Otroke so zelo zanimali vulkani. Ogledovali smo si posnetke na svetovni spletni strani, 
kjer so lahko videli, kako deluje vulkan. Zanimanje je trajalo dva tedna. Otroci so 
vulkane izražali s plesom, ki so ga popestrili s glasbo, velikimi kosi blaga … 
 

Slika 5 
Ogled kamnin pri 

kamnoseku. 
 

Slika 6 
»Poglej ta lep 

kamenček.« 

Slika 7 
Vključevanje vseh 

čutil (tip). 
 

Slika 8 
»Kaj pa je tole, kje 

pa ima ta miza 
noge?« 

5 

6 

8 7 



24   100 jezikov na čutni poti 

 

 
 
Izvedli smo eksperiment delujočega vulkana (soda bikarbona, rdeča barva za živila, 
kis), osnovo pa smo kaširali iz papirja, v katerega smo vstavili stekleničko od vode. 
Vulkan smo domiselno pobarvali, eksperiment pa mnogokrat ponovili.  
 

 
 
Podoživljanje vulkanov so otroci tudi likovno izražali (risanje, oblikovanje). Odpravili 
pa smo se tudi v knjižnico, kjer smo našli enciklopedije o kamninah, pa tudi pravljice o 
njih. Vsak dan smo odkrili kaj novega. Nova spoznanja smo beležili na plakat. Odločili 
smo se, da bomo začeli zbirati kamenčke in k sodelovanju povabili tudi starše. Uredili 
smo si zanimivo zbirko, a želeli smo ustvarjati, se igrati, zato bi jih rabili še več. Z 
avtobusom smo se odpeljali na bližnjo separacijo, kjer smo jih nabrali zelo veliko. Že 
med nabiranjem smo ugotavljali, kako so lepi, različnih oblik, barv. 

Slika 9 
Plesno ustvarjanje: 
vulkan se prebuja. 

Slika 10 
»Ta vulkan pa res 

bruha!« 
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Kamne smo oprali, razvrstili v zaboje po različnih kriterijih. Z njimi smo se igrali v 
vodnem kotičku, zraven pa dodali še nekaj drugih raznovrstnih materialov.  
 
 

       
 
 
Uredili smo kotiček za tehtanje in ob igri ugotavljali kako težki so kamni. S kamni smo 
izdelovali različne talne slike, jih razporejali po velikem prostoru, kar jih je spodbudilo 
k raznovrstnim gibalnim dejavnostim. S kamni smo se igrali v posodah z mivko, gradili 
in oblikovali. Ob igri smo odkrili, da nekatere vrste kamnov tudi rišejo. To nas je 
spodbudilo, da smo vse preizkusili in jih nato še zdrobili. Zdrobljene pa seveda 
presejali, prahu primešali vodo itn. Aktivnosti so se iz ene v drugo ponujale same, 
otroci so jih tako predlagali, kot tudi izvajali. S sprotnim evalviranjem projekta smo 
ugotavljali, kako se bogati in pripoznava tudi naše znanje. 

Slika 11 
Na separaciji. 

13 12 

Slika 12 
Igra v vodnem 

kotičku. 
 

Slika 13 
Tehtanje 

kamenčkov. 
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Iz kamnov smo zlepili različne skulpture, ki smo jih tudi poslikali z akrilnimi barvami. 
Izdelovali smo mozaike – kamenčke smo vtisnili v glino, mavec in te slike podarili 
mamicam za praznik. Zapisovali smo komentarje otrok, na kaj jih spominja določen 
kamenček, in tako prišli do lutk iz kamnov. S pomočjo črnega flomastra in barvnega 
filca so izdelali prav posebne lutke. Ob dnevu družine so z njimi zaigrali po pravljici 
Zlati kamenčki. 
 
 

       
 

 
Zaključek ali bolje rečeno nadaljevanje  projekta 
Ob sprehodih po parku so pozornost otrok pritegnili kamniti »kipi«. Ves čas so 
spraševali kako so nastali, kdo jih je naredil … Na eni izmed skulptur je bilo ime 
umetnika Stovička. Otroci so si ga želeli spoznati, vendar je na žalost že umrl. Iz zbirke 
njegovih del smo ugotovili, da se tudi njegov vnuk ukvarja z umetnostjo. Ker živi v 
našem mestu, smo ga povabili v vrtec. Takoj je bil pripravljen sodelovati z nami. 

 

15 14 

17 16 

Slika 16 
Naredimo si lutke 

iz kamenčkov. 
 

Slika 17 
Pravljica Zlati 

kamenčki. 

Slika 14 
Naredili smo letalo 

iz kamnov. 
 

Slika 15 
Iz kamna smo 

dobili barvni prah. 
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Prisluhnil je otrokom in skupaj smo prišli do ideje, da bi ustvarjali s kamni. Klesanje je 
prezahtevno, lahko pa kamne nalepimo na podlago. Kamnosek Jakša nam je pripeljal 
različne vrste granitnih plošč. Nekaj je bilo že drobljenih na manjše koščke, ostale pa 
smo drobili sami. Najprej smo razmišljali, da bi naredili mozaik. Nato pa se je utrnila 
ideja, da bi izpod naših prstov nastalo trajno obeležje prenove našega vrtca. Iz barvno 
različnega granita smo sestavili in nalepili ime in letnico prenove naše enote - 
PRAVLJICA 2010. 

Položili smo jih na travnati del igrišča. Gospod Jakša je ves čas sodeloval z nami. 
Povabil nas je na ogled rezanja kamnite plošče za mizo. Lahko smo opazovali faze 
izdelave mize. 

 

 

 
Na mizi, ki jo je podaril mestni občini, sta izdelani dve igri - šah in Človek ne jezi se. 
Tudi otroci so si zaželeli imeti na mizi kakšno igro. Ob igranju različnih družabnih iger 
smo se odločili za svojo igro, ki smo jo poimenovali »Pot okoli sveta«. Načrt smo 
pokazali kamnoseku, ki ga je takoj vključil v izdelavo mize. Na igrišču smo poiskali 
prostor za mizo. 

19 

18 

Slika 18 
Z umetnikom smo 

naredili mozaik. 
 

Slika 19 
Mozaik iz črk. 

Slika 20 
Pri kamnoseku že 

nastaja naša miza. 
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Svečana otvoritev igrišča 
Ker je sedaj naše igrišče opremljeno tudi z novimi igrali in so dela zaključena, smo se 
odločili, da pripravimo tudi uradno otvoritev. Povabili smo predstavnike vodstva 
vrtca, občine Krško, starše, umetnika, kamnoseka … Izdelali smo vabila, spekli pecivo 
in se vsem zahvalili za sodelovanje, pomoč in donacije. 

 

     

 
Evalvacija projekta s poudarki na elementih pristopa RE 
 
Projekt »Zakaj je ta miza tako mrzla?« je naš drugi večji projekt v času usposabljanja 
za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel RE. Z vsakim projektom se bolj 
približamo uresničevanju ideje pristopa RE in učinkoviteje združujemo kurikularna 
načela in cilje. V tem poglavju bi izpostavili nekaj poudarkov evalvacije v povezavi z 
elementi koncepta RE. 

Poslušanje otrok in njihova participacija pri načrtovanju in izvajanju projekta. 
Usmerjene smo bile v opazovanje in poslušanje otrok. Tako smo lažje sledile njihovim 
pobudam in idejam. Projekt je tako nastal in se odvijal prav na pobudo otrok. Starejši 
otroci so oblikovali in usmerjali potek celotnega projekta, mlajši pa so jih opazovali in 
se jim pridružili po svojih sposobnostih v dejavnosti, ki so jih pritegnile. Naš namen, 
upoštevati participacijo otrok pri opremljanju novega igrišča, je bil dosežen, kar nam 
iz projekta v projekt bolje in učinkoviteje uspeva. Usklajevanje naših ciljev z 
otrokovimi in aktivno sodelovanje z njimi je gotovo izziv, ki smo ga učinkovito začeli 
reševati in nam odpira nove poglede na sodelovanje med izvajalci projektov. 

22 

21 

Sliki 23 in 24 
Utrinki z otvoritve. 

Slika 21 
Načrt igre. 

 
Slika 22 

Mojstri postavljajo 
mizo na igrišče. 
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Timsko sodelovanje 
Selitev v prenovljeno enoto in skupno bivanje sta nas pripeljala do lažje komunikacije, 
boljšega timskega dela, nenehnega sodelovanja, dogovarjanja in sprotnega 
spreminjanja projekta.  

Sodelovanje z okoljem 
S širšim okoljem nas je še bolj povezal podjetnik gospod Jakša, ki je hkrati tudi oče 
dveh naših varovancev. Pokazal je veliko pripravljenost za sodelovanje pri 
spoznavnem procesu in s samo donacijo mize, granita … Prav tako so bili nekaj 
posebnega obiski umetnika v našem vrtcu. Ustvarjanje z n jim je bilo za otroke 
svojevrstno doživetje. 

Učenje pred poučevanjem in uporaba vseh čutil  
Dejavnosti so potekale tako, da smo upoštevali prednost učenja pred poučevanjem. 
Otroci so se izražali in ustvarjali na čim več možnih načinov in uporabljali vsa čutila. 

Dokumentiranje in prostor kot »tretji vzgojitelj« 
Vsi naši prostori so prikazovali potek projekta: fotografije, zbirke, izdelki … 
Videoposnetki so bili dnevno projecirani v skupnem večnamenskem prostoru na 
ogled staršem. 

Projektno načrtovanje 
V projektnem pristopu smo vseskozi postavljali v ospredje participacijo otrok v 
procesu učenja. Ravno zaradi otroških idej, zamisli, ugotovitev, predvidevanj je 
projekt zajemal najrazličnejše vsebine in področja, ki smo jih poglobljeno raziskali. Pri 
raziskovanju nam je bila v veliko pomoč neposredna bližina knjižnice, v kateri smo se 
zelo veliko zadrževali (različna literatura, npr.enciklopedije), in možnost uporabe 
tehničnih pripomočkov (računalnik, projektor, diktafon, mikroskopi, videokamera …). 

 
Kako naprej? 
 
Na igrišču nimamo samo standardnih igral, ampak celo čudovito kamnito mizo z 
družabno igro. Ta je zopet izziv za razvoj otroške domišljije in ustvarjalno igro. Na mizi 
se igrajo igro Pot okoli sveta za katero moramo sedaj skupaj pripraviti pravila. Otroci 
že razmišljajo, koliko udeležencev lahko sodeluje v igri, kako in kakšne figurice izdelati 
(različna ljudstva, živali …). 

Na kamnitem napisu Pravljica se otroci igrajo gibalne igre, prepoznavajo črke, 
opazujejo barve kamnov in poskušajo na peščenem delu igrišča to poustvariti. 
Ugotovili smo, da je bilo naše sodelovanje z okoljem zelo uspešno. Tudi v prihodnosti 
si želimo še takšnega sodelovanja, ki nas bo mogoče pripeljalo do  nove pridobitve. 

Ob vsem lahko sklenemo, da je naše okolje pripravljeno na sodelovanje z  n ami. 
Sodelujoči so izrazili zadovoljstvo in željo po nadaljnjem povezovanju. Naša vodilna 
misel pri delu z otroki je pojmovanje otroka v duhu pedagogike RE: strokovni delavci 
in vsi zaposleni v enoti Pravljica ne sprejemamo otroka kot nekoga, ki  bo nekoč 
človek s pravicami in možnostjo odločanja. Otroka pojmujemo kot nekoga, ki je sedaj 
tukaj, v tem času in tem prostoru, otrok s svojimi idejami, željami, potrebo po 
raziskovanju in odkrivanju na svojstven, enkraten način, otrok, ki soodloča o svojem 
življenju v vrtcu in družbi.  



30   100 jezikov na čutni poti 

 

3.2  Čutna pot (projekt Vrtca Šmarja pri Jelšah) 

 
 
 

 
 
 
 

Kako se je projekt začel? 
 
S projektom Čutna pot smo začeli že pred tremi leti, na prvem roditeljskem sestanku, 
ko sva s pomočnico vzgojiteljice sprejeli v vrtec skupino jasličnih otrok. Isto leto smo 
dobili ob travnatem igrišču z igrali, ki smo ga uporabljali kot igrišče vrtca, še enkrat 
tako velik travnik. Najprej smo se na njem z otroki igrali z žogami in podobno, a ker ni 
sence in poleti pripeka vroče sonce, smo ga kmalu po pomladnih dneh zapustili. Tudi 
otrokom se ta del igrišča ni zdel zanimiv za igro, zato je postal zapuščen. Tako smo 
dobili pobudo za temo: izdelajmo čutno pot.     

Zavedamo se, da otrokom ponujamo gibalne izzive v različnih oblikah dejavnosti, a še 
vedno premalo gibanja izvajamo na prostem, zato smo se odločili, da otrokom 
ponudimo možnost ne le soodločanja, ampak načrtovanja igralnega kotička v naravi 
in izbire igre v njem. 

Staršem smo na prvem roditeljskem sestanku predstavili možnost, da skupaj 
izdelamo čutno pot, ki bo otrokom izziv za ustvarjalno igro in bo vključevala vsa 
čutila. Seveda smo staršem razložili potek projekta. Nad idejo so bili navdušeni in 
takoj pripravljeni pomagati.  

Zapisale:  

Ksenija Šket  
Jelka Čujež  

in  
Irena Artnak 
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Načrtovanje projekta  
 
Upoštevali smo participacijo otrok že pri samem načrtovanju. Prvi akcijski krog je 
potekal tako, da smo skupaj z otroki raziskovali svoja čutila. Za vsako čutilo smo 
izdelali poseben plakat, ki je prikazoval čutilo in njegov namen ter pomen tega čutila 
za nas. Korelacija med vsemi področji dejavnosti je potekala ves čas, vendar smo 
naleteli tudi na težave. Sami smo imeli največ težav pri čutilu za ravnotežje, ker se 
nismo mogli odločiti, ali je to čutilo ali ne, ker poteka na nezavedni ravni, kot na 
primer vegetativno živčevje, na katerega tudi ne moremo vplivati. Nato smo vsakemu 
čutilu namenili del na naši čutni poti. Otroci so predlagali, kaj bi lahko posadili za 
okus, vid, vonj, kako bi na tej poti razvijali svoj sluh, katere  materiale bi imeli na 
poteh za tip in seveda so želeli tudi vodo. Predvidevali smo, da bomo ravnotežje 
potrebovali povsod na tej poti, a smo načrtovali tudi gredi. 

Ker so bili otroci še zelo majhni, smo k načrtovanju pritegnili še dve skupini otrok iz 
drugega starostnega obdobja, ki so svoje zamisli o čutni poti prenesli na papir in nam 
tako dali prve načrte za izdelavo.  

Spodbudili smo tudi starše, ki so nam narisali načrte za ureditev čutne poti ti  so bili 
bolje narejeni, saj se jih je kar nekaj informiralo o čutnih poteh na spletu. Izvedli pa 
smo tudi okroglo mizo s starši, kjer so predlagali dodatke že obstoječim načrtom 
otrok , kot sta tunel in pastirčkovo korito za vodo. Na okrogli mizi smo se dogovorili 
za donacije in datume izvedbe posameznih del. Interakcija je potekala med odraslimi 
in otroki, saj so ti tudi sodelovali pri okrogli mizi.  

Začeli smo z raziskovanjem našega okolja. Obiskali smo patre v Olimju, ki so nam 
predstavili  ogromni zeliščni vrt in zeliščno lekarno. Z vonjanjem zelišč, okušanjem 
sirupov, čajev in zeliščnih pripravkov smo nadaljevali v vrtcu. 
 

Slika 1 
Otroci so se na 
praznem delu 
igrišča igrali z 

žogami in 
različnimi igračami 

za v peskovnik. 
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Projekt smo načrtovali z akcijskim raziskovanjem, zato smo si najprej zastavili 
raziskovalno vprašanje: Kako aktivno vključevati otroke, njihove starše, zaposlene in 
okolje v načrtovanje in izvedbo čutne poti? 

 

Cilj projekta 

Izdelati želimo uporabno in zanimivo čutno pot za otroke in pri tem vključiti njihova 
mnenja in zamisli. Sodelovati želimo tudi z njihovimi starši in okoljem ter z zaposle-
nimi v vrtcu. 

Slika 2 
Pater Ernest nam 

je predstavil njihov 
zeliščni vrt in nam 

podaril prva 
zelišča za našo 

čutno pot. 
 
 

Slika 3 
Otroci so si skupaj 

s starši lahko 
ogledali tudi 

notranjost 
lekarne. 



   Predstavitev dveh projektov   33 

 

Izvedba projekta v naravi 

V začetku naslednjega leta smo pričeli z uresničevanjem načrtov v naravi. Tako smo s 
pomočjo staršev izvedli dela geometra, otroci so sodelovali pri zakoličenju. Pri izkopu 
poti je oče enega izmed otrok delal po načrtu, a je kaj kmalu spremenil načrt in 
oblikoval dva hribčka s tunelom v dolžini sedmih metrov. En hribček je oblikoval v 
polžkovo hišico, tako imajo otroci možnost hoje po potki tudi do vrha tega hribčka. Že 
takoj smo začeli spreminjati načrte, jih dopolnjevali in spreminjali glede na zmožnosti 
terena, ideje, ki so se porodile staršem kot glavnim akterjem poleg otrok pri izdelavi 
čutne poti. Takoj smo posejali travo. Poti smo s pomočjo otrok opremili z gradbenim 
filcem ter pričeli z dovažanjem različnih materialov.  Najprej so nam priskočile na 
pomoč čistilke vrtca. Urejali smo del poti, ki je namenjen mivki.  

 

 

 

K sodelovanju smo povabili tudi ljudi, ki so nas obogatili s svojim znanjem, 
pripravljenostjo za pomoč, prijaznostjo, toplino, otroško iskrenostjo. Otroci so se med 
druženjem z varovanci Varstveno delovnega centra Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah, 
naučili sprejemati drugačnost in sodelovali z njimi pri delu. 

Nadaljevali smo z zasaditvijo čebulnic in zelišč. Pri tem so bile najbolj zaslužne babice 
in mamice. Uredili smo tudi del poti, ki je namenjen lubju, sekancem in podobnim 
materialom. Otroci drugih skupin so dodajali divji kostanj, koruzne storže in podobno. 

 

  

Slika 4 
Geometer je 

prepustil količke in 
kladivo otrokom. 

 
 

Slika 5 
Oče in sin med 
ustvarjanjem. 

 
Slika 6 

Otroci so pomagal i 
razgrniti gradbeni 

filc po poteh. 
 

6 

5 
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Zaradi preureditve celotnega igrišča vrtca smo morali z deli prekiniti. 

 

Evalvacija 
 
Med evalvacijo projekta smo ugotovile, da smo premalo vključile zaposlene, zato smo 
mesec januar namenili projektu S čutili zaznavam svet, v katerem smo tako 
zaposlenim kot vsem otrokom, ki se bodo igrali na čutni poti, prikazali, čemu bo 
služila in zakaj se tako imenuje.  

 
Svet zaznavam z vsemi čutili 
Raziskovalno vprašanje: Kaj se lahko igramo, da bi spoznavali in razvijali svoja 
čutila? 
 
Cilji:   
- spodbujanje in uporaba vseh čutil, 

- spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja, 

- spodbujanje projektnega pristopa kot strategije spodbujanja participacije otrok k 
učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu, 

- spodbujanje timskega dela in samoevalvacije. 

 

Ciljna skupina 
 
Vsi oddelki vrtca ter podružnic in enot (21 skupin) ter delavci Vrtca Šmarje pri Jelšah. 
Sodelovalo je 405 otrok in 45 strokovnih delavcev. Otrokom smo ponudili več kot 100 
različnih kotičkov z različnimi možnostmi za dejavnosti v njih. 

Slika 7 
Zelišča, ki jih je 

podarila vrtnarija 
Štravs, so posadile 

mamice ob 
pomoči svojih 

otrok. 
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Načrtovanje projekta 
 
Materialna priprava  
Priprava materiala je sledila otrokovim idejam za njihove dejavnosti na posamezno 
čutilo. Kot predvideva tudi koncept RE, smo otroke najprej  poslušali in zapisovali  
njihove ideje. Pred ureditvijo kotičkov in med samim urejanjem smo za pomoč prosili 
tudi starše, različna društva v našem okolju ter same strokovne delavce. Pridobili smo 
donacije v obliki materialov in pripomočkov. Kuhinja vrtca je kotičke vsakodnevno 
opremljala z živili in pri tem upoštevala Haccap.  

Prostorska priprava 
V projektu RE se pogosto srečujemo s prostorsko stisko. Pedagoški koncept, ki je 
zaživel v Italiji, predpostavlja posebne prostore za izvajanje. Zaradi naših prostorskih 
omejitev smo morali nekatere stvari urediti in posodobiti. Za sam projekt smo 
potrebovali tako igrišče, igralnico, hodnike, telovadnico, avlo, garderobe, zimske 
vrtove, galerijo, knjižnico. Vse te prostore smo prilagodili potrebam projekta tako, da 
smo skupaj z otroki opremljali kotičke, ki so jih nato obiskovali ves mesec. Vključevali 
pa smo tudi nekatere zunanje površine, kot so travniki ob vrtcu, park pri domu 
upokojencev, travnato igrišče in asfaltno igrišče. 

 

 

 

  

Slika 8 
Obiskali smo park 

pri domu 
upokojencev in si 

ogledali njihov 
ribnik. 

 

Slika 9 
Naravo in njene 

prebivalce smo tudi 
tipali v gozdu, kjer smo 

razvijali predvsem 
kinestetičen občutek. 

 
Slika 10 

Kotičke smo opremljali 
z naravnimi materiali. 

10 

9 
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Časovna priprava 
Časovno smo projekt omejili na dva meseca, hkrati pa je šlo za nadaljevanje projekta, 
za katerega smo predvidevali tri leta. Projekt smo načrtovali na pedagoški konferenci, 
delavnicah pedagoških delavcev in aktivih strokovnih delavcev. Ker smo vključevali 
tudi samostojne podjetnike iz kraja, je čas projekta temu primerno daljši, saj so se 
nam posvetili takrat, ko so imeli možnost. 

 
Problemi in dileme 

Seveda smo tudi mi naleteli na ovire, ki pa nas niso ustavile, ampak so nam dale nov 
zagon, saj smo morali rešiti dodatne težave in nadaljevati. Nekateri sodelavci so 
zadovoljni s tem, kar počnejo, in težje sprejemajo novosti. Pri vključevanju 
podjetnikov, društev in okolja v projekt so pokazali nestrinjanje. Tudi nerazumevanje 
projekta se je pojavilo večkrat in zato je bilo potrebno  večkratno ponavljanje 
nekaterih vsebin koncepta Reggio Emilia. 

 
Izvajanje akcije:  
 
1. faza 
 
V vseh igralnicah smo se prvi teden izvajanja projekta z otroki pogovarjali o čutilih ter 
z njimi naredili akcijski načrt in izdelali plakate našega telesa. Upoštevali smo ideje 
otrok, zapisovali njihove izjave, jih dokumentirali na različne načine (digitalni 
fotoaparati, zapisovanje izjav, zanimivosti, opažanja) ter negovali, spodbujali in 
razvijali čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa - 
ravnotežje, tipanje, opazovanje, vonjanje, okušanje in poslušanje. Ob literaturi, ki 
smo si jo izposodili v knjižnici in jo pregledovali, pa so svoje znanje in zanimanje še 
nadgradili.  

Tako so igralnice 1, 2, 3  poglobljeno razvijale kinestetični občutek, igralnici 4 in 5 
čutilo za vid, 6 in 7 čutilo za okus, 8 in 9 čutilo za vonj, 10 in 11 čutilo za sluh, 12 in 13 
čutilo za tip.  Podružnične enote in dislocirani oddelki so si lahko izbrali katerokoli 
čutilo, največ pa jih je izbralo vsa čutila.  

O projektu smo obvestili starše ter jih poprosili, da nam pomagajo pri zbiranju 
najrazličnejšega materiala. Starši so se na prošnjo zelo dobro odzvali. Prinašali so 
različne materiale, predmete, ki za vrtec ravno niso vsakdanji. Tako so nastajali in še 
nastajajo zelo zanimivi kotički po igralnicah. 

Slika 11 
Sveža in posušena 

zelišča so rezali in jih 
ob tem vonjali in 

okušali. 
 

Slika 12 
Otroke so pritegnili 

zanimivi kotički za 
preizkušanje zvokov. 

11 12 
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2. faza   
 
Drugi teden projekta smo namenili postavitvi in urejanju kotičkov in igri v njih. Tako 
smo vsak dan nudili otrokom nov kotiček in vsak otrok se je lahko igral v njem, kolikor 
časa je želel. Tudi vse ostale kotičke, ki smo jih pri tem že postavili, so otroci 
obiskovali z zanimanjem.  

 

 

 

Sodelovali smo pri izbiri in zbiranju materiala in se v dejavnosti sproščeno in aktivno 
vključevali. Otroke smo spodbujali, da verbalno izražajo probleme in možne rešitve 
nanje, da zaupajo v lastne intelektualne zmožnosti ter okrepijo dispozicije za 
nadaljnje učenje. Otroke sta delavki v oddelku opazovali, fotografirali in tako dnevno 
spreminjali kotičke glede na interese in potrebe otrok.  

 

 

Slika 13 
V igralnici, kjer so 

pripravili kotičke za 
tip, je bilo veliko 

različnega materiala, 
med drugim smirkov 

papir in krede. 

Slika 14 
»Kača« za tip prstov 
rok na steni in čutna 

pot na tleh. 
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Nato se je pričelo popotovanje otrok iz igralnice v igralnico. Z vzgojiteljicami smo se 
dogovorili, da bomo krožili po igralnicah dva tedna, tako da  je vsaka skupina obiskala 
vsako igralnico v vrtcu.  Dobro uro smo raziskovali in se igrali v zanimivem in 
spodbudnem okolju nove igralnice in tako izkoristili možnost tretjega vzgojitelja – 
prostora.  

 

 

 

Slika 15 
Akvarij z ribicami, 

lupe, svetilke in 
kozarec z vodo in sliko, 
ki je videti preko vode 

drugačna, večja. 
Zakaj? 

Slika 16 
Izkoristili smo tudi vsa 

razpoložljiva IKT 
sredstva, ki jih ponuja 

vrtec. 
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Evalvacija dela 
 
Vsak dan smo se sestajali timi: vzgojiteljice ob 12.30 ter pomočnice vzgojiteljic ob 
13.00 ter se o preteklem dnevu, dogodkih, dejavnostih, izkušnjah, igri otrok 
pogovarjale. Vzgojiteljice smo vodile zapise, fotografirale, skupaj z otroki smo 
dopolnjevali  akcijski načrt. Sodelovali smo tudi s kuhinjo, hišnikom, čistilkami, 
lokalno skupnostjo.    

 

Odzivi strokovnih delavcev 
 
Sodelavci so mnenja, da so kotički bili zelo raznovrstni, pestri, bogati. Vsi smo se 
zavedali, da je skupno načrtovanje in delo na podlagi idej otrok obrodilo bogatejše in 
številčnejše kotičke ter privedlo do pestrejših dejavnosti, kot bi to zmogel posamezni 
tandem. Vsakodnevni sestanki so pripomogli k boljši klimi v vrtcu  t er reševanju 
določenih problemov. 

 

Evalvacija doseženih ciljev projekta 
 
V projektu smo spodbujali in uporabljali vsa čutila ter omogočali vse oblike izražanja. 
Otrokom smo omogočali ohranjanje vseh stotih načinov izražanja. Spodbujali smo 
projektni pristop kot strategijo spodbujanja participacije otrok k učenju in 
soustvarjanju življenja v vrtcu. S projektom smo spodbudile timsko delo in 
samoevalvacijo. 

Uporabile smo prostor, ki je postal tretji vzgojitelj, ki daje otrokom nove razsežnosti v 
njihovem učnem procesu in jim omogoča še več različnih stimulacij za dejavnosti. 
Kompleksno okolje je urejeno s  čutnih kontrastov in nasprotij – zaznamuje ga 
drugačnost, ki spodbuja otroke k aktivnosti. 

Slika 17 
Eden od kotičkov za 

vonj, ki je bil v 
povezavi z okusom,  

a brez vida. 
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Evalvacija aktivnosti otrok in njihovih odzivov na projekt 
 
Vsak otrok je čutne spodbude doživljal drugače in tudi izražal se je na svoj način. 

Otroci so bili v projektu izredno aktivni, radovedni, ustvarjalni, kompetentni. 

Nekateri (predvsem mlajši otroci) so bili najprej negotovi ob selitvi v drugo igralnico, 
ampak v spodbudnem okolju in pozitivni klimi, ki so jo omogočili strokovni delavci, so 
kmalu postali samozavestni in kompetentni v raziskovanju in igri. 

 

Nadaljevanje dela na čutni poti 
 
Ko smo lahko nadaljevali z delom na čutni poti, smo k sodelovanju znova povabili 
starše. Otroci so si v vrtec prinesli delovne obleke in škornje ter obilo volje do dela. 
Skupaj s starši smo zasadili jagode, rdeči ribez, zelišča in rože. Ob gredi jagod so se 
otroci naučili osnov fotosinteze in potrebnih snovi za rast in razvoj rastlin. Sleherni 
dan so nosili polne zalivalke vode k jagodam in jih zalivali, opazovali cvetenje, 
plodove, zorenje. Prvi zreli jagodi smo razrezali na zelo majhne delčke, da so ju lahko 
vsi poskusili. Bili sta čudoviti, čeprav bi lahko še počakali kakšen dan, da bi dozoreli do 
konca.  

 

  

 

Otroci so med igro večkrat tudi pulili plevel, zato se je pojavilo vprašanje, kam z njim. 
Eden od dečkov je predlagal izdelavo kompostnika, ki ga je izdelal kar iz majhnega 
lesenega zaboja za jabolka. 

Uredili smo glasbeno hišico, postavili označevalne table s pomočjo Varstveno 
delovnega centra Šentjur, Enote Šmarje pri Jelšah, postopoma smo dobivali tudi 
donacije v obliki različnih materialov, kot so prodnati kamni, lubje, pesek različnih 
debelin in mivko. Najbolj veseli pa smo bili pastirčkovega korita iz češnjevega debla, 
unikatnega izdelka umetniško izredno nadarjenega očeta. 

 

Slika 18 
Zalivanje in 

opazovanje jagod. 
 

Slika 19 
Prve jagode. 

19 

18 
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Otroci so vsak dan zalivali rastline, okušali sočne jagode in delali ter se neskončno 
radi na njej igrali. Čutna pot predstavlja učinkovito učno okolje. Otroci imajo možnost 
samostojnega raziskovanja in igre, ki jo doživljajo preko vseh svojih čutil.  

 

 

 

 

Slika 20 
Pastirčkovo korito za 

vodo. 

Slika 21 
Vsakdanja igra na 

čutni poti. 
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Svečana otvoritev čutne poti 
 
Z otroki smo pripravilo kratek program na  čutni poti. Mamica, ki je največkrat 
priskočila na pomoč, je prerezala trak skupaj z otroki in tako so odprli čutno pot za 
igro. Pri otvoritvi celotnega prenovljenega igrišča je prisostvoval tudi župan občine in 
seveda ni manjkala niti pogostitev, ki jo je pripravila kuhinja vrtca. 

 

 

 

 

Slika 22 
Odprli smo novo 

igrišče s čutno potjo in 
županovo pomočjo. 

Slika 23 
Mamica Špela nam je 

vedno priskočila na 
pomoč. 
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Evalvacija  
 
Otroci so s čutno potjo zelo zadovoljni. Svoje rekvizite za igro na njej nosijo mimo 
novih igral in ne kažejo želje, da bi se šli  raje na igrat novo igrišče.    
Bogastvo čutnih zaznav, preizkusov, odkritja zaposlijo celo telo. Pri tem pa se 
moramo zavedati, da se »stvari« ne zgodijo, ker vzgojiteljice delamo z otroki, ampak 
ker so otroci preprosto tu in odkrivajo svoje zmožnosti.   

Otroci so se izražali in se izražajo z risanjem v mivki, pesku drobnih prodnikih. 
Sestavljajo vzorce iz barvnih prodnih kamnov in lesenih kolutov. Igrajo v glasbeni 
hišici. Nekateri uživajo v sožitju z naravo in so nas vedno prvi obvestili o novem 
deževniku pri češnji ali o novi zreli jagodi, spet drugi so se našli v vlogi gradbinca. 
Gradili so z različnimi materiali, se dogovarjali, razpravljali, se prerekali in na koncu 
zgradili. Posamezniki so se skrili v tunel in risali. Nenehno je bilo opaziti sodelovalno 
učenje. Potekala je komunikacija in interakcija med otroki in odraslimi. 

 

 

 

Kako naprej? 

Zavedamo se, da kljub senčnikom, šotorom, senci starih dreves, ki je prisotna 
dopoldan, še vedno na večji del čutne poti pripeka sonce, zato bomo v nadaljevanju 
projekta zasadili še več dreves. Potrebno je urediti še robove med materiali v poteh 
in travo. Radi pa bi dodali še en ton v glasbeni hišici. Predvsem pa si želimo obilo 
sončnih, zanimivih in ustvarjalnih dni na naši čutni poti. 

 

Slika 24 
Urejanje novih 

materialov. 
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4   Sklep  
 

Verjetno precej drži, da kadarkoli slišimo besedo sklep, pomislimo na nekaj končnega, 
na nekaj, kar je za nami, na nekaj, kar je končano in si lahko oddahnemo. Končan je 
projekt, končano je uvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia, končana je 
podelitev priznanj, končan je en priročnik. Ali je res končan? Ne. Ta priročnik ni 
končan. Končano je le pisno besedilo. Ostaja pa veliko odprtih vprašanj, misli, 
nadaljevanj. Tako kot ni namen projektov, da so končni, pač pa, da se odpirajo nove 
vertikale in horizontale, ki kažejo nove ideje in spodbujajo k novim projektom. Tako je 
nastal tudi ta priročnik. V njem smo izbrali dva projekta dobre prakse, ki sta ideji, 
kako začeti. Z njima si lahko pomagamo pri prebijanju ledu, pri oranju ledine ali če 
želite pri prvem drsanju po tankem ledu uvajanja novosti kompetentnega, 
pripoznavajočega, participativnega predšolskega otroka, h kateremu se bomo vračali 
in vračali. Ne, to ni konec, to je povzetek razmišljanja, to je ideja za nadaljnje delo, to 
je nova možnost za novo priložnost. V ta namen je priročnik nastal in v ta namen naj 
bi se uporabljal. Vsem, ki ste ga prebrali, pa upamo, da je prinesel nov zagon za delo 
in spodbudo za aktivno participacijo otrok ter ideje, kako vključiti 100 jezikov in razvoj 
vseh čutil na čutni poti življenja. 

 

Slika 25 
Čutna pot je urejena 
na dvesto kvadratnih 

metrih. 
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