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UVOD: 

Participacija prispeva k potrebnemu razvoju demokratizacije v vzgojno-izobraževalnem 

procesu in tako postaja pomemben kriterij kakovosti dela in življenja v vrtcih. Cenjena je 

predvsem na deklarativni ravni in od vzgojiteljev se pričakuje, da jo prakticirajo pri svojem 

delu z otroki. Toda kot pravijo Clark, Trine Kjørholt in Moss (2005): »Participacija otrok na 

področju predšolske vzgoje obstaja bolj retorika kot dejanska praksa.« V tujini in v našem 

prostoru so bile narejene številne raziskave o participaciji otrok. V njih so bili intervjuvani 

vzgojitelji in otroci, ki so s svojimi odgovori razkrili, da otroci zelo malo soodločajo o 

življenju in delu vrtcev. Največkrat lahko le izbirajo med možnostmi, ki jih ponudijo odrasli. 

Vzgojitelji lahko pri vključevanju participacije v vzgojno-izobraževalni proces naletijo na več 

težav. Najpogostejši problem je, da težko določijo, o čem otroci lahko soodločajo in o čem ne. 

Tudi kritiki participacije zagovornikom očitajo, da je potrebno opredeliti meje soodločanja 

otrok. Namreč otroci ne morejo odločati o vsem, saj živimo v svetu, ki ima predpisana 

pravila, norme in moralne vrednote, ki jih moramo upoštevati tudi odrasli.  

 

Participacija otrok se je najbolje uveljavila v konceptu Reggio Emilia, ki soodločanje otrok 

uspešno udejanja v praksi. Otrokom omogočajo, da so enakovredni člani vzgojno-

izobraževalnega procesa, saj menijo, da je otrok kompetentno socialno bitje, ki ima velike 

ustvarjalne zmožnosti in lahko sam odkriva ter spreminja svet, ki ga obdaja. Clark in Moss 

(2001) pravita, da je otrok edini, ki je strokovnjak za svoje življenje in lahko nanj vpliva. 

Pomemben del koncepta Reggio Emilia, ki prav tako spodbuja participacijo otrok, je 

pedagogika poslušanja. Otroci se izražajo v več jezikih in naloga odraslih je, da jih pozorno 

poslušajo in se tako približajo njihovi perspektivi. 

 

Najpomembnejšo vlogo pri poudarjanju in omogočanju participacije otrok ter drugih pravic 

ima Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1989. Konvencija odrasle 

zavezuje, da se z otroki posvetujejo, jih poslušajo in upoštevajo njihove želje, stališča ter 

poglede, seveda v nekem razumljivem okvirju. 

 

Tudi nacionalni Kurikulum za vrtce daje velik pomen otrokovim pravicam, saj temelji na 

demokratizaciji predšolske vzgoje. Toda mnogi teoretiki očitajo Kurikulumu, da bi moral 

participacijo tudi neposredno poudariti, ne le posredno preko demokratizacije in nekaterih 

načel.  
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S participacijo otrok se povezuje tudi njihovo aktivno učenje. Pomembno je, da se spremeni 

razumevanje poučevanja v smislu podajanja snovi in razumevanje učenja v smislu 

sprejemanja podatkov in znanja. Otroci so sposobni sami priti do znanja, če jih obkroža 

ustrezno okolje, za katerega morajo poskrbeti odrasli. Imajo prirojene lastnosti, kot sta 

radovednost in želja po raziskovanju. Ob podpori in spodbudi odraslih sami izrazijo svoje 

interese z dejanji, kretnjami ali besedami, odvisno od zmožnosti izražanja oz. starosti. 

Pomembno je, da imajo otroci čim več izkušenj aktivnega učenja, saj te prispevajo k njihovi 

samopodobi in odgovornosti za odločitve. 

 

Takšnih participativnih strategij učenja se uspešno poslužuje pristop High/Scope. Pristaši 

pristopa menijo, da otroci pri učenju ali igri, ki jo sami načrtujejo, pokažejo več domišljije, 

koncentracije, intelektualne kompleksnosti kot med igro ali poučevanjem, ki ga načrtuje 

vzgojitelj. 

 

Raziskovanje je strategija participativnega učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. 

Omogočanje raziskovanja otroku pomaga, da ohrani radovednost in trajen interes za znanje. 

Hkrati oblikuje sposobnosti, ki so potrebne za reševanje problemov.  

 

Sama sem pri projektu, ki sem ga izvajala skupaj z otroki, prakticirala odprti tip raziskovanja. 

Všeč mi je, da s takšnim načinom dela damo vso moč odločanja otrokom. Otroci odločajo o 

poteku celotnega projekta, od načrtovanja do evalvacije. Otrokom s takšnim načinom dela 

pokažemo, da zaupamo vanje in s tem tudi sami pridobijo zaupanje v lastne sposobnosti, 

pozitivno samopodobo in odgovornost za svoja dejanja. 
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TEORETIČNI DEL 

1. PARTICIPACIJA 

1.1 KAJ JE PARTICIPACIJA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika so pod besedo participacija napisani naslednji 

pomeni besede: participacija, -e, ž., (a), knjiž.: udeležba, sodelovanje: participacija delavcev 

pri odločanju; participacija med občinami za pospeševanje kulturnih dejavnosti; 

participacija in udejstvovanje ljudi v prostem času / ob participaciji občine bodo obnovili 

spomenik  

� žarg. plačati participacijo prispevek za zdravstveno storitev  

� ekon. participacija pri dohodku (SSKJ, 1994). 

   

Participacija je pomemben kriterij institucionalne vzgoje, za otroke pa je pomembna tudi s 

pravnega vidika. Participacija je pravica otrok, da aktivno sodelujejo pri odločitvah, ki 

konkretno zadevajo njihovo življenje in s tem vplivajo na življenje in proces učenja v vrtcih. 

To pravico jim omogoča tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989), ki je poskrbela za 

demokratizacijo vzgoje v vrtcih (Bartley, 1998, povzeto po: Devjak, Batistič Zorec, Turnšek, 

Krnel, Hodnik Čadež, Skubic in Hočevar, 2009). 

 

1.2 ZAČETKI PARTICIPACIJE 

Participacija je v zadnjem času pogosta tema med strokovnjaki na področju vzgoje in 

izobraževanja predšolskih otrok. O njej se veliko govori in piše, vendar tema ni nova, saj so o 

njej, že v prejšnjem stoletju, pisali različni teoretiki: Dewey, Korczak itd. (Batistič Zorec, 

2010). 

 

Dewey je bil eden prvih, ki je zagovarjal, da morajo otroci v vrtcih in šolah aktivno sodelovati 

pri oblikovanju svojega sveta in se učiti preko izkušnje demokratičnega odločanja. Bil je 

mnenja, da otroci niso na čakanju na čas »odraslosti«, ampak so nastajajoči državljani, ki 

lahko že v otroštvu sodelujejo, saj je to njihova pravica (Dýrfjörð, 2006). 

 

Poudarjal je, da se otroci le skozi svoje lastne izkušnje participacije naučijo razumevanja in 

skupnih interesov, ki so dobri za razvijanje družbe. Pomemben je dialog, nemotena 
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komunikacija in izmenjavanje mnenj, stališč in pogledov med vrstniki o družbi (Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001). 

 

Tudi pri poljskem humanističnem pedagogu Korczaku zasledimo idejo, da je otrokova pravica 

do participacije eden izmed vidikov demokracije. Vse tja do 20. stoletja je veljalo prepričanje, 

da je otroštvo stanje nedoraslosti in nekompetentnosti ter, da otrok ni sposoben sprejemati 

odločitev. Za to dolgo obdobje je značilno linearno razumevanje otrokovega razvoja, pri 

čemer je otroštvo le ena izmed stopnic na poti v odraslost. Ko jo posameznik preseže, je lahko 

v celoti kompetenten. Za otroka tako skrbi odrasli in samo on ve, kaj je dobro zanj (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Šele proti koncu 20. stoletja so se v strokovni literaturi začeli pojavljati novi pogledi na otroka 

in otroštvo, ki se zavzemajo za spoštovanje otroka, za zaupanje v otrokove sposobnosti in 

potenciale ter vzpostavljanje dialoga med odraslimi in otroki. Otroštvo so začeli razumeti kot 

specifično razvojno obdobje, ki ima vrednost samo po sebi. To ni samo vmesna postaja v 

odraslost, ampak so otroci že v tem obdobju pomembni sogovorniki odraslih in potrebno je 

upoštevati tudi njihova mnenja. Koncepti kot so: participacija, aktivno državljanstvo, 

pedagogika poslušanja ipd., ki zagovarjajo nove poglede na otroka, izhajajo iz predpostavke, 

da otroci zmorejo in želijo soustvarjati življenje, soodločati in pri tem sodelovati z drugimi 

(Turnšek et al., 2009). 

 

1.3 PARTICIPACIJA IN KURIKULUMI 

Participacijo so strokovnjaki dolgo časa poudarjali le v alternativnih pedagoških konceptih 20. 

stoletja (npr. Summerhill), v zadnjem času pa se pojavlja tudi v nacionalnih kurikulih, 

predvsem v skandinavskih državah (skandinavski kurikulum, High/Scope …). Participacija 

tako tudi v kurikulih pridobiva pomembno vlogo, pri kateri je poudarek na otrokovem 

odločanju in svobodni izbiri aktivnosti v vzgojno-izobraževalni instituciji. Otroci imajo 

pravico do participiranja oz. odločanja o stvareh, ki jih zadevajo (Batistič Zorec, 2010). 

 

� ŠVEDSKI KURIKULUM: 

Švedski kurikulum je močno pod vplivom demokratičnih idej in pravic otrok. Kurikulum 

podpira participacijo in sodelovanje otrok, saj le tako lahko postanejo demokratični 

državljani. Kurikulum poudarja, da otroci morajo, v skladu s svojimi zmožnostmi, prevzeti 
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odgovornost za svoja dejanja v okolju, ki jih obdaja. Vrtci bi morali omogočati, da imajo 

otroci možnost izraziti svoje misli in poglede in s tem vplivati na svojo situacijo (Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001). 

 

� KURIKULUM HIGH/SCOPE: 

Pristop High/Scope je priznan kot nacionalni kurikulum v mnogih ameriških državah, zelo 

razširjen pa je tudi v Kanadi, Avstraliji in nekaterih evropskih državah (npr. Velika Britanija). 

Vodilno načelo tega kurikuluma je prepričanje, da so se že majhni otroci sposobni odločati se 

in reševati probleme, ki jih zanimajo in so povezani z njihovimi življenji. Temelj koncepta 

High/Scope je aktivno učenje in posledično tudi participacija otrok. Otroci imajo ves čas 

možnost participiranja oz. odločanja o materialih, dejavnostih, organizaciji in ureditvi 

prostora ter so enakovredni sogovorniki odraslih (Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

� NOVOZELANDSKI KURIKULUM: 

Osnovni področji novozelandskega kurikuluma, ki izhajata iz načel, sta vključevanje in 

raziskovanje. Z vključevanjem kurikulum opozarja na to, da ima vsak otrok enake možnosti 

za učenje in da je cenjeno vključevanje prav vsakega otroka. Vsak otrok ima tako pravico do 

participacije oz. do aktivnega in enakopravnega udeleževanja v skupnosti. Kurikulum daje 

velik pomen tudi raziskovanju, saj pravi, da se otrok aktivno uči le, če ima možnost aktivnega 

raziskovanja okolja (prav tam). 

 

� SLOVENSKI KURIKULUM ZA VRTCE: 

V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja so v svetu prevladovali visoko strukturirani (vnaprej 

določeni) in didaktično usmerjeni programi, v katerih se je poudarjala priprava otroka na šolo. 

Prevladujoča metoda motiviranja otrok za sodelovanje, učenje in pravilne odgovore je bilo 

nagrajevanje. Tak program je bil v veljavi tudi v našem prostoru, imenoval se je: Vzgojni 

program za vzgojo in varstvo otrok (1985) (Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

 

Od 80. let prejšnjega stoletja so bili ti programi deležni mnogih kritik, predvsem zaradi svoje 

visoke strukturiranosti. Nadomestili naj bi jih manj strukturirani oz. »odprti« programi, kjer je 

več možnosti za upoštevanje individualnih značilnosti, interesov, potreb in želja otrok. Odprti 

program je širše usmerjen in predstavlja le teoretičen okvir s splošno postavljenimi vzgojnimi 

cilji, ki služijo kot orientacija pri doseganju vzgojno-izobraževalne prakse (Špoljar, 1993). 
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Leta 1999 je bil v Sloveniji sprejet nov Kurikulum za vrtce, ki je nadomestil prejšnji Vzgojni 

program. Kurikulum je nacionalni dokument, ki s sprejetimi načeli, cilji, predlogi in rešitvami 

prinaša vsebinsko prenovo celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in uokvirja sistem 

predšolske vzgoje v naših vrtcih. Z novim Kurikulumom se poudarek, ki je bil prej na vsebini 

oz. snovi, prenaša na sam proces predšolske vzgoje (kako priti do te vsebine oz. snovi), torej 

na celoto interakcij ter izkušenj, iz katerih se otroci učijo v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 2009). 

 

V novem predšolskem Kurikulumu opazimo vrsto tem, ki so bile v prejšnjem Vzgojnem 

programu slabo zastopane. Teme, ki so z novim Kurikulumom dobile večji pomen in spadajo 

na področje »družbe« so: človekove in otrokove pravice, kakovost vrstniških odnosov, učenje 

za mir in nenasilno reševanje sporov, kulturna identiteta itd. Skupni imenovalec prenove 

Kurikula je tako postala demokratizacija predšolske vzgoje, ki se na omenjenem področju 

zagotavlja z uveljavljanjem novih problemsko-tematskih sklopov. Povezani so z 

demokratizacijo življenja in z uveljavljanjem participativnih strategij učenja v vrtcu (Turnšek, 

2009/2010).  

 

Glavne spremembe na področju demokratizacije življenja v vrtcih in šolah so naslednje: 

– premik od prevladujoče skupinske rutine k pravici do zasebnosti in individualni 

avtonomiji, 

– od pravila »za vse enako« k pravici do izbire in novemu razumevanju »pravice do 

igre«, 

– od discipliniranja telesa do drugačnega pojmovanja »pravice do zdravja in varnosti«, 

– od formalne enakosti k dejanskemu upoštevanju razlik (enakost v različnosti) 

(Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

Novi predšolski Kurikulum resnično temelji na demokratizaciji predšolske vzgoje, kar kažejo  

tudi v njem zapisana načela. Za demokratizacijo so pomembna naslednja načela: 

– načelo demokratičnosti in pluralizma (različni programi, različne metode in načini 

dela s predšolskimi otroki, čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti …), 

– načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki (omogočanje 

enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka, upoštevanje individualnih 

razlik v razvoju in učenju, upoštevanje skupinskih razlik in ustvarjanje pogojev za 

njihovo izražanje …), 
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– načelo omogočanja izbire in drugačnosti (izbira med različnimi programi, 

alternativnimi dejavnosti in vsebinami …) itd. (Kurikulum za vrtce, 2009).  

 

Pri branju Kurikuluma se opazi, da načelo omogočanja izbire in drugačnosti sporoča le to, da 

otroci lahko izbirajo med različnimi možnostmi. Otroci si ne morejo sami izmisliti dejavnosti 

in vsebin ter nimajo možnosti odgovarjati na odprte tipe vprašanj. Na voljo imajo le izbiro 

med aktivnostmi, ki jih določi vzgojitelj ali druga odrasla oseba znotraj vrtca. Torej 

participacija otrok v našem Kurikulu ni opredeljena oz. sploh ni neposredno omenjena, kar 

ugotavljajo tudi številni teoretiki. 

 

S tem se strinja Turnškova, ki meni, da Kurikulum za vrtce nikjer eksplicitno ne omenja 

participacije otrok in da je tudi participacija staršev omejena (Turnšek, 2006). 

 

Batističeva (2010) prav tako ugotavlja, da participacija v Kurikulumu za vrtce (1999) ni 

neposredno omenjena, vendar ugotavlja tudi, da jo posredno podpirajo mnoga načela kot so: 

načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti kurikula, načelo omogočanja izbire in 

drugačnosti, načelo aktivnega učenja ipd.  

 

To vsekakor drži. Participacija otrok je v Kurikulumu posredno omenjena oz. priporočena in 

vzgojitelj, ki participacijo otrok želi upoštevati, udejanjiti oz. vključiti v delo in življenja 

vrtca, jo bo prepoznal v več načelih.  

 

Za demokracijo in participacijo v vrtcih je, poleg prej omenjenih, pomembno tudi načelo 

razvojno-procesnega pristopa. To načelo poudari, da je v ospredju predšolske vzgoje otrokov 

vsesplošni razvoj in da je cilj učenja v predšolski dobi sam proces učenja, s katerim se 

spodbuja otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so značilne za 

otroka v posameznem razvojnem obdobju (Kurikulum za vrtce, 2009). 

 

Participacijo podpira tudi načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in 

drugih načinov izražanja, ki pravi, da je potrebno otrokom omogočati za učenje spodbudno 

okolje. Takšno okolje lahko izhaja iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, mora pa izhajati tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. Načelo spodbuja tudi k 
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navajanju na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov (Kurikulum za 

vrtce, 2009). 

 

Kurikulum daje strokovno podlago za delo v vrtcih in pomembno vpliva na kakovost 

predšolske vzgoje. Toda za kakovost predšolske vzgoje so prav tako oz. še bolj pomembna 

stališča, vrednote in prepričanja vzgojiteljic o vzgoji, njihovo razumevanje otrokovega 

razvoja, prav tako pa je pomembno tudi okolje in kultura, v katerem se vrtec oblikuje in 

razvija. Pomembno je, kako vzgojitelj/-ica sprejema Kurikulum, kako razume in si razlaga 

načela ter cilje, saj tukaj prihaja do razhajanj med vzgojitelji (Turnšek, 2002). 

 

Izhodišče za vzgojno delo v predšolskem obdobju morajo biti otrokove želje in interesi. To 

poudarjajo mnogi sodobni kurikuli. Vzgojitelj načrtuje dejavnosti z namenom, da bi izpolnil 

želje in interese otrok, hkrati pa mora biti fleksibilen ter pripravljen, da spreminja svoje 

načrtovane dejavnosti. Vedno je izhodiščna točka otrok, njegova realnost, njegovi problemi, 

želje in interesi (Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

1.4 PARTICIPACIJA IN KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 

Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1989, predstavlja okvir spoštovanja in 

zavzemanja za otrokove pravice. Določa merila za zaščito otrok pred zanemarjanjem in 

zlorabo, ključno vodilo Konvencije pa je otrokova korist (Turnšek, 2009/2010). 

 

Konvencija o otrokovih pravicah je prvi dokument, ki je poudaril otrokove pravice in status 

otroka opredelil kot subjekta pravic. Ključni je 12. člen Konvencije, ki vzpostavlja in 

poudarja participacijo otrok in njihovo vidnost v socialnem prostoru. Zahteva, da 

prisluhnemo, kaj imajo otroci povedati in to vzamemo resno ter, da premislimo o 

odgovornosti odraslih do otrok. Konvencija prinaša filozofijo spoštovanja dostojanstva otrok  

(Turnšek et al., 2009). 

 

Nekaj členov Konvencije, ki opredelijo in neposredno poudarijo participacijo otrok: 

9. člen  

 

1. Države pogodbenice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v 

skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, da je 
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takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v določenem primeru, kot 

je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno 

odločiti o otrokovem prebivališču, neizogibna.  

2. V kateremkoli postopku v skladu s 1. točko tega člena imajo vse prizadete stranke možnost 

sodelovati v postopku in izraziti svoja mnenja.  

12. člen  

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

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

presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.  

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

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

način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.  

13. člen  

1. Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje 

in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali 

umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri.  

2. Glede uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve, vendar le take, ki jih predpisuje 

zakon in ki so potrebne  

a) zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali  

b) zaradi zavarovanja državne varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale.  

15. člen  

1. Države pogodbenice priznavajo otrokovi pravici do svobodnega združevanja in do svobode 

mirnega zbiranja.  

2. Pri uveljavljanju teh pravic ni omejitev, razen tistih, ki jih določa zakon in ki so v 

demokratični družbi nujne za zavarovanje državne ali javne varnosti, javnega reda, javnega 

zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 13 - 

 

17. člen  

Države pogodbenice priznavajo pomembno vlogo množičnih občil in otroku zagotavljajo 

dostop do informacij in gradiv iz najrazličnejših domačih in mednarodnih virov, zlasti tistih, 

katerih cilj je krepitev otrokove družbene, duhovne in nravstvene blaginje ter telesnega in 

duševnega zdravja. V ta namen države pogodbenice:  

a) spodbujajo javna občila k širjenju za otroka družbeno in kulturno koristnih informacij 

in gradiv v skladu z duhom 29. člena;  

b) spodbujajo mednarodno sodelovanje pri ustvarjanju, izmenjavi in širjenju takšnih 

informacij in gradiv iz najrazličnejših domačih in mednarodnih kulturnih virov;  

c) spodbujajo ustvarjanje in razširjanje otroških knjig;  

d) spodbujajo javna občila, da posvečajo posebno pozornost jezikovnim potrebam otroka, 

ki je pripadnik manjšinske skupine ali staroselec (indigenous);  

e) spodbujajo razvoj ustreznih smernic za zavarovanje otroka pred informacijami in 

gradivi, ki škodujejo njegovi blaginji, upoštevaje določbe 13. in 18. člena. 

(http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105, pridobljeno: 20. 1. 2012) 

Pravice, ki jih vsebuje Konvencija, je Turnškova (2009/2010) razdelila v tri skupine in sicer 

na pravice, ki zagotavljajo: 

- ustrezno oskrbo (pravice do posedovanja in dostopa do stvari in storitev), 

- zaščito (pred zlonamernim ravnanjem, izkoriščanjem za delo, spolnim izkoriščanjem, 

fizično in psihično zlorabo ipd.), 

- soodločanje otrok (pri odločitvah, ki se tičejo njihovega življenja, z zagotavljanjem 

svobode govora, kulturne identitete, veroizpovedi, jezika …). 

 

Turnškova pravi, da nam ta razdelitev pravic lahko služi kot okvir za razmislek, v kolikšni 

meri institucije kot je vrtec, upoštevajo oz. zagotavljajo otrokove pravice in v kolikšni meri 

jih omejujejo. Namreč v vsakdanjem življenju (ne samo v vrtcih), se glede spoštovanja in 

upoštevanja pravic, še vedno kaže velik razkorak med deklarativnim in dejanskim stanjem. 

Konvencija posebej opredeljuje tudi zaščito pred t.i. institucionalno zlorabo otrok, ki jo 

zagrešijo ustanove. Raziskave namreč kažejo, da so tudi v vrtcu kršene temeljne otrokove 

pravice Teh kršitev je vedno manj, vendar se včasih še pojavljajo. Življenje otrok v vrtcu 

velikokrat bolj ustreza zahtevam funkcioniranja institucije in potrebam odraslih, kot otrok. S 
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prenovo predšolskega Kurikuluma in z upoštevanjem le tega, se stanje počasi izboljšuje. Novi 

predšolski Kurikulum namreč temelji na demokratizaciji, pri čemer se poudarja pravica do 

izbire, pravica do upoštevanja kulturnih in drugih razlik, pravica do zasebnosti in intimnosti 

itd. Z načeli oz. z naštetimi pravicami, ki jih vsebuje Kurikulum za vrtce se postavlja pravice 

posameznika ob bok skupinski rutini in homogenizaciji (prav tam). 

 

Konvencija od držav podpisnic zahteva, da presežejo nekatera tradicionalna pojmovanja o 

otroku in otroštvu. Ne osredotoča se le na obvezo in dolžnost odraslih za skrb in zaščito otrok, 

ampak poudari predvsem pravico otrok, da izražajo svoje misli, stališča in sodelujejo pri 

odločanju o zanje pomembnih stvareh (Batistič Zorec, 2010). 

 

Z upoštevanjem pravic, ki spadajo pod soodločanje oz. participacijo otrok v vrtcu, bi sledili 

temelju Kurikula za vrtce, demokratizaciji.  Po mnenju Turnškove je paradoksalno, prav ta 

sklop pravic, ki je najbolj ključen za demokratizacijo predšolskega kurikula, v vrtcu najmanj 

upoštevan. Tudi vzgojiteljice, ki so bile zajete v raziskave, so mnenja, da otroci nimajo vpliva 

na odločitve v vrtcu, niti na tiste, ki neposredno zadevajo njihovo vsakdanje življenje (potek 

praznovanj, prireditev …). Vzgojiteljice menijo, da bi prav višja stopnja soodločanja in 

sodelovanja otrok, pomembno vplivala na izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje (prav tam). 

 

Otrokom je potrebno dati možnost, da se o stvareh, ki zadevajo njihovo življenje, poskušajo 

odločati sami. S tem pridobivajo odgovornost za svoje odločitve in se preko različnih izkušenj 

vedno bolj zavedajo posledic svojih odločitev. Konvencija odrasle zavezuje, da se z otroki 

posvetujejo, jih poslušajo, upoštevajo njihove želje, stališča in poglede, seveda v nekem 

razumljivem okvirju. Otrokom tako damo možnost, da se učijo demokratičnega sprejemanja 

odločitev, kar je neprecenljiva izkušnja za bodoče življenje v družbi (Lansdown, 1996, 

povzeto po: Devjak et al., 2009). 

 

1.5 STANJE PARTICIPACIJE V VRTCIH 

Participacija otrok ni pomembna le pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji različnih 

dejavnosti v vrtcu, ampak je pomembna tekom celega dneva, tudi pri vsakodnevni rutini 

(hranjenje, počitek, umivanje itd.). Vedno in povsod je potrebno slišati otrokove želje in 

potrebe in jim pomagati, da se uresničijo. Upoštevati je potrebno tudi želje in mnenja 

najmlajših,  ne le otrok v drugem starostnem obdobju. Otroci morajo ne glede na starost čutiti, 
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da vzgojitelj in drugi odrasli spoštujejo njihovo mnenje, da jih poslušajo in tudi slišijo 

(Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

Seveda pa ni pomembno le soodločanje otrok, ampak je pomembna participacija vseh 

udeleženih v življenju vrtca, tudi staršev in vzgojiteljev. Za uspešno delovanje skupine je 

nujen dialog med njimi (Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

Batističeva (2010) ugotavlja, da se participacija v vrtcih uveljavlja predvsem na dveh 

področjih: v povezavi z aktivnim učenjem in poučevanjem ter z vzgojo za aktivno 

državljanstvo. 

 

Tudi Turnškova (2007) meni, da je participacija otrok pomemben vidik državljanske vzgoje. 

Že v vrtcu je otrokom potrebno zagotoviti neposredno izkušnjo participacije in jih ne le 

pripravljati na bodočo državljansko vlogo. Državljanska vzgoja je po mnenju Turnškove 

dajanje možnosti otrokom, da že v vrtcu sodelujejo kot udeleženci različnih socialnih skupin 

(oddelek, vrtec, lokalna skupnost) in tako s svojim delovanjem vplivajo na podobo tega sveta. 

Otroci participirajo takrat, ko sodelujejo v načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti, ko pripadajo 

skupini, ko se posvetujejo z odraslimi in vrstniki, ko skupaj z njimi rešujejo probleme in s tem 

spreminjajo svet okrog sebe. Osrednje mesto v državljanski vzgoji ima demokratična 

soudeležba otrok v življenju vrtca, ki je osnovana na ideji kompetentnega otroka. 

 

Na področju participacije je bilo narejenih veliko raziskav, ki v glavnem kažejo, da imajo 

otroci zelo malo vpliva na odločitve v vrtcu. Strokovnjaki (Clark, Trine Kjørholt in Moss, 

2005) se pridružujejo temu mnenju z naslednjo mislijo: »Participacija otrok na področju 

predšolske vzgoje obstaja bolj retorika kot dejanska praksa.«  

 

Večkrat se je potrebno vprašati, kolikokrat oz. koliko vzgojitelj in drugi odrasli dejansko 

omogočajo vnašanje otrokovih potreb in pričakovanj v delo in življenje vrtca in kolikokrat oz. 

koliko omogočajo sodelovanje in soodločanje otrok v kreiranju institucionalnega življenja 

(Turnšek et al., 2009). 

 

Sheridan in Pramling Samuelsson (2001) sta raziskovali ali/in koliko otroci soodločajo v 

švedskih vrtcih. Intervjuvali sta petletne otroke in prišli do spoznanj, da otroci v vrtcu zelo 
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malo soodločajo o življenju v skupini. Večina otrok je na vprašanje, ali njihova vzgojiteljica 

ve, kaj si oni želijo početi v vrtcu, odgovorila, da ne ve. Otroci so povedali, da sami odločajo 

le o prosti igri, vendar tudi pri igri lahko predlagajo le kaj in s kom se bodo igrali. Praktično o 

vsem v vrtcu odločajo vzgojitelji, ne otroci. Otroci so povedali tudi, da doma veliko več 

odločajo kot v vrtcu.  

 

Po vzoru švedskih vrtcev so tudi v slovenskih vrtcih opravili intervjuje s petletnimi otroki 

(Turnšek, 2008, 2009). Otroke so vprašali, kaj bi želeli delati v vrtcu, če bi si lahko sami 

izmislili dejavnosti; kdo je tisti, ki v vrtcu odloča; o čem odločajo odrasli sami in o čem 

skupaj z otroki ter kako. Odgovori otrok so pokazali, da imajo le redko priložnost povedati, 

kaj želijo. Pokazalo se je tudi, da v vrtcu še vedno prevladuje delitev dneva na obvezni del 

(dejavnosti), ki ga pripravi vzgojitelj in prosto igro, ki jo organizirajo otroci. Otroci so 

mnenja, da so odrasli tisti, ki odločajo skoraj o vsem. Največ kar jim ponudijo je le zaprti tip 

vprašanj oz. izbira med možnostmi, ki si jih izmislijo odrasli. Zelo redko se postavlja 

vprašanja odprtega tipa kot je npr. vprašanje: »Kaj bi počeli v prostem času?«. Tudi otroci 

izbire med možnostmi ne doživljajo kot soodločanje (Turnšek, 2009). 

 

Narejena je bila tudi raziskava, v kateri so vprašali vzgojitelje, koliko otroci soodločajo v 

vrtcu (Turnšek, 2005). Rezultati so potrdili, da imajo otroci majhen vpliv zlasti na 

organizacijske odločitve (npr.: sooblikovanje igralnice, nakup igrač in opreme), malo več pa 

na načrtovanje dejavnosti in pripravo vrtčevskih prireditev in praznovanj (Turnšek, 2009). 

 

Turnškova v empirični študiji prepričanj in subjektivnih teorij vzgojiteljic slovenskih vrtcev 

ugotavlja, da je med vzgojiteljicami prioriteta v zagotavljanju kakovosti vzgoje v vrtcih prav 

sodelovanje in soodločanje otrok (takoj za organizacijo dejavnosti v manjših skupinah ali 

individualno). Za participacijo se je odločilo kar 51, 5% vprašank in rezultat vsekakor kaže 

težnjo po demokratizaciji in individualizaciji vsakdanjega življenja v vrtcu. Kljub temu, da 

vzgojiteljice podpirajo participacijo, je ta le malokrat prenesena v prakso, kar nakazuje 

potrebo po izobraževanju za uporabo ustreznih modelov in pristopov (Turnšek, 2002). 

 

Na začetku kurikuralne prenove v naših vrtcih je bila opravljena evalvacijska študija (Kroflič, 

Batistič Zorec, Cemič, Plestenjak, Turnšek in Vilič, 2002). V študiji so proučevali stališča in 

ravnanja vzgojiteljic in med vprašanji je bilo tudi vprašanje o soodločanju otrok v vrtcu. 
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Vzgojiteljice so ocenjevale vpliv otrok na nekatere odločitve in izbire v vrtcu. Bile so mnenja, 

da otroci najbolj vplivajo na načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, najmanj pa lahko 

odločajo o opremi v igralnici ter o nakupu igrač in didaktičnih sredstev (Batistič Zorec, 2010). 

 

V letu 2009 je bila opravljena tudi raziskava v slovenskih vrtcih, katere namen je bil dobiti 

vpogled v delo vrtcev, rezultati pa naj bi bili uporabljeni pri načrtovanju dvoletnega 

izobraževanja v okviru projekta »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 

izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju 

predšolske vzgoje«. Batističeva je predstavila nekaj rezultatov te raziskave v zvezi s 

participacijo otrok v vrtcih (prav tam). 

 

V primerjavi s prej omenjeno raziskavo (Kroflič, Batistič Zorec, Cemič, Plestenjak, Turnšek 

in Vilič, 2002) je ugotovila, da otroci še vedno nimajo vpliva na opremo igralnice, vendar je 

stanje boljše v tem, da otroci lahko vsaj vplivajo na ureditev danega pohištva in opreme v 

igralnici. Tudi tukaj je bilo ugotovljeno, da odrasli sicer prisluhnejo željam otrok o izbiri in 

nakupu igrač ter materialov, vendar je končna odločitev o izbiri in nakupu še vedno v rokah 

vzgojiteljev in strokovnih delavcev. Večina strokovnih delavcev (96%) je mnenja, da pri 

vzgojnem delu in ustvarjanju življenja v vrtcu poslušajo in upoštevajo otrokove želje, 

pričakovanja, zamisli itd. Vendar odgovori na bolj konkretna vprašanja kažejo nekoliko 

drugačno sliko (prav tam). 

 

Vprašanci so zanimivo odgovarjali pri vprašanjih o prehranjevanju in počitku oz. spanju 

otrok. Batističeva ugotavlja, da večina vzgojiteljic meni, da otroci lahko odločajo o tem, 

koliko bodo pojedli, vendar kar 24,5 % vzgojiteljic meni, da otroci nimajo pravice odkloniti 

hrane, ki je nočejo jesti. Pri spanju le 10% vzgojiteljic meni, da gredo spat tisti otroci, ki 

potrebujejo počitek. Največ strokovnih delavk (36, 1%) pa vztraja, da morajo vsi otroci leči, 

vendar tisti ki ne zaspijo lahko čez čas vstanejo in se igrajo. Vendar je žal še vedno 14, 8% 

vzgojiteljic, ki menijo, da morajo otroci ležati na ležalniku ves čas počitka (prav tam). 

 

Zanimiv rezultat se je pokazal tudi pri vprašanjih o vlogi odraslih pri prosti igri otrok in vlogi 

otrok pri načrtovanju vzgojnega dela. 52, 3% vzgojiteljic meni, da sami izberejo termin in 

naredijo okvirni načrt, nato pa kasneje dodajo predloge in želje otrok. Pri igri pa je ravno 

obratno, namreč 51% strokovnih delavcev se v igro vključi le na željo otrok, 38,4% 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 18 - 

 

vzgojiteljic pa je mnenja, da je z vključitvijo odraslega v igro – kot soigralca, otrokom dana 

možnost za učenje in podpiranje njihovega razvoja. Pridemo torej do zaključka, da otroci 

lahko odločajo predvsem o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanih 

dejavnosti v vrtcu (prav tam). 

 

Nesmiselno bi bilo, da bi si za cilj postavili prepustitev vseh odločitev otrokom. Toda 

smiselno in potrebno bi bilo, da jih vključimo v proces odločanja v vsakdanjem življenju in 

delu vrtca (Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001). 

 

1.6 KRITIKE PARTICIPACIJE IN TEŽAVE PRI NJENEM 

VKLJUČEVANJU V VRTCE 

Participacija v strokovni javnosti sproža številne dileme in je deležna več kritik. Turnškova in 

Rožičeva (2010) v svojem prispevku povzemata nekaj dilem participacije in odgovore 

zagovornikov participativne demokracije na drugi strani. 

 

Nekateri kritiki očitajo participaciji, da imajo otroci premalo izkušenj in sposobnosti, 

potrebnih za soodločanje.  

Lansdown (2001) odgovarja, da imajo otroci veliko razvitih sposobnosti, nič manj kot odrasli. 

Njihove možnosti za participacijo so najbolj odvisne od tega, kako odrasli pojmujejo otroštvo 

in koliko so ti pripravljeni zagotoviti otrokom priložnosti in ustrezne načine izražanja, ki bodo 

primerni starosti oz. zrelosti otroka. Vsak otrok nam lahko sporoči, če mu je nekaj všeč ali ne 

oz. kaj mu je všeč. Odrasli mu morajo omogočiti, da nam svoje mnenje ali odločitev lahko 

sporoči na njemu najbolj ustrezen način –preko slike, pesmi, pogovora, gibanja, kretenj itd. 

Miller (2009) se strinja zmnenjem Lansdowna in pravi, da otroci zagotovo ne vedo toliko kot 

odrasli, vendar vedo, kako in kaj čutijo ter kaj se jim zdi pomembno (Miller, 2009, povzeto 

po: Rožič in Turnšek, 2010; Lansdown, 2001). 

 

Mnogi participaciji oporekajo, ker menijo, da preden otrokom damo pravice, se ti morajo 

naučiti prevzemati odgovornosti za svoja dejanja. Lansdown (2001) odgovarja, da ravno s 

tem, ko otrokom damo pravice oz. spoštujemo pravice otrok, na najbolj učinkovit način  

spodbudimo otrokovo odgovornost. Če otroci čutijo zaupanje in podporo ter vedo, da so 

slišani in upoštevani s strani odraslih, pridobijo samozaupanje ter osebno in družbeno 

odgovornost (Rožič in Turnšek, 2010; Lansdown, 2001). 
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Konceptu participacije kritiki očitajo tudi to, da otroke s participacijo preveč obremenimo in 

jih prikrajšamo za otroštvo. Zagovorniki participacije to trditev ovržejo z mnenjem, da otrok 

ne smemo siliti v odgovornosti, ki pripadajo odraslim. Otroci ne smejo biti prisiljeni 

prevzemati odgovornosti, za katere še niso pripravljeni. Lansdown meni, da se otroci v 

vsakem primeru morajo odločati tudi o zahtevnih stvareh in da Konvencija o otrokovih 

pravicah participacijo ne vsiljuje kot dolžnost in obvezo, temveč jo omogoča kot možnost in 

priložnost (Lansdown, 2001; http://www.unicef.org/sowc03/contents/pdf/SOWC03-eng.pdf, 

pridobljeno: 2. 2. 2012). 

 

Nekateri so mnenja, da omogočanje participacije otrokom, zmanjšuje avtoriteto in 

spoštovanje odraslih. Zagovorniki participacije pravijo, da temu ni tako, saj je končna 

odločitev še vedno v rokah odraslih, vendar bi bilo prav, da bi ta temeljila na interesih otrok. 

Otroci in odrasli naj čim več sodelujejo med seboj, se pogovarjajo kot enakovredni 

sogovorniki in upoštevajo mnenje drug drugega (prav tam). 

 

Dilema, ki se pojavlja je tudi, ali participacija otrok lahko krepi egoizem oz. individualizem, 

ki se kaže v izpostavljanju lastnih interesov pred interesi drugega. Millerjeva to zanika, saj na 

osnovi izpeljanih projektov ugotavlja, da so posledice participacije prav nasprotne. Namreč 

otroci po izkušnjah participiranja razvijajo sposobnosti komunikacije, pogajanja in 

uravnoteženosti med lastnimi potrebami in potrebami drugih (Miller, 2009, povzeto po: Rožič 

in Turnšek, 2010). 

 

Kjørholtova (2005) je na primeru dveh skandinavskih tekstov, ki zagovarjata participacijo, 

ugotovila, da projektom participacije manjka konceptualna jasnost, da se v njih kaže 

specifična ideologija in moralne vrednote modernih družb. Teksta sta polna retorike, ki 

močno poudarjata otrokove pravice in promovirata odsotnost kontrole in vodenja odraslega. 

Vendar to velja le za nekatera pravila, ki so jih postavili odrasli, za druga pa ne, pri čemer se 

sklicujejo na varnost otrok in na oblikovanje določenih navad. Odrasli ne posegajo v 

konfliktne situacije med otroki, saj zagovarjajo načelo, da morajo otroci sami reševati 

konflikte. Avtorica kritično ugotavlja, da s tem prezrejo eno ključnih načel v družbi, namreč 

pri zagovarjanju svobode otrok gre lahko za kršenje pravic nekaterih drugih otrok. Ne 

upoštevajo družbeno sprejetih, moralnih standardov, ki so nad individualno izbiro 

posameznika (Clark, Moss in Trine Kjørholt, 2005). 
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Vsekakor je pri vključevanju participacije v vrtce potrebno razmisliti, o čem otroci lahko 

soodločajo in o čem ne. Če verjamemo, da lahko otroci soodločajo o vsem, v resnici 

participirajo le na videz. Če pojem participacije primerjamo z demokracijo, ugotovimo, da v 

vrtcu ne moremo imeti demokratične države v malem. Otroci imajo lahko svobodo odločanja 

in razpravljanja, vendar morajo spoštovati določene obveznosti, pravila in dolžnosti. Če 

participacijo enačimo s svobodo in odsotnostjo vsakršnih pravil, se ta hitro sprevrže v 

nedemokratičnost, kjer prevladuje lažna svoboda in način komunikacije z otroki, ki spodbuja 

laž in cinizem. Obstaja tudi nevarnost, da samooklicani »demokrati«, ki omogočajo otrokom 

participacijo, otrokom v resnici dajo možnost soodločanja le o nepomembnih stvareh 

(Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 

 

Pogosto se namreč dogaja, da v institucijah, kjer je dovoljena svobodna izbira, ne gre za 

širjenje pravic, ampak prav nasprotno, za oženje možnih dejanj, misli, čustev in občutka 

pripadnosti. V takšnih primerih gre torej za novo obliko vladanja otrokom (Clark, Moss in 

Trine Kjørholt, 2005). 

 

Otroci imajo tudi iz pravnega vidika pravico, da sodelujejo in participirajo na vseh področjih, 

ki jih zadevajo. Uveljavljanje participacije otrok predstavlja pomemben korak k potrebnemu 

razvoju demokratičnega principa v vzgojnem procesu. Vzgojitelji imajo pri tem težko nalogo, 

saj morajo ugotoviti, kje so meje za še dopustno otrokovo participiranje in kakšni bodo 

rezultati oz. posledice takšnega soodločanja (Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001). 

 

Vrtec je vzgojno-izobraževalna institucija, ki lahko v družbi oz. državi deluje le v okviru 

predpisanih pravil in norm, ki so dana od zunaj. Otroku so ta pravila in načela predstavljena in 

se jih mora držati. Z otroki se lahko pogovarjamo o njih, vendar ne morejo odločati ali so 

potrebna. Ko govorimo o participaciji otrok, je potrebno natančno določiti meje njihove 

participacije, saj te morajo obstajati, brez njih je ta participacija lažna in navidezna, saj realno 

ne more obstajati. Otrok je v demokratičnem vrtcu že strukturno postavljen v podrejeni 

položaj in se mora držati nekih pravil. Hkrati mu lahko zagotovimo participacijo, toda le, kjer 

je to realno mogoče. Dejstvo je, da otroci za svoje odločitve ne morejo nositi takšne 

odgovornosti, kot odrasli (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 
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Sama menim, da otrokom moramo omogočiti participacijo in da je možno na njihovo željo 

spremeniti tudi nekaj pravil v vrtcu, vendar  pa obstajajo pravila in norme, ki jih ne moremo 

spreminjati, saj so pomembni za varnost, zaščito ali zdravje otrok. Veliko pravil velja tudi za 

odrasle in z zgledom otroci kmalu dojamejo, da se vsi moramo držati nekih pravil ter da 

lahko, kljub nekim pravilom, participiramo in soodločamo o mnogih stvareh.  

 

Tudi Batističeva pravi, da je v aktualnih razpravah o vzgoji, eno ključnih vprašanj dilema med 

podrejanjem oz. omejevanjem otrok na eni strani ter spoštovanjem in dopuščanjem na drugi 

strani (Batistič Zorec, 2009). 

 

Kodelja v svojem prispevku meni, da demokracija temelji na dveh vrednotah: na svobodi in 

enakosti. Vendar tako svoboda kot enakost nista absolutni vrednoti, temveč dopuščata 

upravičene izjeme. Tam, kjer je pravilo svoboda, mora biti upravičena njena omejitev in tam 

kjer je pravilo enakost, mora bita upravičena neenaka obravnava. Da bi bili vsi svobodni in 

enaki je utopično in nerealno, povsod namreč obstajajo upravičene izjeme (Kodelja, 2002). 

 

Avtonomija posameznika se vedno prepleta z odvisnostjo, saj je konstruirana v mreži 

socialnih odnosov. Nobena izbira ne more biti povsem svobodna, saj vedno izhaja iz 

določenega socialnega in moralnega sveta, ki mu pripada otrok oz. vsak človek. Kjørholtova 

(2005) je pri omenjenih raziskavah ugotovila, da bi morali osredotočanje k oblikovanju 

avtonomnega subjekta, nadomestiti z odnosno perspektivo, ki poudarja solidarnost in skrb za 

drugega. Vsi ljudje smo razpeti med odvisnostjo in neodvisnostjo ter med kompetentnostjo in 

nekompetentnostjo. Za cilj vzgojno-izobraževalnega procesa bi morali imeti otroka kot 

socialnega udeleženca, ki ima možnost vplivati na svoje življenje, vendar je potrebno pri tem 

upoštevati moralni in kulturni svet, v katerem živi (Clark, Moss in Trine Kjørholt, 2005). 

 

Večkrat si moramo postaviti vprašanje, ali je vrtec res »otroški prostor«, kot mu pravi 

Dahlbergova in ali v naših vrtcih dovolj upoštevamo otrokove želje, potrebe in pričakovanja 

(Turnšek, 2009). 
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1.7 PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA 

� O KONCEPTU: 

V vrtcih Reggio Emilia imata participacija in demokracija osrednje mesto. Participacija, ki 

pomembno prispeva k demokraciji, velja za osnovno načelo oz. vodilo koncepta. Pomembna 

je participacija otrok, staršev in članov lokalne skupnosti. Vsi udeleženi participirajo v 

življenju in delu vrtca (načrtovanje, izvajanje in evalvacija projektov), pri vsakodnevnih 

opravilih vrtca, pri njegovem vodenju in sodelovanju s širšim okoljem (Hočevar, Kovač 

Šebart in Štefanc, 2009). 

 

Koncept temelji na pojmovanju, da je otrok kompetentno socialno bitje, ki ima velike 

ustvarjalne zmožnosti in moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja. Od rojstva 

naprej raziskuje sebe, interakcije z drugimi in s svetom ter pri tem soustvarja znanje  

(http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=50& 

Itemid=61, pridobljeno: 18. 1. 2012). 

 

Za pristop Reggio Emilia je značilno, da njihove ideje ne izhajajo le iz priznanih teorij ali 

uradnih modelov, ampak tudi iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja. Na razvoj 

koncepta so pomembno vplivali naslednji teoretiki: Montessori, Dewey, Vigotski, Piaget, 

Gardner in še mnogi drugi psihologi in filozofi (Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

 

Začetek koncepta Reggio Emilia sega v leto 1963, ko je 1. zaživel v vrtcu, v italijanskem 

mestu Reggio Emilia. Njegov utemeljitelj je profesor Loris Malaguzzi, njegovo delo pa je 

nadaljevala Carlina Rinaldi. Zaradi svoje uspešnosti in zaradi velikih dosežkov otrok, ki so 

obiskovali vrtce s tem t.i. sodobnim konceptom, se je model Reggio v 90. letih razmeroma 

hitro širil po vsej Italiji in v ostala evropska ter ameriška mesta. Koncept se naslanja na več 

teorij in ima naslednje temelje: 

– vrtec je vpet v kulturo okolja: odprt je v okolje in okolju; 

– otroci so različni – razvoj otrokove identitete: vsak razvoj posamezne identitete otroka 

se spodbuja s pomočjo ukrepov, ki jih našteva Plestenjakova: »n.pr. v organizaciji, 

razporedu in ureditvi prostorov, konstantnosti socialnega okolja, opremi, omogočanju 

različnih oblik izražanja …« (Plestenjak, 1995); 

– razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: v ospredju koncepta je razvijanje 

sposobnosti opazovanja, pri katerem naj bi otrok uporabljal in razvijal vsa čutila; 
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– spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: razvijanje vseh t.i. 100 jezikov s 

katerimi se rodi vsak otrok; 

– prednost učenja pred poučevanjem: vzgojitelj otroku pomaga, da razvija svojo lastno 

strategijo spoznavanja; 

– kvalitetna interakcija in komunikacija: povezanost, druženje in sodelovanje med 

otroki, vzgojitelji in starši – pomembne so vse možne kombinacije odnosov med 

njimi: otrok – otrok, otrok – starši, otrok – vzgojitelj, vzgojitelj – starši, vzgojitelj – 

vzgojitelj (Plestenjak, 1995); 

– timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu: zaposlitev dveh vzgojiteljev v 

vrtcu, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti, pojave in probleme; 

– projektno delo: vzgojitelji/-ce spodbujajo otroke, da se odločijo, kaj bi radi delali; 

– dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: znotraj in zunaj 

vrtca so predstavljena različna gradiva, ki prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok; 

– prostori v vrtcu: za vrtce Reggio Emilia so značilne pritlične zgradbe, ki omogočajo 

dobro komunikacijo znotraj zgradbe in s svetom izven stavbe; ogledala v igralnici, da 

se lahko otroci opazujejo in razvijajo ob opazovanju samega sebe; veliko stekla in s 

tem povezanost zunanjega in notranjega prostora; razstavljena dela otrok; igralnica, ki 

je zelo dobro izkoriščena in razdeljena na več kotičkov; razdeljenost igralnice na dva 

prostora, da je lahko otrok v prostoru, kjer je vzgojiteljica, ali tam, kjer je ni; dostop 

vsake igralnice do svojega ateljeja in osrednjega prostora, ki ga imenujejo »piazza« 

(Devjak et al., 2009). 

 

Participacija v vrtcih Reggio Emilia pomeni način vključevanja otrok v vzgojno-izobraževalni 

proces. Pomembna cilja sta spodbujanje razvoja otrokove identitete in samozaupanja za 

sodelovanje z drugimi otroki in odraslimi ter razvijanje občutka pripadnosti skupini oz. 

občutka, da je posameznik del širšega okolja oz. lokalne skupnosti (Rinaldi, 2006).  

 

Clark in Moss (2001, povzeto po: Turnšek et al., 2009) strneta pojmovanje otroka v teh vrtcih 

v naslednje vloge: 

– otrok je edini, ki je strokovnjak za svoje življenje (ima vpogled v lastne izkušnje in 

poglede na življenje), 

– otrok je spreten sogovornik, ki uporablja široko množico jezikov, s katerimi artikulira 

svoje poglede in izkušnje (»sto jezikov«), 
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– otrok je aktiven član, ki vpliva na svet okrog sebe in je v interakciji z njim, 

– otrok je ustvarjalec smisla in pomenov ter sam konstruira in interpretira svoje 

življenje. 

 

V konceptu Reggio Emilia raje govorijo o pravicah otrok, namesto o njihovih potrebah. 

Malaguzzi meni, da bi se morali namesto šibkosti in meja otrok, zavedati njihove 

presenetljive in neverjetne moči ter njihovih sposobnosti. To, kar se otroci naučijo, ni 

neposredna posledica poučevanja, ampak je bolj posledica otrokove lastne aktivnosti in 

spodbud, ki mu jih daje okolje. Učijo se preko komunikacije in konkretnih izkušenj. Pri 

učenju je pomembno, da se ustvarja široka mreža vzajemnih izmenjav med otroki, ter med 

otroki in odraslimi. Ne smemo zanemariti vloge odraslih, saj je njihova osrednja vloga 

posredno aktivirati otrokove sposobnosti ustvarjanja smisla kot osnovo procesa učenja 

(Malaguzzi, 1993, povzeto po: Batistič Zorec, 2009). 

 

� KONCEPTI OZ. PEDAGOGIKE, KI SO POMEMBNE ZA PARTICIPACIJO IN 

PREDSTAVLJAJO TEMELJ REGGIO EMILIA PRISTOPA: 

 

- Odnosna pedagogika: 

Je predhodnica in temelj pedagogike poslušanja. Rinaldijeva je že konec 20. stoletja zapisala, 

da so prav demokratični odnosi, zasnovani na aktivni participaciji med tremi ključnimi akterji 

(otrok, vzgojitelj, starši), temelj zasnove javnih vrtcev v Reggio Emili (Rinaldi, 2006). 

 

Pedagogika odnosov poudarja pomen medosebnih odnosov – med otroki, skupinami otrok, 

odraslimi (vzgojitelji in starši) in lokalno skupnostjo. Je nov teoretični okvir za razumevanje 

bistva vzgoje in vzgojnih akterjev (vzgojitelja in otroka) (Kroflič, 2010). 

 

Otrok razvija svojo identiteto preko odnosov v skupnosti, pri tem pa ga usmerja protislovnost 

dveh razvojnih sklopov potreb. Usmerjata ga potreba po varnosti in vključenosti ter potreba 

po svobodi (Bauman, 2001 povzeto po: Kroflič, 2010).  

 

Z odnosno pedagogiko se gradi ustrezen odnos med vzgojiteljico in otrokom. Vzgoja v tem 

primeru ni prvenstveno posredovanje znanja in izkušenj, niti zaščita otroka kot nebogljenega, 

ampak je aktiven odnos, ki poteka prek skupnih dejavnosti in se postopoma širi od prvih 
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pomembnih oseb k drugim (vzgojitelju) in vrstnikom. V teoretskem smislu njena spoznanja 

dopolnjuje pedagogika poslušanja. Na odnosno pedagogiko se nanaša tudi močno poudarjena 

umetniška ustvarjalnost v Reggio Emilia vrtcih, saj ob ustvarjanju in posredovanju izdelkov, 

igra veliko vlogo komunikacija z vrstniki in odraslimi (Kroflič, 2010). 

 

- Pedagogika poslušanja:  

Ključna paradigma na področju predšolske vzgoje je v zadnjih petnajstih letih postala 

pedagogika poslušanja. Ta pedagogika je spodbudila razvoj v smeri prepoznavanja »otroške 

perspektive« v procesu učenja in življenja v vrtcih. Koncept pedagogike poslušanja je najbolj 

razvit ravno v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. Poslušanje ima v pristopu Reggio Emilia 

pomembno vlogo. Poslušanje je kompleksno, ima interpretativen odnos in je prežeto s čustvi 

in vrednotami. Vključuje več oblik sporazumevanja oz. kot pravi Malaguzzi, »otrokovih 100 

jezikov« (Skubic, 2009). 

 

Poslušanje omogoča komunikacijo, ki je lastnost intelekta in duha, še posebej pri predšolskem 

otroku. Otroci so največji poslušalci vsega, kar jih obkroža, poslušajo tudi druge – vrstnike in 

odrasle. Otroci poslušajo življenje v vseh oblikah in barvah in kmalu se zavejo, da je 

poslušanje, ki vključuje opazovanje, tipanje, vohanje, okušanje in raziskovanje, bistveno za 

sporazumevanje. Poslušanje je otrokova predispozicija oz. prirojena lastnost, ki mu omogoča 

socializacijo. Naloga vzgojiteljev je, da dopuščajo in negujejo otrokovo različnost v izražanju, 

v vseh svojih jezikih, kot jih opredeljuje koncept Reggio Emilia (besedni, likovni, glasbeni, 

grafični jezik itd.). Prenos med jeziki in njihova medsebojna interakcija omogočata 

ustvarjanje in utrditev pojmov (Rinaldi, 2006). 

 

Carlina Rinaldi (2006) navaja, da pojem poslušanje pomeni: 

– občutljivost za vzorce, ki nas povezujejo z drugimi in zavedanje, da je naše 

razumevanje le majhen del širšega znanja, ki povezuje univerzum, 

– metaforo za odprtost oz. občutljivost biti poslušalec in poslušati – ne le z ušesi, ampak 

z vsemi čutili, ki jih imamo, 

– poslušanje vseh stotih jezikov, simbolov in kodov, ki jih uporabljamo za izražanje in 

komuniciranje, 

– notranje poslušanje, poslušanje samega sebe, 
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– odprtost za različnost, drugačnost in prepoznavanje vrednosti mnenja drugih in 

njihove interpretacije, tudi če se ne strinjamo z njimi, 

– interpretiranje oz. dajanje pomena sporočilu in povratno informacijo  sporočevalcu, 

– uvod k vsakemu učnemu procesu, ki ga določa »učeči se subjekt« in se razvija v 

učenčevi glavi s pomočjo aktivnega delovanja in refleksije ter tako postaja znanje in 

spretnost, 

– kontekst poslušanja, kjer se učimo pripovedovati in poslušati in kjer se posamezniki 

čutijo upravičene podati svoje teorije in svoja pojmovanja o določenem vprašanju.  

 

Rinaldijeva pravi, da ima pedagogika poslušanja dva pomembna vidika, vendar oba 

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

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

Drugi vidik je »političen« in postavlja zahtevo po demokratičnem dialogu z družino, širšo 

lokalno skupnostjo in kulturo. Poslušanje otroških teorij nam omogoča, da razumemo, kako 

razmišljajo, kakšna vprašanja si postavljajo, kako napredujejo in kakšna razmerja 

vzpostavljajo s stvarnostjo oz. resničnostjo (Rinaldi, 2006). 

 

Poslušanje pomaga zagotoviti dosledna dokumentacija (proizvajanje dokumentov, ki govorijo 

o načinih učenja posameznikov in skupine), saj skupini in vsakemu posamezniku omogoča 

opazovanje samega sebe in drugih, medtem ko se učijo (Rinaldi, 2006). 

 

Pedagogi bi morali poslušati ideje, razlage, vprašanja in odgovore otrok, brez predhodnih 

predpostavk o tem, kaj je prav in kaj narobe (Batistič Zorec, 2010). 

 

- Etika participacije oz. udeleženosti (ang. the ethic of participation): 

Etika soodločanja uči, da mora strokovnjak odstopiti od moči, ki mu jo daje posedovanje 

»resnic« in dokončnih odgovorov na vprašanja, saj mu ta moč ne pripada. Raje naj vedno 

znova ustvarja priložnosti za razgovor, iskanje skupnih interpretacij in soustvarjanje rešitev 

(Hoffman, 1994, povzeto po: Turnšek et al., 2009).  

 

Strokovnjaki se morajo odpovedati dvomu o kompetentnosti drugega oz. o sposobnosti 

otroka, da izrazi, kaj misli. Namreč velikokrat naletimo na prepričanje strokovnjakov 

(pedagogov), da oni bolje vedo, kaj je dobro za nekega učenca oz. uporabnika, kot ve sam. 
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Etika udeleženosti spodbuja k sodelovanju, v katerem nima nihče zadnje besede. Pomembno 

je sodelovanje, soustvarjanje, raziskovanje in sointerpretiranje (Bahovec Dolar in Golobič 

Bregar, 2004). 

 

- Perspektiva moči (ang. the strength perspective) in ideja krepitve moči (ang. 

empowerment): 

Saleebey pravi, da je naloga vzgojitelja, da mobilizira moč človeka (njegove talente, znanje, 

sposobnosti) in mu pomaga podpreti njegova lastna prizadevanja, da doseže svoje življenjske 

cilje in vizije. Tako bo otrok imel kvalitetnejše življenje, ki bo v skladu z njegovimi koncepti, 

kaj je kvalitetno (Saleebey, 1992, povzeto po: Turnšek et al., 2009). 

 

Podobno tudi ideja krepitve moči (ang. empowerment) terja od strokovnjakov, da zavestno 

ustvarjajo priložnosti in načine, ki omogočajo uporabnikom družbenih ustanov, da izrazijo 

svoje življenjske cilje, želje, ideje in pričakovanja (Turnšek et al., 2009). 

 

- Projektno delo: 

Je eden ključnih pristopov pri učenju in poučevanju, ki se izvaja v vrtcih, utemeljenih na 

pedagoškem konceptu Reggio Emilia. Otrokom zagotavlja prevzemanje dejavne oz. aktivne 

vloge pri procesu učenja in konstruiranju lastnega znanja. Otrokom omogoča, da so v večji 

meri udeleženi pri kreiranju vrtčevskega vsakdana (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Pomembna značilnost vrtcev Reggio Emilia je vključevanje predšolskih otrok v razširjene in 

poglobljene raziskovalne projekte. Katz in Chard projektno delo opredelita kot poglobljeno 

študijo določene tematike, ki jo izvaja skupina otrok. Izhodišča tovrstnih projektov zasledimo 

že pri Deweyu, Piagetu in Brunerju. Projektno delo otrokom omogoča, da lahko poglobljeno 

in celovito spoznavajo nek dogodek ali pojav, ki jim je blizu oz. zadeva njihovo življenje, ki 

jih zanima in jim vzbuja pozornost. Projekt omogoča, da se otroci lahko sami odločajo in 

izbirajo kaj in kako bodo raziskovali. Pri odločanju sodelujejo z vrstniki in odraslimi. Takšno 

angažiranje otrok razvija njihove dispozicije za nadaljnje učenje, saj izboljšuje njihovo 

zaupanje v lastne intelektualne zmožnosti (Katz in Chard, 2000). 

 

Otroci v projektih sodelujejo na različne načine. Do informacij poskušajo priti z 

opazovanjem, postavljanjem vprašanj, zbiranjem dokumentov itd. Nato predstavijo svoja 
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spoznanja, izkušnje, predstave, ideje, opažanja in občutke z različnimi grafičnimi jeziki oz. 

preko vizualnih medijev. Vizualni mediji so pomembni tudi zato, da vzgojitelji lažje 

opazujejo, kako otroci gradijo svoja razumevanja pojavov, ki so predmet raziskovanja in 

kakšen je njihov napredek v znanju (Turnšek et al., 2009). 

 

� PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI KONCEPTA: 

Glavna prednost koncepta Reggio Emilia je odprtost, saj se koncept nenehno izpopolnjuje, 

sprejema različne znanstvene teorije in spoznanja, spreminja svoj odnos do okolja in 

nadgrajuje lastna pojmovanja in vzgojno prakso (Devjak et al., 2009). 

 

Tudi Batističeva poudarja, da je pomemben prispevek koncepta Reggio Emilia njegova 

odprtost in odpoved prepričanju, da vedo kakšni so otroci, kaj je zanje najbolje in kako jih 

vzgajati. Zavedajo se razlik med otroki in jih poskušajo spoznati preko izražanja skozi sto 

jezikov in njihove kulture. Zavestno se odpovejo uvrščanju otrok v določene, vnaprej 

postavljene kategorije ali norme. Raje se učijo od njih, jih aktivno poslušajo in spoznavajo s 

skrbnim dokumentiranjem (Batistič Zorec, 2009). 

 

Pomembna prednost v vrtcih s tem konceptom je, da vzgojitelji svoja opažanja skrbno 

dokumentirajo in arhivirajo. Opazovanje otrok poteka s snemanjem in fotografiranjem, 

fotografijam in posnetkom pa so dodani komentarji otrok, transkripcije pogovorov s 

posameznimi otroki ali med otroki in opažanja vzgojiteljev (prav tam).  

 

Pristop odlikuje tudi bogato timsko delo strokovnih delavcev. V oddelku vrtca strokovni 

delavci timsko načrtujejo, izvajajo dejavnosti in timsko evalvirajo. O svojih opažanjih in 

interpretacijah timsko razpravljajo, kar omogoča soočanje med različnimi pogledi oz. vidiki in 

izmenjavo mnenj. Tim se oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti, z namenom oblikovanja 

in doseganja skupnih ciljev. Motivacija za takšno delo izvira iz psiholoških potreb, ki jih 

posameznik zadovoljuje znotraj tima, npr. potreba po varnosti, samoaktualizaciji, sprejetosti 

itd. V timu je pomembno tudi, kako člani tima zaznavajo ovire in konflikte ter kakšnih 

strategij za reševanje se poslužujejo. Tim se razvija, ko problemi v timu predstavljajo vir 

zdrave timske interakcije in niso zaznani kot ogrožajoči (Polak, 2009). 
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Poleg številnih prednosti ima koncept Reggio Emilia tudi več šibkih točk. Glede na to, da je 

eden izmed njegovih najosnovnejših temeljev izražanje v več jezikih, mu teoretiki očitajo, da 

se prevečkrat poudarja le likovno izražanje. Strokovni delavci se zavedajo te pomanjkljivosti 

in jo skušajo odpraviti (Plestenjak, 1995). 

 

Številni strokovnjaki so kritični do pristopa. Menijo, da je v utemeljitvah koncepta veliko 

teoretskih nedoslednosti. Pri branju literature o pristopu je potrebno paziti tudi na nevarnosti 

romantiziranja in nereflektiranega privzemanja trditev, ki obravnavajo ta pedagoški pristop 

(Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 

 

V vrtcih Reggio Emilia nimajo strukturiranega kurikuluma, saj verjamejo, da »kurikulum« 

nastaja sproti in je rezultat nenehnega procesa dogovarjanja med otroki in vzgojitelji in med 

vzgojitelji. Kritiki so mnenja, da nestrukturiran »kurikulum«, kjer ni opredeljenih ciljev, 

povečuje nevarnost za nekonsistentnost in slabo načrtovano vzgojno prakso (prav tam). 

 

Hočevarjeva, Kovač Šebartova in Štefanc (2009) omenjajo problematiko konfliktov v vrtcih 

Reggio Emilia, saj trdijo, da je ta obravnavana le na opisni ravni. Namreč v besedilih o 

konceptu Reggio Emilia ni praktičnih odgovorov o tem, kaj vzgojitelji oz. otroci storijo, ko 

pride do konflikta in ko ni možen dogovor med posamezniki, ki so vključeni v konflikt. 

 

V konceptu Reggio Emilia manjka tudi pojasnitev oz. določitev meja participativne 

demokracije. Namreč neke meje in pravila v vrtcu morajo obstajati, tudi če vrtec omogoča 

participacijo. Avtorji menijo, da vrtec ni nedemokratičen, če ideje, nestrinjanja in mnenja, ki 

jih izražajo udeleženci v vzgojno-izobraževalnem konceptu, niso vedno izpolnjeni (prav tam).  

 

Prav je, da o konceptu Reggio Emilia obstajajo tudi kritike, saj se je potrebno zavedati pasti in 

nevarnosti, če se koncept nereflektirano uvaja v prakso vrtcev. Za masko »usmerjenosti k 

otroku in otrokovih potreb« se lahko skriva še večje manipuliranje z njimi (Batistič Zorec, 

2010). 

 

Pristop Reggio Emilia ima vsekakor več kvalitet kot pomanjkljivosti. Koncept je razširjen 

tako v Evropi, kot v Ameriki in velja za sodobni oz. postmoderni koncept predšolske vzgoje. 

Tudi v našem prostoru poteka projekt »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 
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izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju 

predšolske vzgoje.« Projekt se je začel leta 2008 in bo trajal vse do leta 2013, odvija pa se na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. S tem projektom želijo analizirati elemente 

omenjenega koncepta in jih vključiti v slovenske vrtce kot nadgradnja Kurikuluma za vrtce 

(1999) (Devjak et al., 2009).  

 

Narediti je potrebno še veliko raziskav, ki bodo celovito analizirale prakso vrtcev s 

konceptom Reggio Emila in naših vrtcev, da se bo lahko na podlagi reprezentativnih podatkov 

naredilo konkretne primerjave in zaključke. Elementov pedagoškega pristopa Reggio Emilia 

namreč ne moremo kar prenašati v našo pedagoško prakso, misleč, da samo tako lahko 

dosežemo želene pedagoške učinke in zvišamo kakovost pedagoškega procesa (Hočevar et al., 

2009). 
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2. AKTIVNO UČENJE 

»Vrtec je prostor, ki je namenjen predvsem otrokom. Odrasli imamo v vrtcu sicer 

nenadomestljivo in pomembno vlogo, vendar se moramo zavedati, da si prostor in čas delimo 

z otroki in za otroke.« (Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

          2.1 KAJ JE AKTIVNO UČENJE 

Z aktivnim učenjem poskušamo preseči t. i. transmisijsko pojmovanje učenja in poučevanja, 

pri katerem učitelj oz. vzgojitelj le podaja znanje, otroci pa znanje sprejemajo in se učijo 

vnaprej določenih podatkov. Aktivno učenje učenca celostno aktivira, tako miselno, kot 

čustveno. Za učenca je to učenje osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske 

okoliščine. Uporaba dejavnih strategij učenja je pomembna predvsem zato, da prenesemo 

težišče od prevladujočega in tradicionalnega transmisijskega pojmovanja učenja in 

poučevanja. Preseči je potrebno pojmovanje poučevanja kot postopek podajanja snovi in 

razumevanje pojma učenje kot proces sprejemanja izoliranih spoznanj. Nasproti temu 

Marentič Požarnikova postavlja transakcijo, v kateri potekajo interakcije med učiteljem in 

učenci in med učenci samimi. Proces učenja in poučevanja naj bi po sodobnejših razlagah 

vključeval oblikovanje otrokovih sposobnosti, pojmovno spreminjanje in razvoj otrokovih 

potencialov. Aktivno učenje je tako tudi transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in 

spreminjanje lastne osebnosti (Marentič Požarnik, 1998; Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

 

Učenje na področju otrokovega ožjega socialnega okolja in širšega lokalno-kulturnega 

prostora je lahko uspešno in kakovostno le, ko vsebuje: 

– interdisciplinarnost, 

– participativne strategije učenja otrok, 

– integracijo znanja, spretnosti in stališč, 

– oblikovanje predstav in pojmov »na dolgi rok«, 

– obravnavanje tabu tem ter konfliktnih vprašanj človekovega družbenega življenja 

(Maxim, 1987). 

 

Po mnenju Brunerja je učenje lahko že v vrtcu kompleksno in  aktivno oz. participativno s 

strani otrok. Otrokovo učenje ima značilnosti raziskovanja, ko: 

– se nova spoznanja izoblikujejo na predhodnih znanjih, izkušnjah in pojmovanjih otrok; 
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– se zagotovi čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, z namenom 

odgovoriti na zastavljena problemska vprašanja; 

– se omogoči, da otroci nova spoznanja aplicirajo oz. jih uporabijo za reševanje različnih 

problemskih situacij (Turnšek et al., 2009). 

 

Aktivno učenje je učenje, pri katerem otrok neposredno doživlja in preizkuša predmete oz. 

objekte, deluje v interakciji z ljudmi, zamislimi in dogodki ter hkrati konstruira novo 

razumevanje. Otrok lahko edino sam doživi svoje izkušnje in se preko njih uči ter konstruira 

svoje znanje. Otroci sami spodbudijo dejavnost z gibanjem, poslušanjem, iskanjem, 

občutenjem ali rokovanjem in se preko te dejavnosti učijo novih pojmov, tvorijo nove zamisli, 

ustvarjajo simbole in abstrakcije. Če je ob njem odrasli, ki pozorno opazuje otrokovo 

spoznavanje okolja, mu lahko omogoča nove in nove izkušnje, preko katerih otrok napreduje 

v razumevanju in razvoju (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Pri aktivnem učenju so pomembni naslednji elementi: 

– neposredno delovanje na predmete (uporaba in raziskovanje različnih materialov, pri 

čemer otroci uporabijo svoje telo in čute), 

– razmišljanje o delovanju (otrokovo razumevanje sveta se razvija, ko razmišlja o svojih 

izkušnjah s predmetom, ko opravlja dejanja, ki izhajajo iz potrebe preizkusiti zamisli 

ali poiskati odgovore na vprašanja in s tem zadovoljiti svojo radovednost), 

– notranja motivacija, domiselnost in posplošitev (skozi proces preizkušanja in 

raziskovanja iz lastne pobude prihajajo do zanimivih zaključkov o svetu okrog sebe), 

– reševanje problemov (otroci se aktivno učijo, ko se srečujejo s pravimi problemi ter z 

nepričakovanimi rezultati in ovirami pri reševanju problemov) (prav tam). 

 

Učinki aktivnega učenja, ki jih opisujeta Hohmann in Weikart so naslednji: 

– v skupini je veliko manj konfliktov med odraslimi in otroki, 

– otroci in odrasli razvijajo samozavest in so bolj zadovoljni, 

– otroci tudi v šoli črpajo iz zgodnjih izkušenj aktivnega učenja in z njim nadaljujejo 

(prav tam). 
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2.2 VLOGA ODRASLIH PRI AKTIVNEM UČENJU 

Odrasli imajo pri aktivnem učenju otrok več vlog. Pomembno je, da spodbujajo aktivno 

učenje, raziskovanje in vzbujajo otrokom radovednost. Spodbujajo ga na več načinov: 

– organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje, 

– vzpostavljajo spodbudno socialno ozračje, 

– spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje, 

– opazujejo in interpretirajo dejanja vsakega otroka v luči razvojnih načel, ki jih 

utelešajo High/Scopove ključne izkušnje, 

– načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih (Hohmann in Weikart, 

2005). 

 

Otroci v spodbudnem okolju za aktivno učenje sami dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz 

njihovih osebnih interesov. Sami izbirajo materiale, se odločajo, kaj z njimi početi, kako jih 

raziskati z vsemi svojimi čuti itd. Tako so res aktivni pri svojem učenju in ne le pasivni 

sprejemniki obstoječih znanj, ki jim ga podajo odrasli. Pomembno je, da se odrasli znajo 

upreti skušnjavi, da bi jim pomagali kaj narediti »pravilno«, saj bi jim s tem odrekli 

dragocene možnosti za učenje in odkrivanje (prav tam). 

 

Otroci pri raziskovanju predmetov spoznavajo razmerja med predmeti: kako jih kombinirati, 

preoblikovati itd. Pomembno je srečevanje protislovij, kajti tako nastanejo problemi, ki otroke 

spodbudijo k reševanju problemov oz. k aktivnemu učenju. Vzgojitelji otrokom pustijo, da 

pripovedujejo in razlagajo svoje izkušnje ter opisujejo, kaj počnejo. Skozi govor lahko 

razmišljajo o svojih dejanjih in sodelujejo z drugimi. Pomembno pri poslušanju otroka in 

spodbujanju njegovega razmišljanja je, da vzgojitelj sprejme njegove odgovore in pojasnila 

tudi kadar so »napačni«. Le tako mu omogoča, da otrok preizkuša zamisli in sam ugotovi, kaj 

je prav in kaj je napačno (prav tam). 

 

     2.3 KURIKULUM HIGH/SCOPE 

Pristop High/Scope temelji na aktivnem učenju, pri katerem ima osrednji pomen proces 

načrtovanja – izvedbe – obnove. Otroci sami načrtujejo, kaj bi radi počeli, nato načrt s 

pomočjo odraslih izpeljejo, po končani dejavnosti pa sledi obnova ali evalvacija dejavnosti. 

Otroci načrtujejo z osebnim namenom, interesom oz. željo po določeni aktivnosti. Svoje 

namene izrazijo z dejanji, kretnjami ali besedami, odvisno od zmožnosti izražanja oz. starosti. 
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Vsi predšolski otroci znajo izraziti, kaj bi radi počeli in prav je, da jim prisluhnemo. S tem, ko 

otrokom damo možnost, da izrazijo svoje želje, pridobijo samozaupanje in samopodobo, kar 

jim koristi za njihovo prihodnost. Naučijo se artikulirati svoje želje in razmišljati o svojih 

dejanjih. Če svoje želje uspešno izpeljejo, razvijejo občutek iniciativnosti in spoznavajo, da 

znajo kompetentno razmišljati, se odločati in reševati probleme. Poleg tega se pri 

uresničevanju svojih idej začnejo zavedati, da so odgovorni za svoje lastne odločitve, dejanja 

in posledice le teh. Če so njihovi poskusi uresničevanja interesov pogosto onemogočeni, 

izgubijo pogum, samozaupanje in sčasoma ne upajo več izražati svojih pobud (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

 

Za pristop High/Scope je značilno, da imajo otroci ves čas možnost participiranja. Odločajo 

lahko o materialih in dejanjih ter so enakovredni sogovorniki odraslih. Odrasli jih poslušajo, 

podpirajo in opogumljajo. Za ohranjanje takšnega aktivnega učenja je vsekakor pomembna 

ustrezna čustvena klima. Odrasli si skozi ves dan prizadevajo ohranjati ozračje zaupanja, da se 

otroci počutijo varne in si upajo preizkušati nove stvari; povedati, kaj mislijo; prepoznati 

probleme in preizkušati različne rešitve. Odrasli ves čas poskušajo deliti vodenje z otroki, 

tako pri dnevni rutini kot pri dejavnostih. Otroci lahko tako znotraj primernih meja pozornosti 

in podpore odraslega, privzemajo vedno več nadzora nad sabo in svojim učenjem (Bahovec 

Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 

David P. Weikart, ki je ustanovitelj pristopa High/Scope, pravi, da si otroci in odrasli delijo 

vlogo pri vzgoji in učenju. Vloga odraslega je, da podpira otroka in ga vodi skozi različne 

izkušnje aktivnega učenja. Za pristop so pomembna naslednja načela: 

– aktivno učenje (nastaja iz osebne pobude, otroci so aktivni zaradi prirojene želje po 

raziskovanju), 

– pozitivna interakcija med odraslim in otrokom (namesto vodenja otrok, ki temelji na 

pohvali, kaznovanju in nagrajevanju, se otroci lahko ukvarjajo in igrajo z ljudmi ter 

materiali brez strahu, tesnobe, naveličanosti in zapostavljenosti), 

– učno okolje (organizacija igralnega prostora v interesne kotičke in izbira primernih 

materialov), 

– dnevna rutina (med otroki in odraslimi vzpostavlja občutek skupnosti in se osredotoča 

na priložnosti za aktivno učenje;), 

– vrednotenje (Hohmann in Weikart, 2005). 
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Otroci se pri igri, ki jo načrtujejo sami, igrajo z več domišljije, koncentracije in intelektualne 

kompleksnosti kot med spontano igro ali med igro, ki jo načrtuje vzgojitelj. Ko jim damo 

možnost za podajanje idej o tem, kaj bi radi počeli v vrtcu, si morajo idejo najprej mentalno 

predstavljati. Otroci imajo različne mentalne podobe o tem, kaj bi lahko počeli v vrtcu. Pri 

načrtovanju imajo v svoji predstavi lahko rutinske načrte (preprosti načrti, kjer je v ospredju 

material ali dejavnost, navadno so jo že kdaj izvajali), nedoločne načrte (dvoumni načrti, pri 

katerih imajo otroci nejasno podobo o tem, kaj bi radi počeli in potrebujejo čas za razmislek) 

in podrobni načrti (kompleksni načrti, kjer otroci podrobno opišejo vse korake svojega načrta 

in imajo široko mentalno podobo o tem, kako bodo svojo idejo izpeljali v praksi) (Hohmann 

in Weikart, 2005). 

 

2.4 AKTIVNO UČENJE V VRTCIH 

Vsako učenje ni aktivno učenje. Turnškova navaja, da o aktivnem oz. participativnem učenju 

in poučevanju govorimo predvsem takrat, ko vzgojitelj namenoma uporablja pristope, metode, 

in tehnike, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja 

novega znanja, predstav in pojmov (Turnšek, 2009/2010). 

 

Raziskovalne študije kažejo, da je transmisijsko razumevanje procesa učenja še prisotno, tako 

v šolah kot v vrtcih. Učenje se še vedno pojmuje kot prenos znanja z vzgojitelja ali učitelja na 

učence. Znanje se tako razume kot nekaj nespremenljivega in danega, otrok pa je v tem 

primeru le objekt oz. sprejemnik (prav tam). 

 

V številnih raziskavah so z opazovanjem prakse ugotovili, da obstajajo razlike med 

prepričanji oz. stališči vzgojiteljev o dejavnih strategijah učenja in njihovim ravnanjem oz. 

poučevanjem v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki je pri nekaterih še izrazito  tradicionalno, 

direktivno in t.i. »pošolano«. Vzgojitelji vedo, kakšne strategije učenja so bolj uspešne in 

primerne za predšolsko obdobje, vendar se v konkretnih situacijah včasih ne znajdejo (ne 

poznajo ustreznih metod, tehnik, pristopov itd.) in hitro zdrsnejo v tradicionalno »pošolano« 

poučevanje (prav tam). 

 

Do nasprotij med prepričanji in ravnanji vzgojiteljev oz. vzgojiteljic prihaja zaradi različnih 

razlogov. Turnškova (2009/2010) meni, da imajo pri tem odločilno vlogo osebne izkušnje 

vzgojiteljev iz lastnega šolanja in prepričanja o šoli ter vzgoji, ki so jih pridobili tekom 
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svojega življenja. Razlog lahko najdemo tudi v pritiskih staršev in učiteljev, saj želijo, da se 

otroci čim več naučijo in se tako pripravijo na šolo. Pomembno vlogo pri tem razkoraku pa 

imajo lahko tudi dejavniki institucionalnega konteksta (stres, številčne skupine otrok, 

omejitve prostora …). Ta razkorak se lahko reši le tako, da se vzgojitelje osvešča in 

usposablja s predavanji in delavnicami o uporabi pristopov za načrtovanje in izvajanje 

dejavnosti, ki zagotavljajo aktivno oz. participativno vlogo otroka v procesu izobraževanja. 

 

Tudi pri študiji prepričanj in subjektivnih teorij vzgojiteljic slovenskih vrtcev je Turnškova 

(2006) ugotovila, da je večina vzgojiteljic mnenja, da bi bilo potrebno za večjo kakovost v 

vrtcih izboljšati participacijo udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izrazit 

poudarek so dodelile participaciji otrok v življenju vrtca, ta sovpada s spodbujanjem 

kakovosti interakcij med vrstniki in zahtevo po participaciji staršev. 

 

Aktivno učenje je poudarjeno tudi v Kurikulumu za vrtce in sicer v načelu aktivnega učenja. 

Načelo govori o zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in upoštevanju otrokovih pobud 

(Batistič Zorec, 2010). 
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3. RAZISKOVANJE 

         3.1 KAJ JE RAZISKOVANJE 

Raziskovanje je oblika učenja, ki se v vrtcih vse bolj uveljavlja. Vzgojitelj s takšnim načinom 

dela s predšolskimi otroki, sledi temeljnemu načelu Kurikuluma za vrtce – procesni 

naravnanosti, pri čemer je proces učenja pomembnejši od končnega rezultata. Učenje z 

raziskovanjem vsebuje tako aktivno učenje otrok, kot njihovo participacijo. 

 

Raziskovanje mora biti, poleg igre, temeljni princip učenja v vrtcu. Ker v vrtcu še ni nekih 

merljivih rezultatov, ki v šoli žal predstavljajo glavno motivacijo za učenje, je to prednost 

potrebno izkoristiti in otroke navdušiti nad samim procesom raziskovanja, pridobivanjem 

novih izkušenj in znanja. Raziskovanje obrne prevladujočo strukturo »pošolanih« zaposlitev 

na glavo. Vzgojiteljica skupaj z otroki raziskuje problem in se pri tem tudi sama uči. Otrokom 

ne podaja nekih obstoječih znanj, ampak tudi sama raziskuje in je otrokom le v pomoč in 

podporo pri iskanju odgovorov na zastavljena vprašanja. Otrokom pomaga pri organizaciji, 

iskanju virov informacij, dokumentiranju in analiziranju podatkov (Turnšek, 2009/2010). 

 

Raziskovanje je strategija participativnega učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. Z 

raziskovalnim pristopom lahko sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: 

– ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje, 

– oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov (Maxim, 

1987). 

 

Pri učenju otrok je pomembno, da ohranijo svojo radovednost, ki spodbuja motivacijo za 

vseživljenjsko učenje. Vzgojitelj mora paziti, da ne zatre radovednosti, saj lahko na tak način 

otrokom odvzame pogum za njihova vprašanja, razlage in ideje. Otroci so se sposobni sami 

dokopati do novih spoznanj, če jim le omogočimo in dopustimo, da sami raziskujejo in se 

tako najbolje učijo (prav tam). 

 

Raziskovanje zagotavlja in spodbuja iniciativo ter aktivno udeležbo otrok v vseh fazah 

raziskovanja, zato je motiviranost in želja po spoznavanju novega, skozi celoten projekt na 

zelo visoki ravni. To zagotovo prispeva k večji trajnosti učnih rezultatov oz. znanja (Turnšek, 

2009/2010). 
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Raziskovalni pristop ima mnoge prednosti pred tradicionalnimi učnimi aktivnostmi. Kot sem 

že omenila je zelo pomembno, da takšno raziskovanje daje prednost procesom pred končnim 

rezultatom. Prednost je, da se otroci z raziskovanjem naučijo veliko stvari na poti do 

končnega rezultata. Naučijo se, kako priti do informacij, kako jih zabeležiti, kako razvrstiti 

pomembnejše informacije od manj pomembnih, itd. Skozi proces raziskovanja se naučijo tudi, 

kako se učiti (razvoj metakognitivnih spretnosti). Pri raziskovalnih projektih je pomembno 

tudi socialno učenje, saj se otroci učijo spretnosti sodelovanja. Marsikateri problem, ki ga 

otroci rešujejo preko projekta, se dotakne tudi njihovih stališč oz. vrednot. Z reševanjem 

problema, ki je vrednotno obarvan,  spodbujamo otrokovo kritično mišljenje in oblikovanje 

njegovih vrednot ter stališč (prav tam). 

 

Pomembno pri izbiri problema, ki postane temelj projekta je, da se izbere problem, kjer se 

uveljavlja načelo otrokovih interesov in življenjske bližine. Problemi morajo biti zanimivi za 

otroke in povezani z njihovim življenjem. Kot pravi Maxim (1987): »Problem mora biti ravno 

vmes, med tem, kar otroci že vedo o njem in med tem, kar je novega za njih.« Vzgojiteljica 

mora izhajati iz perspektive otrok in njihove pojmovne strukture. Na podlagi te strukture, 

vsak otrok gradi nove predstave in pojme in že znanim pojmom določa nove pomene (prav 

tam). 

 

Maxim se opira na Brunerja in Piageta ter raziskovanje deli na raziskovanje problemov 

zaprtega tipa (ang.: closed – ended inquiry) in proces reševanja problemov odprtega tipa 

(ang.: open – ended inquiry oz. problem – solving process).  

 

        3.2 RAZISKOVANJE ZAPRTEGA TIPA 

Pri zaprtem tipu raziskovanja otroci rešujejo problem z iskanjem določenih informacij in 

podatkov. Rešitev problema temelji na analizi zbranih podatkov, ki lahko poteka na 

induktiven ali deduktiven način. Te podatke zberejo sami ali s pomočjo vzgojitelja, z 

različnimi tehnikami: z deskriptivnimi tehnikami, mnenjskimi »anketami«, zbiranjem 

dokumentov in predmetov itd. (Turnšek et al., 2009). 

 

Faze v raziskovanju zaprtega tipa: 

1. Opredelitev problema (postavimo raziskovalna vprašanja širšega in ožjega tipa), 

2. izražanje domnev (preverimo kaj otroci o določenem problemu že vedo), 
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3. iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje (razmišljamo, kje, 

kako in od koga bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja), 

4. rešitve oz. odgovori na vprašanja (pregled zbranih informacij in ugotavljanje kaj smo 

se novega naučili, katere domneve so bile napačne itd.), 

5. uporaba novih spoznanj (uporaba v vsakdanjem življenju) (Turnšek, 2009/2010). 

 

Neredko se odločamo za probleme, ki so neznanka tudi za odrasle, saj so tako tudi odrasli 

motivirani za raziskovanje in se lažje izognejo vodenju k predvidljivim rešitvam (Turnšek et 

al., 2009).  

 

        3.3 RAZISKOVANJE ODPRTEGA TIPA 

Pri odprtem tipu raziskovanja se otroke spodbuja k iskanju in preizkušanju različnih rešitev 

problema. Otroci iščejo izvirne rešitve, ki se jih sami spomnijo, nato pa jih skupaj z 

vzgojiteljem preizkusijo in analizirajo. S tem pristopom se spodbuja kreativnost in iniciativa 

otrok v vsakdanjem življenju vrtca. Namen takšnih projektov je priti do rešitev problemov s 

pomočjo otrok, z njihovimi idejami, predlogi in njihovimi kreativnimi potenciali (prav tam). 

 

Pri projektu odprtega tipa, že s samo postavitvijo problema, otrokom dodelimo moč odločanja 

in urejanja ter izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z »resnimi« problemi. 

Otroci iščejo rešitve za postavljeni problem, nato pa skupaj z odraslimi te rešitve preizkušajo 

in ocenijo, ali so izvedljive, ustrezne in ali dejansko prispevajo k rešitvi problema. Ključnega 

pomena za kakovostno izvajanje takšnega projekta je ustvarjanje klime, ki spodbuja 

radovednost otrok in njihovo ustvarjalnost. Pomembna je tudi demokratičnost, namreč 

zaželene so ideje vseh otrok, vsaki ideji se je potrebno posebej posvetiti, jo izvesti, če ni 

škodljiva ali nevarna in jo nato oceniti (Turnšek 2009/2010). 

 

Faze v raziskovanju odprtega tipa:  

1. Opredelitev problema (soočenje z izzivom, problemom, navadno iz vsakdanjega 

življenja skupine), 

2. iskanje alternativnih rešitev problema (to vlogo prevzamejo otroci), 

3. izbira in preizkušanje rešitev (vzgojitelj pomaga otrokom, da uresničijo svoje zamisli), 

4. ocena rešitev (otroci naj sami pridejo do zaključka, ali je bila njihova zamisel pravilna, 

uresničljiva, ali je bila škodljiva, zgrešena ipd.) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 40 - 

 

5. uporaba rešitev (prav tam). 

 

Pri raziskovanju odprtega tipa otrokom sporočamo, da lahko sami podajo rešitve za problem. 

To jih največkrat preseneti, zato se lahko poslužimo metod, s katerimi jih spodbudimo, da 

nam lažje navedejo čim več svojih idej in predlogov za rešitev problema. Uporabimo lahko 

tehniko risanja načrta, tehniko miselnega viharja, zapisovanje idej na plakat ali v zvezek itd. 

Pomembno je dokumentiranje vseh idej. Ideje lahko dokumentiramo na različne načine: s 

plakati, risbami s komentarjem, video posnetki itd. Pomembno je, da kljub temu, da pri kakšni 

zamisli vemo, da ni dobra, pustimo otrokom, da jo izvedejo, če seveda ni škodljiva ali nevarna 

in da sami pridejo do zaključka, da njihova zamisel ni bila najboljša. Otroci naj po poti 

poskusov in zmot pridejo do ugotovitev (prav tam). 

 

Cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so: 

– dvigniti raven otroške participacije oz. udeleženosti v življenju vrtca, 

– usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov, 

– dvigniti raven demokratičnega odločanja (zaželen je prispevek vsakega otroka in ideje 

vseh so enakovredne) (prav tam). 

 

Pri projektih zaprtega in odprtega tipa je pomembna rešitev, vendar ta vsekakor ni ključna. 

Poudarek pri tovrstnih projektih je, da z otroki sodelujemo, komuniciramo, jih obravnavamo 

kot enakovredne partnerje, zaupamo v njihove sposobnosti, sledimo njihovim idejam in 

predlogom ter da vse faze in izdelke dokumentiramo (Turnšek et al, 2009). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

V zadnjem času je v predšolski vzgoji pri nas in v svetu vedno več govora o aktivni vlogi 

otrok v vrtcu in otrokovi pravici do participacije – soustvarjanja vsakdanjega življenja in 

učenja v vrtcu ter soodločanja. Mnogi vzgojitelji in vzgojiteljice se trudijo elemente 

participacije in aktivnega učenja vnašati v delo in življenje vrtcev. Za zgled so jim predvsem 

alternativni pedagoški pristopi, kjer bi poudarila koncept Reggio Emilia, skandinavske 

kurikulume in kurikulum High/Scope. Kljub trudu nekaterih številne raziskave (Batistič 

Zorec, 2010; Sheridan, Pramling Samuelsson, 2001; Turnšek, 2002a, 2007b; 2009c) še vedno 

kažejo, da otroci v vrtcu zelo malo participirajo in bo potrebnih še veliko izobraževanj in 

strokovnih posvetov, da bomo vzgojitelji znali svoja stališča in prepričanja o učinkovitosti 

participativnih strategij učenja vnesti v prakso. K temu nas zavezuje tudi Konvencija o 

otrokovih pravicah in nacionalni Kurikulum za vrtce. 

 

Tudi v svoji skupini predšolskih otrok, kjer sem delala kot pomočnica vzgojiteljice, sem 

opazila, da z vzgojiteljico premalo omogočava participacijo otrok oz. njihovo aktivno učenje. 

S projektom »Moj zabavni dan v vrtcu« sem v skupini spremenila dozdajšnjo prakso, tako da 

so otroci sami odločali o tem, kaj bi radi počeli v vrtcu. Z vzgojiteljico nisva načrtovali tem in 

poteka dejavnosti, ampak sva bili otrokom le v pomoč pri izpeljavi njihovih idej in želja. Pri 

zbiranju idej in njihovi izpeljavi sva skušali dvigniti raven demokratičnega odločanja, saj so 

bile ideje vseh enakovredne in prav vsak otrok si je lahko zamislil svoj zabavni dan v vrtcu. 

Upam, da bomo z našim projektom spodbudili še kakšnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, da bo 

participacijo, aktivno učenje in raziskovanje vključil tudi v svojo skupino. S pomočjo 

evalvacije projekta sem odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

 

2. CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

– Opredeliti naslednje pojme: participacija, aktivno učenje in raziskovanje; 

– ugotoviti, ali je participacija otrok opredeljena v Kurikulumu za vrtce in Konvenciji o 

otrokovih pravicah; 
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– spoznati, katere raziskave so bile izvedene o participaciji otrok v vrtcih in kakšni so 

rezultati raziskav; 

– opredeliti prednosti in omejitve participacije otrok v vrtcu; 

– udejanjiti participitavne strategije učenja in ugotoviti, ali vplivajo na motivacijo otrok 

za sodelovanje v delu in življenju vrtca; 

– spoznati želje otrok o tem, kaj si želijo početi v vrtcu, izpeljati ideje in jih evalvirati; 

– spoznati občutke in počutje otrok pri izvajanju projekta odprtega tipa. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

– Ali rezultati raziskav o participaciji kažejo na visoko stopnjo participacije otrok v 

vrtcih?  

– Katere rezultate je pokazala evalvacija projekta glede udejanjanja participitavnih 

strategij učenja in reševanja problema odprtega tipa? 

– Ali projekt reševanja problemov odprtega tipa prispeva k večji motivaciji otrok za 

sodelovanje in soodločanje v vrtcu? 

 

4. RAZISKOVALNA METODA 

4.1 OPIS VZORCA 

Projekt sem izvajala v kombinirani skupini z 19 otroki, starimi od 1 do 5 let. Projekt Moj 

zabavni dan v vrtcu je potekal dobra dva meseca, od marca do maja 2010 v Vrtcu Zala oz. v 

Enoti Sovodenj. V skupini je bilo 8 deklic in 11 dečkov. 7 otrok je spadalo v 1. starostno 

skupino (1 – 3 let), 12 otrok pa  v 2. starostno skupino (3 – 5 let). 

 

4.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Pri branju literature sem uporabljala deskriptivno ali opisno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Skupaj z otroki smo dobra dva meseca izvajali projekt Moj zabavni dan v vrtcu. 

Projekt je potekal v Vrtcu Zala oz. v Enoti Sovodenj. S projektom sem želela vsakemu otroku 

izpolniti želje oz. ideje, ki bi jih rad izpeljal v vrtcu. Ideje sem pridobivala s pomočjo 

nestandardiziranega intervjuja, dokler mi niso vsi otroci povedali vsaj eno idejo za svoj 

zabavni dan. Nato sem otroke sistematično in načrtno opazovala pri izvajanju zabavnih dni. 

Pri nizanju in izpeljavi idej sem podatke zbirala s pomočjo snemanja, fotografiranja, 
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sprotnega zapisovanja pogovorov z otroki in njihovih odzivov. Nato sem zbrane evalvacijske 

podatke obdelala z deskriptivno analizo. 

 

5. NAČRT PROJEKTA »MOJ ZABAVNI DAN V VRTCU« 

5.1 VZOREC 

Tema raziskovanja: Moj zabavni dan v vrtcu 

Čas: od marca do maja, 2010 

Kraj: Vrtec Zala, Enota Sovodenj 

Število otrok: 19 

Starost otrok: 1 – 5 let 

Vrsta vzorca: neslučajnostni 

 

5.2 METODE DELA 

V ospredju projekta bo metoda raziskovanja oz. reševanja problemov odprtega tipa. S to 

metodo se spodbuja kreativnost in iniciativnost otrok, namen tovrstnega raziskovanja pa je, da 

otroci z lastnimi idejami, predlogi in interesi poiščejo rešitve problemov. Otroci v 

raziskovanju odprtega tipa postanejo enakovredni partnerji odraslih, enakovredni pa so si tudi 

med seboj. Vzgojitelj otroke opazuje, jim pomaga in dokumentira vse faze raziskovanja. Pri 

zbiranju podatkov in njihovi obdelavi bom uporabljala kvalitativno tehniko. 

 

5.3 EVALVACIJA 

V fazi zbiranja idej in v fazi izvajanja projekta sem snemala in fotografirala vse pogovore z 

otroki in nato ob gledanju posnetkov napisala dnevnik. Zapisala sem naše vsakodnevne 

pogovore oz. intervjuje in refleksijo dogajanja. Nekatere refleksije smo med samim projektom 

naredili skupaj z otroki. Zapisala sem njihove občutke in oceno posameznih dejavnosti oz. 

dogodkov. Na koncu raziskovanja bom evalvirala celoten projekt. Opisala bom svoje občutke 

in občutke otrok ob izvajanju projekta, njihove odzive in oceno o tem, ali nam je projekt uspel 

ali ne. 
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5.4 FAZE PRI REŠEVANJU PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA 

� Opredelitev problema:  

V skupini, kjer sem izvajala projekt, sem opazila, da so otroci precej vodeni in da sva z 

vzgojiteljico otrokom omogočali premalo samostojnosti ter dejavnega oz. aktivnega učenja. 

Večkrat se nama je zgodilo, da so se otroci pri dejavnostih, ki sva jih pripravili, dolgočasili, 

kar so pokazali tako z vedenjem ali pa so nama povedali, da jim dejavnost ni zanimiva. Pri 

nekaterih dejavnostih jim je koncentracija zelo hitro upadla. Seveda nama je to dalo misliti. 

Razmišljali sva, kaj storiti, nato pa prišli na idejo, da bi izvedli projekt Moj zabavni dan v 

vrtcu, nad katerim sem se navdušila na predavanjih v 3. letniku, pri predmetu Metodika 

uvajanja v družbeno okolje. Odločili sva se, da bova s takšnim projektom, poskušali rešiti 

problem nezainteresiranosti otrok pri načrtovanih dejavnostih. Otrokom sva želeli povečati 

interes in motivacijo za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu. Za projekt sva se odločili tudi z 

željo, da bi se otroci z lastno aktivnostjo pri raziskovanju, veliko naučili in pridobili trajnejša 

znanja. 

 

� Alternativne rešitve, zamisli: 

Otrokom bova sporočili, da bo vsak izmed njih imel svoj zabavni dan v vrtcu. Na ta dan bodo 

lahko počeli, kar si sami najbolj želijo početi v vrtcu. Sami si bodo morali izmisliti ideje oz. 

izraziti svoje želje, midve z vzgojiteljico pa jim jih bova pomagali uresničiti. Pomembno je, 

da jim dava jasno vedeti, da so nujne ideje vseh otrok, saj bo imel prav vsak otrok svoj 

zabavni dan. Dati jim morava vedeti tudi, da so vse ideje dobre ter na nek način izvedljive. 

Ideje nama bodo lahko prikazali z več tehnikami. Zbrali jih bomo z zapisovanjem na plakat, 

snemanjem individualnih pogovorov in kasnejšim zapisom dialogov ter risanjem načrta 

zabavnega dne.  

 

� Preizkušanje, ocena in izbira rešitev: 

Vsak otrok se bo moral omejiti na izvedbo ene ideje oz. želje, saj bo vsak imel le en zabavni 

dan. O vsaki ideji se bova z njimi individualno pogovorili, skupaj bomo ugotovili, če je ideja 

nevarna ali škodljiva, v tem primeru bova poskušali otroka spodbuditi k razmišljanju o 

drugačni izvedbi ideje. Otrokom ne bova sugerirali predlogov, ampak jih bova le usmerjali in 

jim stali ob strani. Nato bomo z vsakim otrokom pripravili zabaven dan in v tem dnevu 

uresničili njegovo idejo, kako želi preživeti zabaven dan v vrtcu. Ideje bomo skupaj z otroki 

ocenjevali tako med samim zbiranjem idej, kot tudi po njihovi izvedbi. 
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� Ocena dela: 

Kot sem napisala že v prejšnji točki načrta projekta, bomo skupaj z otroki ocenjevali ideje in 

nato njihovo izvedbo oz. uspešnost njihove izvedbe. 

 

� Uporaba rešitev: 

Izpeljali bomo ideje vseh otrok, ki bodo izvedljive in neškodljive. 
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6. SHEMA OTROKOVIH IDEJ ZA PROJEKT »MOJ 

ZABAVNI DAN V VRTCU« 

 

 

 

TJ.: OGLED RISANK: TOM IN JERRY IN PIKA NOGAVIČKA 
 
 
             L.: IGRA Z VLAKCI                                               MO.: DIRKA S SKIROJI 
 
 
 
 
G.: DINOZAVROV DAN                                                               V.: TIGROVA ZABAVA 
                                                                                                                  
 
       
 
 
 
 
     J.:DAN NAJMLAJŠI: 
TELEBAJSKOV                     KLOVNOVA 
                                 ZABAVA 
 
 
M.: LUTKOVNI                                                                                        
       DAN                                                                                                                    E.: »WINX«     
                                                                                                                            ZABAVA 
                                                                                   
              
     T.: LUTKOVNI                                                                     A.: DIRKA S FORMULAMI  
               DAN                                                                                 IN DIRKALNIKI 
 
                                                                        
 

         TB.: DIRKA Z AVTOMOBILI                      TP.: ŠTAMPILJKE IN OBISK  

                                                                                                         BRATA 

 

 

 

 

 

 

MOJ ZABAVNI DAN V 

VRTCU 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 47 - 

 

7. OPIS IZVEDBE PROJEKTA »MOJ ZABAVNI DAN V 

VRTCU« 

- Petek, 26. 3. 2010  (1. srečanje z vprašanjem: Kakšen bi bil tvoj najbolj zabaven 

dan v vrtcu?) 

Opis: 

Danes sem otroke v »jutranjem krogu« prvič vprašala, če imajo kakšno idejo, kakšen bi bil 

njihov najbolj zabaven dan v vrtcu. Otroci so me le debelo gledali in niso vedeli, kaj naj 

rečejo. Še enkrat sem jim postavila isto vprašanje. J. se je opogumil in rekel, da bi se najraje 

igral s kockami. E. je takoj zatem vzkliknila, da bi se rada vozila s skiroji. Vprašale sem 

otroke, če smo se v vrtcu že igrali s kockami in se vozili s skiroji. Otroci so povedali, da smo 

to že počeli. Nato sem jim rekla, naj si izmislijo nekaj, kar v vrtcu nismo še nikoli počeli, 

vendar si to močno želijo in do sedaj sploh niso vedeli, da to lahko počnejo v vrtcu. Tudi pri 

nadaljnjem spraševanju so otroci naštevali le dejavnosti, ki smo jih v vrtcu izvajali skoraj 

vsak dan. Vseeno sem vsako idejo pohvalila in odgovorila, da bi bilo to resnično zabavno. 

Nato sem jim razložila, da bomo v vrtcu od tega trenutka dalje zbirali njihove ideje za zabavni 

dan. Povedala sem jim, da bo vsak izmed njih imel svoj zabavni dan in da se lahko za ta dan 

izmislijo karkoli želijo, saj bodo vse ideje dobre in izvedljive. Rekla sem jim naj čez vikend 

razmislijo o tem vprašanju, naslednji teden pa mi bodo povedali kakšno svojo idejo.  

 

Refleksija: 

Otroci so bili vidno začudeni in zmedeni, ko sem jih spraševala o tem, kaj bi radi počeli v 

vrtcu. Njihove ideje so bile rutinskega značaja, saj so naštevali dejavnosti, ki jih izvajamo 

skoraj vsak dan. Takšne ideje sem pričakovala, saj otroci v tej skupini niso bili navajeni, da 

lahko oni odločajo o tem, kakšne dejavnosti bomo izvajali v vrtcu. Prej sva večino dejavnosti 

z vzgojiteljico načrtovali sami, nato pa smo jih skupaj izvajali. Večkrat sva opazili majhen 

interes in motivacijo, kar pa je seveda povsem razumljivo, saj so bili otroci premalo aktivno 

vključeni, slišani in opaženi. 

 

Danes sem vprašanje zastavila vsem otrokom naenkrat, v naslednjih dneh pa jih bom 

spraševala individualno oz. v majhnih skupinah. Tako se jim bom lahko bolj posvetila in jih 

bolje slišala. Menim, da bodo njihove ideje tako bolj izvirne, saj ne bodo slišali idej in želj 

svojih prijateljev. 
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- Ponedeljek, 29. 3. 2010: 

Opis: 

Med prosto igro otrok sem se usedla k trem deklicam, ki so risale in barvale pobarvanke. 

Vprašala sem jih, če so razmislile o tem, kakšen bi bil njihov zabavni dan v vrtcu. V. je rekla, 

da ne ve, kaj bi najraje počela v vrtcu. Rekla sem ji, da mi lahko zaupa vsako idejo ali željo, 

ki ji pade na pamet. Nato je rekla, da bi »šibala«. 

Jaz: »Aha. Imaš še kakšno željo?«1  

V.:  »Barvala bi.« To je rekla medtem ko je barvala pobarvanko. 

Jaz: »No super. Kaj pa če bi se spomnila kaj takšnega, kar v vrtcu nismo še nikoli počeli, pa si 

ti zelo želiš?« 

V.: »Knjige bi gledala.« 

Jaz: »Ali jih nisi še nikoli gledala v vrtcu?« 

V.: »Nisem knjig gledala.« 

Jaz: »Si prepričana?« V. me je le zmedeno gledala. 

Jaz: » No super V., zelo dobre ideje si povedala.« 

 

Nato se je v pogovor vključila E. in rekla, da je razmišljala, kaj si želi početi v vrtcu in da bi 

zelo rada naredila ptičjo hišo, ker imajo doma že zelo staro. Takoj zatem je začela naštevati, 

da bi lahko poleg ptičje hišice v vrtcu izdelali tudi ptičke in jih z vrvicami obesili na strop, da 

nam bodo vse dneve prepevali in »nam čivkali pomlad«. Vprašala sem jo, če si želi še česa. E. 

je začela naštevati, da si želi, da bi v vrtec prišle kraljične, princeske, metulji in »Winxice« 

[junakinje iz risanega filma]. Po vseh teh idejah je izrazila željo, da bi  narisala, kako  si ona 

predstavlja svoj zabavni dan. Nad tem sem bila navdušena in E. je začela z risanjem.  

 

Nato sem ponovno vprašala V., če ima mogoče še kakšno idejo o tem, kakšen bi bil njen 

zabavni dan v vrtcu. V. je kot iz topa ustrelila, da želi, da bi v vrtec prišel metuljček. Vprašala 

sem jo kakšnega metulja si želi. Odgovorila je, da bi moral biti modre barve in živ. Zelo sem 

jo pohvalila, saj je bila to dobra ideja. Vprašala sem jo, če je že kje videla takšnega metulja. 

Povedala mi je, da na travniku in v živalskem vrtu.  

 

                                                 
1 Opomba: Zapisala sem dobesedne dialoge z otroki, saj sem želela ohraniti avtentičnost otrokovih odgovorov. 
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K pogovoru se je vključila tudi T. in rekla, da bi rada naredila metulja iz papirja ali iz lesa. 

Kasneje pa je dodala, da si tudi ona želi oranžnega, živega metulja v vrtcu. 

E. mi je nato pokazala svoj načrt zabavnega dne in mi ponovno razložila, kdo vse bi moral 

priti v vrtec. 

 

 

 

Slika 1: Načrt »Winx« zabave 

 

Vprašala sem jo, kaj bodo vsi ti gostje počeli v našem vrtcu. 

E.: »Igral' se bodo z nami.« 

Jaz: »Kaj pa se bodo igrali?« 

E. »Kej tazga [kaj takšnega], kar se princeske rade igrajo.« 

Jaz: »In vsi našteti bi prišli v vrtec?« 

E.: »Ja, to bo prava »Winx« zabava.« 

Jaz: »Aha, super E. Kako pa bi ti vse naštete junake povabila v vrtec, da bodo vedeli, da 

morajo priti ravno v našo igralnico?« 

E.: »Ja tak', da bi jim message [sms sporočilo] poslala! Pa risbice jim bomo tudi poslal'.« 

Jaz: »Super! Pa bodo vsi lahko prišli?« 

E.: »Ja, vsi bodo lohk pr'šl', ka jih bo Bloom [glavna junakinja] pr'nesla, ka [ker] ona je tok 

močna.« 

Jaz: »Odlično E., vse tvoje ideje si bom skrbno zapisala in kmalu jih bomo uresničili in imeli 

tvoj zabavni dan.« 

E.: »U, komaj čakam!« 
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Refleksija: 

Domnevala sem, da E. ne bo imela težav s podajanjem idej za svoj zabavni dan in nisem se 

zmotila. Ideje so kar vrele iz nje. Z velikim žarom in veseljem je pripovedovala, kaj vse si želi 

oz. koga vse bi povabila na svoj zabavni dan. To se je dogajalo med prosto igro otrok in 

veliko otrok je vsaj z enim ušesom slišalo E. naštevanje. Tako so lahko slišali in razumeli, da 

z vzgojiteljico misliva resno s projektom Zabavni dan v vrtcu. Slišali so, da bodo čisto zares 

lahko povedali svoje ideje in želje za svoj zabavni dan. 

Tudi V. in T. sta imeli več idej, ko sta slišali E. naštevanje. Ni me zmotilo, da si je V. zaželela 

metulja, mogoče zaradi E. pripovedovanja o metuljih, prav tako ne, da si je tudi T. zaželela 

oranžnega metulja, podobno kot V. Važno je, da sta po prvih, neizvirnih idejah, povedali 

nekaj novega. Dvomim, da bi se brez poslušanja E., V. spomnila na živega, modrega metulja, 

in prav tako T. na oranžnega. S tem sta prestopili prag domišljije in pomislili še na stvari, ki 

jih ponavadi v vrtcu ne počnemo. Všeč mi je bilo, da sta se spomnili nečesa, kar je res 

nenavadno, neobičajno in nekaj novega, kar doslej še nikoli nismo delali v vrtcu, saj najbrž 

tudi ne bi bilo dovoljeno ali pa si tega zaradi takšnega vtisa ne bi upali izraziti. E. pa je sploh 

presegla te meje pravil v vrtcu in svobodno naštevala vse, kar ji je prišlo na misel in pri tem 

vidno uživala. Všeč mi je bilo tudi to, da je sama prišla na idejo, da bo narisala, kako si je 

zamislila svoj najbolj zabavni dan v vrtcu.  

 

- Torek, 30. 3. 2010: 

Opis: 

Prav tako kot včeraj sem tudi danes, med prosto igro, spraševala otroke, kakšen bi bil njihov 

zabavni dan v vrtcu. Prišla sem do TJ. in jo prvič vprašala, kaj si želi. Odgovorila je: »Luka bi 

'mela.« To je njen dojenček, ki ga vsak dan prinese v vrtec. Vprašala sem jo, kaj bi še rada 

počela v vrtcu, poleg tega, da bi imela Luka. TJ. me je le zmedeno gledala in ni vedela, kaj 

reči. Da bi jo spodbudila sem rekla, da bom njeno idejo takoj zapisala in da si bova lahko 

ogledali posnetek njenega odgovora na fotoaparatu, saj sem otroke med spraševanjem 

snemala.  

Jaz: »Torej TJ., kaj bi najraje počela v vrtcu?« 

TJ.: »Bom pol [potem] mami vprašala.« 
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Jaz: »Lahko vprašaš mamico za nasvet, ampak vseeno bi raje videla, da poveš, česa si ti 

želiš.« 

TJ.: »Bom še razmislila.«  

Zraven je sedela M. in tudi njo sem povprašala o njenih idejah za zabavni dan. Toda M. je 

bilo kar malce nerodno in me je le zmedeno gledala.  

Jaz: »M., kakšne so tvoje ideje za zabavni dan? Imaš kakšno idejo?« 

J.: »Jst mam.« 

Jaz: »Ti imaš idejo, J. Super! Kakšno idejo pa imaš?« 

M.: »Bom še mal razmislila.« 

Jaz: »V redu, ti še malo razmisli, pa mi boš potem povedala, kaj si želiš.« 

J.: »Jst sm že!« 

Jaz: »Si že razmislil? No potem pa povej, kaj bi rad počel v vrtcu.« 

J.: »Da bi šli vsak dan v'n.« 

Jaz: »Super, čeprav gremo skoraj vsak dan ven. Kaj si še želiš?« 

J.: »Da bi se igral', da bi iskal' zaklad.« 

Jaz: »Odlično. Kaj še?« 

J.: »Pa kej tazga [kaj takšnega], kar radi otroci delajo.« 

Jaz: »Kaj pa radi delajo? Kaj bi ti najraje počel?« 

J.: »Da bi šli vsak dan kam.« 

Jaz: »Kam pa?« 

J.: »Na sprehod.« 

Spraševala sem ga še naprej, vendar mi J. ni hotel povedati ničesar več, zato sem mu 

povedala, da so mi njegove ideje zelo všeč ter da jih bom zapisala. J. se je strinjal. Vprašala 

sem ga tudi če je težko povedati neko idejo in odgovoril mi je z glasnim: »Ja!« 

 

Nato je k meni spet prihitela M. in rekla, da je že razmislila.  

Jaz: »Kaj si želiš početi na svoj zabavni dan, M.?« 

M.: »Kužka bi risala.« 

Jaz: »Lahko bi kužka risala, super. Kaj pa si še želiš, kaj takšnega, kar nisi v vrtcu še nikoli 

počela?« 

M.: »De bi kr kužka pr'pelala v vrtec. Bo dirkala, pa me vlekla.« 

Jaz: »Super ideja! Ali imate kužka doma? Katerega kužka bi pripeljala?« 

M.: »Ja, 'mamo. Črnga. Pa ji je ime Astra.« 
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Jaz: »Aha, torej je psička?« 

M.: »Ja, pa taka je že.« (Z rokami je pokazala, kako zelo velika je Astra.) 

Jaz: »Super ideja, M. Tega, da bi nas v vrtcu obiskala psička, pa res še nikoli nismo doživeli!« 

M. je navdušeno kimala in rekla, da že komaj čaka svoj zabavni dan. 

 

Refleksija: 

Tudi danes je bilo zanimivo pri zbiranju idej za zabavni dan v vrtcu. TJ. je bila še malo 

zadržana, sramežljivo je zrla vame in v digitalni fotoaparat in ni ravno vedela, kaj bi 

povedala. Dogovorili sva se, da bo še razmislila. 

 

J. je imel več idej, vendar se je po nekaj idejah izčrpal in ni več vedel, kaj reči. Vesela sem 

bila vsake njegove zamisli in pohvalila sem vse njegove ideje. Strinjala sem se z njim, da se 

ni lahko izmisliti idejo za zabavni dan, vendar sem ga vseeno spodbudila, naj še malo 

razmisli. 

 

Na začetku je bilo M. nelagodno, ker sem prišla do nje in ji postavila vprašanje. Otroci se ne 

morejo takoj navaditi na to, da lahko v tem projektu tako aktivno participirajo in da je ves 

potek odvisen le od njih. M. se je v drugem poskusu razgovorila in izrazila izvirno idejo, da bi 

nam v vrtec pripeljala pokazati svojo psičko Astro. Nad idejo sem bila zelo navdušena, kar 

sem M. tudi povedala. M. je pri pripovedovanju o svoji ideji vidno žarela. Bila je zelo vesela 

in navdušena nad svojo zamislijo. Všeč mi je bilo, ker je sama pritekla do mene in povedala, 

da je že razmislila in mi nato povedala svojo idejo. 

 

- Petek, 2. 4. 2010: 

Opis: 

Tudi danes sem začela spraševati TJ., kaj si želi početi v vrtcu. Vprašala sem jo, če je 

razmislila o mojem vprašanju in prikimala je. 

Jaz: »TJ., kaj si potem želiš početi v vrtcu?« 

TJ.: »Bo mami povedala.« 

Jaz: »Kaj pa če bi poskusila ti povedati kakšno idejo? Poskusi se sama odločiti, kaj si želiš.« 

TJ.: »Ne vem.« 

Jaz: »Kaj rada delaš doma in bi rada še v vrtcu?« 

TJ. (naveličano): »Ne vem.« 
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Jaz: »No, mi boš pa kasneje povedala, nič hudega če nimaš še nobene ideje.« 

 

Nato je k mizi, kjer sva sedeli s TJ. prišel TP.  

Jaz: »Kaj bi pa ti rad delal v vrtcu TP.? Tebe še nisem vprašala. Kakšen bi bil tvoj najbolj 

zabaven dan v vrtcu?« 

TP.: »Da bi bil z mojim bratcem.« 

Jaz: »Ampak saj si že z bratcem Blažem skupaj v vrtcu.« 

TP.: » Da bi bil še z Mihom.« 

Jaz: »Kaj bi naredil, da bi se ti ta želja uresničila?« 

TP.: »Reku bi mu, da nej [naj] pride z menoj v vrtec. Z menoj in Blažem. Pa mami in atija bo 

moral vprašat', če lohk [lahko] pride.« 

Jaz: »Ampak Miha hodi v šolo, ali bo vseeno imel čas priti v vrtec?« 

TP.: »Saj bo prišel, ko bodo počitnice. Takat [takrat] mu bosta ati in mami dovolila.« 

Jaz.: »Super, TP. Kaj bosta pa delala skupaj v vrtcu?« 

TP.: »Z njim bi se igral. Pa tukaj pri meni bi bil. In pri Blažu.« 

Jaz.: »Kaj bi še počeli takrat, ko bo pri nas na obisku tvoj brat Miha?« 

TP.: »Zabavali bi se.« 

Jaz.: »Kako pa?« 

TP.: »Bom drugič povedal. Bom še razmislil.« 

Jaz: »Dogovorjeno, hvala za zelo dobro idejo.« 

 

Po pogovoru s TP.-jem je k meni prišla M. Vprašala sem jo, če ima še kakšno idejo za svoj 

zabavni dan. 

M.: »Moj'ga tamal'ga telička bi pr'pelala u vrtec.« 

Jaz: »O, kako zabavno!« 

M.: »Sam je moj. Bi ga pr'pelala pokazat'. Ka [ko] mu daš rok'ca, te kar poliže.« 

Jaz: »Koga bi potem raje pripeljala – Astro ali telička?« 

M. (z žarečimi očmi in navihanim nasmehom): »Teučka! [telička]« 

Jaz: »Res? Kako bi ga pripeljala v vrtec?« 

M.: »Ja, s prikol'co! Lojza bom poklicala.« 

Jaz: »Kdo pa je Lojze? Kaj bi on naredil?« 

M.: »A veš, od Natalije pa Lenarta ati. Pr'pelu bi na Sovodn [Sovodenj].« 

Jaz: »Telička?« M. je pokimala v odgovor. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 54 - 

 

Jaz: »Kje bi pa bil teliček? Bi prišel v igralnico s teboj?« M. je vneto pokimala. 

M.: »Al' pa zuni bi ga pustila. Ga bom kam pr'vezala.« 

Jaz: »Super, da nas bo teliček obiskal.« 

K nam je prišel tudi L. in tudi njemu sem zastavila vprašanje, kakšen bi bil njegov zabaven 

dan, vendar mi je odgovoril le s skopim: »Ne vem.« Nato je L. odšel naprej. 

 

Ponovno sem poskusila dobiti kakšen odgovor od TJ. 

Jaz.: »Si že razmislila TJ.? Kaj bi najraje počela v vrtcu?« 

TJ.: »Bom še premisnla [premislila].« 

Jaz: »Še vedno ne veš?« 

TJ.: »Ne vem.« 

Jaz.: »Kaj pa doma najraje počneš?« 

TJ. (kot iz topa): »Risanke rada gledam.« 

Jaz.: »Super. Kaj še rada počneš doma?« 

TJ.: »Igram se.« 

Jaz: »Res nimaš nobene ideje o tem, kaj bi rada počela v vrtcu?« 

TJ.: »Ne vem.« Po premisleku pa me je vprašujoče pogledala in rekla: »Risanko bi gledala.« 

Jaz: »Odlično! Tega še nismo počeli v vrtcu. Torej bi rada gledala risanko v vrtcu?« 

TJ.: »Ja!« 

Jaz.: »Katero pa?« 

TJ. (spet kot iz topa): »Tom in Jerry! Tisto od miške.« 

Jaz.: »Super ideja, TJ. Kako pa bi v vrtcu dobili to risanko? Kako bi to potekalo?« 

TJ.: »Doma imam Tom in Jerry-a. Bom mami vprašala, če lohk [lahko] risanko prinesem u 

vrtec.« 

Jaz: »Si želiš še kaj, poleg risanke?« 

TJ.: »Pa na kavču bom sedela.« 

Jaz: »Ali imamo v vrtcu kakšen kavč?« TJ. odkima. »Kako bi prišli do njega? Kako bi ti 

naredila kavč?« 

TJ.: »Mamico bom še enkrat vprašala, če lohk nesem kavč, pa bomo še kavč pr'nesli.« 

Jaz: »Ali misliš, da bi lahko kavč prinesla v vrtec?« 

TJ.: »Ne, mi bo pa še mami pomagala.« 

Jaz: »Ga bosta res lahko prinesli? Kako ga bosta prinesli?« 

TJ.: »Se ga bomo vsi pr'jel. Tud' ati bo pomagal. Pa N. [brat], pa mami, pa jst.« 
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Jaz: »Ste tako močni, da vam bo uspelo?« 

TJ.: »Ja, vsi bomo ga. Tisti kot smo doma.« 

Jaz: »Kako ga boste pa iz vaše hiše do vrtca prinesli? Ni preveč daleč?« 

TJ.: »Ne vem.« Potem sem jo še spraševala kako jim bo uspelo prinesti kavč v vrtec, vendar 

me je TJ. le naveličano pogledala in mi rekla: »Ne lubi se mi več.« Seveda sem jo nehala 

spraševati in obe sva se smejali njenemu odgovoru. TJ. se je odšla igrat, vendar je prav kmalu 

spet prihitela k meni in že od daleč  vzklikala: »Pa sj 'mamo že kavč u vrtcu.« 

Jaz: »Kje?« 

TJ.: »Ja tuki [tukaj] v igralnici in v garderobi.« 

Jaz: »Potem ne boš nosila kavča od doma?« 

TJ.: »Ne ti bodo tud' dobri. Pa mi mamo doma še pouštre pa se lohk tud uležemo.« 

Jaz: »Kje bi jih pa v vrtcu dobili?« 

TJ.: »Ja te pouštre bi mela, ka jih mamo u vrtcu u omar.« 

Jaz: »Si želiš še kaj za svoj zabavni dan?« 

TJ.: »Ne.« 

Jaz: »No TJ., potem bomo pa kmalu imeli tvoj zabavni dan, tako da lahko doma že vprašaš, če 

lahko prineseš risanko v vrtec. Prav?« 

TJ.: »Mhm.« 

Jaz: »Kavč pa blazine bomo pa v vrtcu priskrbeli?« 

TJ.: »Ja. Ti pa S. [vzgojiteljica] mi bosta pomagale.« 

Jaz: »Zmenjeno, TJ.« 

 

Refleksija: 

Danes je bilo zbiranje idej za zabavni dan v vrtcu zanimivo in zabavno. Vztrajna sem bila pri 

spraševanju TJ., ki je bila sprva precej nezainteresirana in mi je le naveličano odgovarjala z 

»ne vem« in da bo mami vprašala za pomoč. Nato sem jo spodbudila z vprašanjem, kaj rada 

počne doma. Takoj mi je odgovorila, da najraje gleda risanke. Nato sem jo ponovno vprašala, 

kaj bi rada počela v vrtcu in s tem mogoče tudi malo usmerila njen odgovor. TJ. je namreč po 

kratkem razmisleku, z vprašujočim in navdušenim pogledom predlagala, da bi tudi v vrtcu 

gledala risanko. Nato se ji je odprlo in komaj sem sledila njenemu govorjenju. Mislim, da ni 

bilo nič narobe, ker sem jo spodbudila in ji pomagala, da se je spomnila, kaj rada počne in bi 

to lahko počela tudi v vrtcu. Pogovor s TJ. je bil zabaven tudi zaradi njenega iskrenega 

odgovora: »Ne lubi se mi več.« Seveda je potem nisem več spraševala, saj sem bila danes že 
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tako zelo vztrajna pri pogovoru z njo. Vendar je nato sama pritekla k meni in mi razložila 

rešitev problema s kavčem, saj je med igro ugotovila, da ga imamo tudi v vrtcu. Tako se je 

kljub močni mami, očetu in bratu, odločila, da bo raje, kot da bi nosili kavč od doma, 

uporabila kavč v vrtcu. Moj trud je bil povrnjen, saj je TJ. končno povedala, kaj si želi in 

videla sem, da je nad svojo idejo zelo navdušena in da komaj čaka svoj zabavni dan. 

 

Tudi pogovor s TP.-jem  je obrodil sadove, saj je predlagal zanimivo idejo, da bi ga lahko v 

vrtcu obiskal njegov starejši brat, ki že hodi v šolo. Pri vprašanju, kdaj bi ga brat lahko 

obiskal, se je TP. znašel in ugotovil, da bi lahko prišel v času počitnic.  

 

M. je tokrat predlagala, da bi v vrtec pripeljala svojega telička. Pri pripovedovanju je bila zelo 

vesela in navdušena. 

 

Otroci so vse bolj razmišljali o svojem zabavnem dnevu in povedali veliko zanimivih 

predlogov. Všeč mi je bilo, ker so nekateri že začutili oz. ugotovili, da ni nobenih mej pri 

izmišljanju svojih idej. Povedali so mi lahko karkoli, pa jih nisem okarala, da tega v vrtcu ne 

moremo početi, ampak sem vsako idejo slišala in bila navdušena nad njo. 

 

- Torek, 6. 4. 2010: 

Opis: 

Tudi danes sem se pogovarjala z E. in povedala mi je še nekaj svojih idej. 

Jaz: »E., kaj bi rada počela v vrtcu?« 

E.: »De bi pr'pelala moj'ga mucka, ka mu je ime Tačko, ka ima zlomlena nog'ca pa ne more 

hast [hodit]. De bi mu jo povil'.« 

Jaz: »Aha. Se spomniš, katere želje si mi nazadnje povedala?« 

E.: (odkimava) 

Jaz: »Ti povem?« 

E.: »Ja.« 

Jaz: »Zadnjič si mi pripovedovala o tem, da bi rada na svoj zabavni dan, v vrtec povabila 

Winxice, kraljične, princeske in metuljčke. Se spomniš?« 

E.: »Ja.« 

Jaz: »Kaj bi potem raje: da bi povabili vse te junake ali da boš pripeljala mucka?« 

E.: »Vse skop [skupaj]!« 
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Jaz: »Torej boš zraven povabila še mucke?« 

E.: »Ja. Pa boma [bomo] zaklad iskal', tak vel'k, z diamanti.« 

Jaz: »Super, tvoj zabavni dan bo res zabaven!« 

K mizi je prišla T., zato sem izkoristila priložnost in še njo vprašala, kaj bi rada počela v vrtcu 

na svoj zabavni dan. 

Jaz: »Imaš kakšno idejo?« 

T.: »Trnuljčico.« 

Jaz: »Kaj bi s Trnuljčico?« 

T.: »Delal' jo bi.« 

Jaz: »Res? Kako bi jo delali? Kako bi ti naredila Trnuljčico?« 

T.: »Iz lesa.« 

Jaz: »Super! Kako bi jo naredili iz lesa? Kje bi dobili les?« 

 

Nato je pritekla V. in mi hitela razlagati, da bi rada imela velikega metulja. Tega metulja bi 

prav tako naredili iz lesa. 

Jaz: »Dobro, super V.! Čeprav zadnjič, ko sem te vprašala, kaj bi rada počela na svoj zabavni 

dan, si si zaželela nekaj drugega. Se spomniš, kaj?« 

V.: »Ne.« 

Jaz: »Da bi rada, da v vrtec pride živ, moder metuljček. Kaj bi raje, da bi prišel moder 

metuljček ali da bi delali velikega metulja iz lesa?« 

V.: »Raje bi moder metuljček.« 

Jaz: »Aha, prav.« 

 

Slika 2: Pogovor z E. in V. o njunem zabavnem dnevu 
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Refleksija: 

Ko sem popoldne gledala posnetke iz današnjega dopoldneva v vrtcu, sem ugotovila, da sem 

naredila napako pri pogovoru z E. in V. Mislim, da še ni čas, da bi se morali otroci odločati 

med idejami, saj sem jih s tem omejila, kljub temu, da jim ves čas dopovedujem, da mi lahko 

povejo kakršnokoli idejo in da bomo prav vsako izpolnili. Mislim, da ni nič narobe, če jim 

naštejem ideje, ki so mi jih že povedali, vendar jim ne smem reči, da se morajo odločiti med 

njimi. Sedaj smo še v fazi zbiranja idej in morajo imeti občutek, da mi lahko naštejejo prav 

vse, kar jim pade na pamet. Kasneje, ko bomo že na tem, da bomo izpeljali zabavni dan, pa  

se bodo morali odločiti le za eno ali dve ideji, da bomo lahko vsak zabavni dan izpeljali v 

enem dnevu.  

 

E. se na srečo ni ozirala na moje omejevanje in je svoje nove zamisli dodala prejšnjim. 

 

V. se je odločila za prejšnjo idejo, vendar jo bom pri naslednjem pogovoru spomnila tudi na 

danes povedano in tako vsaj malo popravila svojo napako. 

 

- Četrtek, 8. 4. 2010: 

Opis: 

Danes sem govorila z MO. Pojasnila sem mu, da bomo v vrtcu imeli njegov zabavni dan in da 

bomo v tem dnevu počeli samo to, kar si bo zaželel. Vprašala sem ga, kaj si želi. MO. je 

dolgo razmišljal in mi na vprašanje, če ima kakšno idejo, samo pokimal. Potem mi je 

odgovoril naslednje. 

Jaz: »MO. kaj bi rad počel v vrtcu? 

MO.: »Da me ne zebe.« 

Jaz: »Kaj bi naredil, da te ne bo zeblo?« 

MO.: »Pokrit' se mor'm hitr'.« 

Jaz: »A te v vrtcu zebe?« 

MO.: »Ne.« 

Jaz: »Kaj bi torej rad počel v vrtcu.« 

MO. (odhajajoč): »Ne vem.« 

Jaz: »Boš še razmislil?« 

MO.: »Ja.« 
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Nato sem vprašala A., kaj bi on rad počel v svojem zabavnem dnevu.  

Jaz: »Imaš kakšno idejo A.? Kaj bi rad počel v vrtcu? 

A.: »Avta.« 

Jaz: »Kaj je z avtom?« 

A.: »Da mu guma poč'.« 

Jaz: »Aha. Kaj bi s tem, da mu guma poč'?« 

A.: »Viličarji so pol [potem].« 

Jaz: »Kaj bi z viličarji počel?« 

A.: »Pol pa dol gume dajo.« 

Jaz: »Viličarji dajo avtomobilu gume dol? Res?« 

A.: »Ja.« 

Jaz: »Kaj bi potem počeli na tvoj dan?« 

A.: »Igral' bi se.« 

Jaz: »Z viličarji?« 

A.: »Ja.« 

Jaz: »Kje bi pa dobil viličarje?« 

A.: »Em, u Krajnu [Kranju]. 

Jaz: »Kje v Kranju?« 

A.: »Unu [tisto], ka je Mercator.« 

Jaz: »A res? Tam si videl viličarje? Kakšni so pa bili?« 

A. je pokimal in odgovoril: »Rdeči.« 

Jaz: »Koliko so pa veliki?« 

A. je visoko dvignil roke. 

Jaz: »A toliko so veliki?« 

A.: »Ja.« 

Jaz: »Torej, kaj bi počeli s temi viličarji?« 

A.: »Dol gume dajo.« 

Jaz: »Kako pa to naredijo?« 

A.: »Ka t'k gor dvignejo avto.« 

Jaz: »Aha. A to bi ti v vrtcu počel?«  

A. pokima. 

Jaz. »Kako bi pa te viličarje dobili v vrtec?« 

A.: »Jih bom pa jst prnesu [prinesel].« 
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Jaz: »Ti bi jih pr'nesu? Pa bi jih lahko prinesel?« 

A. navdušeno pokima. 

Jaz: »Tudi če so tako veliki, kot si prej pokazal?« 

A. pokima. 

Jaz: »Zanimiva ideja, A. In potem bi s temi viličarji dajali gume z avtomobilov?« 

A.: »Ja.« 

Jaz: »Zanimivo. Bi še kaj počel takrat, ko bo tvoj zabaven dan v vrtcu?« 

A. pokima. 

Jaz: »Kaj pa bi rad počel?« 

A.: »Formula.« 

Jaz: »Kaj bi pa s formulo počeli?« 

A.: »Ka bi se igral, bi guma počla.« 

Jaz: »Aha, tudi formuli guma poči. Kje bi se pa igrali s formulami?« 

A.: »Doma.« 

Jaz: »Kako doma? Bomo imeli pri tebi doma zabaven dan?« 

A.: »Ne. Bom u vrtec pr'nesu.« 

Jaz: »Imaš doma formule? In bi jih prinesel v vrtec?« 

A. pokima. 

A.: »Pol bomo pa dirkal s formulami.« 

Jaz: »Pa kakšna guma bi počila?« 

A.: »Ja. Se bomo mel viličarje. Pol pa popravim.« 

Jaz: »Super, A. Bi rad še kaj počel na svoj zabavni dan?« 

A. odkima. 

Jaz: »Je to vse?« 

A. pokima. 

Jaz.: »No, prav super zabaven dan boš imel, A.« 

 

Pridružil se nama je MO. in rekel: »Jst bi tud rad s formulami dirkal.« 

Jaz: »Res? Kje bi pa ti dobil formule?« 

MO: »Take z gumam.« 

Jaz: »Super. Če si boš želel, boš tudi ti lahko dirkal s formulami.« 

MO. je spet nekam odhitel, tako da bova s pogovorom nadaljevala kdaj drugič.  
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Refleksija: 

MO. mi je odgovarjal precej raztreseno in mislim, da ni dobro razumel mojih vprašanj. Ko je 

slišal A. pripovedovanje, si je tudi sam zaželel igre s formulami, tako kot A. 

 

A. je naštel kar nekaj zanimivih idej in navdušeno izrazil prav to, kar se njemu zdi zabavno in 

bi resnično rad počel v vrtcu. Všeč mi je bilo, ker je želel sam prinesti potrebne pripomočke in 

je natanko vedel, kje in kako jih bo dobil.  

 

Nekateri otroci si pri naštevanju idej že čisto predstavljajo, kako bo potekal njihov zabavni 

dan, nekateri pa rabijo še čas za premislek. 

 

- Petek, 9. 4. 2010: 

Opis: 

Danes sem šla do G., ker z njim še nisem govorila o njegovem zabavnem dnevu. Ko sem mu 

razložila, kaj želim izvedeti od njega, je bil zelo vesel in navdušen nad tem, da bo lahko imel 

svoj zabavni dan.  

Jaz: »Kaj bi rad počel v vrtcu, G.? Imaš kakšno idejo?« 

G.: »Igral bi se.« 

Jaz: »Kako bi se rad igral?« 

G.: »Ko reče Sonja [vzgojiteljica], pospravljamo, pol je pa kosilo.« 

Jaz: »Aha. Pred kosilom pospravimo in potem jemo. To delamo vsak dan. Kaj bi pa ti rad 

počel v vrtcu? Nekaj novega, kar nismo še nikoli počeli, pa si ti zelo želiš?« 

G.: »Knjige gledal.« 

Jaz: »Kaj bi še rad delal?« 

G.: »Zunaj bi bil.« 

Jaz: »In kaj bi zunaj delali?« 

G.: »Igral' bi se!« 

Jaz: »Kako bi se igrali?« 

G.: »Z igračkami.« 

Jaz: »S kakšnimi igračami?« 

G.: »Z lopatkami.« 

Jaz: »A smo se že kdaj igrali z lopatkami zunaj?« 

G.: »Ne!« 
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Jaz: »Še nikoli?« 

G.: »Ja, smo se.« 

Jaz: »Kaj bi še rad počel v vrtcu? Kaj takšnega, kar v vrtcu še nikoli nismo počeli.« 

G.: »Ne vem.« 

Jaz: »Ali boš še malo razmislil, ali mi boš sedaj še kaj povedal.« 

G.: »Bom še malo razmislil.« 

Jaz: »Prav.« 

 

K meni je prišla V. in tudi njo sem vprašala, kaj bi rada delala na svoj zabavni dan. 

V.: »Jst si želim kuhat'.« 

Jaz: »In kaj bi kuhala?« 

V.: »Večerjo za mamico.« 

Jaz: »Kaj bi ji dobrega skuhala?« 

V.: »Torto.« 

Jaz: »Res, za večerjo?« 

V.: »Mhm. Zdj se mi pa mudi.« 

Jaz: »Kam pa?« 

V.: »Igrat!« 

Jaz: »No, ti kar pojdi, mi boš drugič še kaj povedala.« 

 

Nato sem šla do TJ. in jo vprašala, če mi še enkrat pove, kaj bi rada počela na svoj zabavni 

dan. TJ. mi je takoj hitela pripovedovati, da bi rada gledala risanki, Tom in Jerry-ja in Piko 

Nogavičko. Vprašala sem jo, če si poleg gledanja risank, želi še kaj početi na svoj zabavni 

dan.  

TJ.: »Risanko bi gledala, na kavču. Pa pouštrčke [blazine] bomo tud rabil'.« 

Jaz: »In kje boš dobila kavč in blazine? Jih boš prinesla od doma?« 

TJ.: »Ne. Se [saj] jih 'mamo u vrtcu.« 

Jaz: »Kje boš pa dobila risanki?« 

TJ.: »Jih bom od doma pr'nesla. Bom mami rekla, pa jih bo dala.« 

Jaz: »No potem pa reci mami, prosim, naj ti da risanki in ju bomo v ponedeljek gledali. Velja? 

Bomo že v ponedeljek imeli TJ.-in zabavni dan.« 

TJ.: »Jupi!« 
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TJ. je nato odhitela svojim prijateljem pripovedovat, da bo v ponedeljek imela zabaven dan in 

da bomo gledali risanki Piko Nogavičko in Tom in Jerry-ja. Povedala jim je tudi, da bomo 

med gledanjem lahko sedeli na kavčih. 

 

Refleksija: 

G. je bil zelo navdušen in vesel, da bo lahko imel svoj zabavni dan. Zataknilo se nama je pri 

naštevanju idej, saj mi je našteval le dejavnosti, ki so del rutine v naši skupini (kosilo, 

pospravljanje) in dejavnosti, ki jih v vrtcu pogosto počnemo (gledanje knjig, igra …). 

Dogovorila sva se, da bo še malo razmislil kakšen zabaven dan bo imel. 

 

V. mi je spet povedala novo in izvirno idejo. Žal se ji je mudilo igrat, tako da je nisem mogla 

vprašati o podrobnostih njene želje. 

 

Odločila sem se, da bomo prihodnji teden izpeljali TJ.-in zabavni dan. Mislim, da bo 1. 

zabavni dan spodbudil druge otroke, da bodo imeli še več motivacije pri podajanju idej. Tako 

bodo videli, da bomo njihove ideje dejansko izpolnili in da bodo res imeli svoj zabavni dan. S 

TJ. sem se še enkrat pogovorila o njenem zabavnem dnevu in povedala mi je, kako si je dan 

zamislila in kje bo dobila potrebne pripomočke. Všeč mi je bilo, ker je sama poskrbela za vse 

pripomočke (vprašala je starše za risanki in naju z vzgojiteljico za kavče in blazine). 

 

- Ponedeljek, 12. 4. 2010 (TJ.-in zabavni dan): 

Opis: 

Zjutraj, ko sem prišla v vrtec, sem že na hodniku slišala TJ., ki je vzklikala, da je danes njen 

zabavni dan. Takoj, ko sem vstopila v igralnico, je TJ. prišla k meni in me vprašala: »A ne, de 

[da] je dons moj zabavni dan?« Odgovorila sem ji, da seveda, saj smo se tako dogovorili. Po 

zajtrku smo z otroki naredili krog in na sredo kroga sem postavila velik plakat, na katerem je 

na sredini pisalo le »Moj zabaven dan v vrtcu«. Otrokom sem razložila, da bomo na ta plakat 

napisali, kakšen zabaven dan bo imel vsakdo izmed njih. Vsak izmed njih mi bo povedal, kaj 

želi početi na svoj zabavni dan, kar bomo zapisali na plakat in seveda bomo zabavne dneve 

tudi izpeljali. Danes sem na plakat napisala imena vseh otrok, pri TJ. pa tudi njeno idejo za 

zabavni dan.  
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Slika 3: Plakat »Moj zabaven dan v vrtcu« 

 

Z drugimi otroki se moram še pogovoriti, katero idejo naj zapišem na plakat. Nato sem na list 

papirja napisala: »TJ.-in zabavni dan« in skupaj s TJ. sva ga prilepili na vrata naše igralnice, 

tako da so vsi vedeli, da je danes njen zabavni dan. TJ. nam je pokazala DVD risanki, ki si ju 

je želela ogledati. Tudi ostali otroci so bili navdušeni, da bodo lahko gledali risanki. TJ. je 

nato želela postaviti kavče in z vzgojiteljico sva ji pomagali. TJ. je določila prostor v igralnici, 

kamor smo postavili kavče. Nato je iz omare prinesla blazine, da so lahko otroci sedeli na njih 

in jim je bilo tako še bolj udobno. Šla je z menoj v kabinet in mi pomagala prinesti računalnik 

in projektor. Nato je sama vstavila DVD v računalnik in zabava se je začela. Ogledali smo si 

risanki Tom in Jerry in Piko Nogavičko. Med gledanjem so se otroci smejali norčijam 

junakov.  

 

 

Slika 4: TJ.-in zabavni dan 
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Po ogledu so se pogovarjali o tem, kaj so videli v risankah. Ker pa se je že bližal čas kosila, 

smo morali pospraviti igralnico. TJ. sem vprašala, če ji je bil njen zabavni dan všeč in 

odgovorila mi je, da ji je bil zelo všeč. 

 

Refleksija: 

TJ. sem večkrat vprašala, če bi rada še kaj počela na svoj zabavni dan, poleg gledanja risank 

in vedno mi je odgovorila, da bi rada gledala le omenjeni risanki. Seveda sem ji ugodila in 

tako TJ. kot tudi drugi otroci so zelo uživali, saj sta obe risanki priljubljeni pri otrocih. Otroci 

so se veliko smejali in večina otrok je risanki pozorno gledala do konca. Le najmlajšim je 

upadla koncentracija, tako da so se zamotili tudi z drugimi stvarmi (kocke in igrače). 

 

Všeč mi je bilo, ker je TJ. sama priskrbela večino pripomočkov. Sama je prosila starše za 

risanki in jima razložila, kakšen bo njen zabavni dan. Tudi v vrtcu je pomagala pripraviti 

stvari, da smo lahko izpeljali njeno idejo za zabavni dan. Mislim, da je zabaven dan lepo 

uspel, predvsem zato, ker je bil natanko takšen, kot si ga je TJ. želela. 

 

- Torek, 13. 4. 2010: 

Opis: 

Danes me je kar nekaj otrok vprašalo, kdaj bodo oni imeli svoj zabavni dan. Vsem sem 

odgovorila, da kmalu, da se bom z vsakim natančno dogovorila, kaj bo počel v svojem 

zabavnem dnevu, to idejo bomo zapisali na plakat in jo kmalu tudi uresničili. 

 

Med prosto igro, sem šla do G. in ga vprašala, če ima še kakšno idejo, kaj bi počel na svoj 

zabavni dan. 

G.: »Da bi imel robota.« 

Jaz: »Robota bi imel? Super!« 

G.: »Ja!« 

Jaz: »Kaj pa je to robot?« 

G.: »Ja, taka [takšna] igrača.« 

Jaz: »In kaj bi rad delal z robotom?« 

G.: »Igral se z njim.« 

Jaz: »Kje bi dobil robota?« 

G.: »J. bi mi ga posodu. Vprašal bi ga za robota.« 
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Jaz. »Aha, lepo. Kaj si še želiš?« 

G.: »Da bi ribič Pepe iz filma pršu [prišel].« 

Jaz: »In kaj bi z njim počeli?« 

G.: »Rad bi se pogovarjal z njim.« 

 

Pridružila se nama je V., G. pa se je odšel igrat z E., zato sem pričela pogovor z V. 

Jaz: »Kaj bi rada počela v vrtcu V.?« 

V.: »Da bi 'meli [imeli] metulja. To je moja želja.« 

Jaz: »Kakšnega metulja bi rada imela, V.?« 

V.: »Bel'ga. Ne, rajši bi modrega.« 

Jaz: »Kje bi pa dobila modrega metuljčka?« 

V.: »V živalskem vrtu bi ga dob'la.« 

Jaz: »V živalskem vrtu si jih videla? Super. In kako bi metulja dobila v vrtec?« 

V.: »Boš vid'la, kok bo letel po celem zraku zunej.« 

Jaz: «Kako bi ga pa dobila v vrtec?« 

V.: »De bi šou [šel] s krilami skoz' vrata, pol bi pa letel lepo. Bi nam krila pokazal.« 

Jaz: »A res? Super. Kakšna krila misliš, da bo imel?« 

V.: »Lepa.« 

 

V. se je odšla igrat in k meni je prišla T. in  me vprašala, če bomo danes tudi imeli zabaven 

dan. Povedala sem ji, da ne, vendar imamo lahko kmalu njen zabavni dan.  

Jaz: »Kaj bi rada počela v vrtcu T.?« 

T.: »Trnulčico bi nardila. A bomo dons delal?« 

Jaz: »Super, T. Ne, danes še ne. To si mi pa že zadnjič rekla, da bi rada delala. Kako bi pa 

naredili Trnuljčico? Kako, s čim bi jo rada naredila?« 

T.: »Iz lesa.« 

Jaz: »Kje bi pa dobila les?« 

T.: »Ne vem.« 

Jaz: »Se boš poskušala spomniti, kje bi ga dobila? Kako bi naredila Trnuljčico? Lahko tudi 

narišeš, kako in kakšno Trnuljčico bi rada naredila.« 

T. je rekla, da bo narisala.  
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Refleksija: 

Opazila sem, da odkar smo uresničili prvi zabavni dan, v skupini narašča navdušenje nad 

projektom. Otroci imajo več idej in kar nekaj jih je vprašalo, če bodo kmalu lahko imeli svoj 

zabavni dan. 

 

T. me je prijetno presenetila, saj ga je želela imeti že danes. Prej mi namreč ni delovala tako 

navdušena nad svojim zabavnim dnem. Idejo morava še malo dodelati, potem pa jo bomo 

lahko uresničili. 

 

G. je naštel kar nekaj idej. Všeč mi je bilo, saj je zelo napredoval od najinega zadnjega 

pogovora. Prej mi je namreč našteval le aktivnosti, ki smo jih v vrtcu izvajali skoraj vsak dan, 

danes pa je povedal dve povsem novi ideji.  

 

Tudi V. se je udeležila pogovora in še enkrat potrdila, da bi rada v vrtcu imela živega metulja, 

ki ga je videla v živalskem vrtu. 

 

- Četrtek, 15. 4. 2010: 

Opis: 

Po zajtrku je k meni prišel MO. in začel pripovedovati o tem, da bi se rad igral v vrtcu. 

Jaz: »Na svoj zabavni dan bi se rad igral?« 

MO.: »Ja.« 

Jaz: »In kaj bi se rad igral?« 

MO.: »Ker doma najprej jem, pol grem pa v'n.« 

Jaz: »Aha, to počneš doma. Kaj pa bi rad delal v vrtcu? Imaš kakšno idejo?« 

MO.: »Ja.« 

Jaz: »Potem mi jo pa povej, prosim. Kaj bi rad počel?« 

MO.: »S formulami bi rad dirkal.« 

Jaz: »Bi rad še kaj počel?« 

MO.: »Ker doma pol se umijemo, ker pol pa gremo spat, pol pa v vrtec.« 

Jaz: »No sedaj mi pa povej, ko zjutraj prideš v vrtec, kaj bi najraje počel v vrtcu?« 

MO. ni več vedel, kaj bi mi povedal. Začel se je igrati z mano in sicer tako, da se je umikal 

objektivu digitalnega fotoaparata [otroke med pogovorom vedno snemam], jaz pa sem mu 

sledila. Nato sem začela pogovor z M. 
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Jaz: »Kaj si želiš početi v vrtcu, M.?« 

M.: »Da bi se s TP.-jem igrala.« 

Jaz: »Super. Kako bi se igrala z njim?.« 

M.: »Ne vem.« 

Jaz: »Kaj si še želiš? Poskusi povedati kaj takšnega, kar še nikoli nismo počeli v vrtcu.« 

M.: »Da bi rožice rasle.« 

Jaz: »Kje pa?« 

M.: »Zuni [zunaj].« 

Jaz: »Kako boš pa pomagala rožicam, da bodo lahko rasle? 

M.: »Posadila jih bom.« 

Jaz: »A res?« 

M.: »Ja.« 

Jaz: »To je pa zelo dobra ideja! Kakšne rože bi posadila?« 

M. (kot iz topa): »Rumene!« 

Jaz: »Super. Kam bi jih posejala?« 

M.: »Na travi.« 

Jaz: »Kdo bi ti pa pri tem pomagal?« 

M.: »Filip [brat].« 

Jaz: »Še kdo, poleg Filipa?« 

M.: »Pa mami.« 

Jaz: »In bi tukaj, v vrtcu, posadili rožice?« 

M.: »Pa metuljčke bi gor nalep'l.« 

Jaz: »Kam?« 

M.: »Na okna.« 

Jaz: »Na katera okna?« 

M.: »U igralnic'. Pa de bi metulčki pr'šl, tapravi.« 

Jaz: »Super! Si še kaj želiš?« 

M. pokima. 

M.: »De bi Sonja [vzgojiteljica] bla vsak dan v vrtcu.« 

Jaz: »Lepo, M. Si želiš še kaj?« 

M.: »Ne, zd'j pa n'č več.« 

Jaz: »No mi boš pa naslednjič še kaj povedala, velja?« 

M. je pokimala in odhitela h kockam. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 69 - 

 

Refleksija: 

Zelo sem se razveselila, ker je MO. sam prišel k meni in se odločil, da mi bo povedal nekaj o 

svojem zabavnem dnevu. Večkrat sem že poskušala načeti pogovor z njim, vendar je bilo 

vedno tako, da mi ni hotel odgovarjati, ali pa mi je odgovarjal zelo zmedeno in raztreseno. 

Tudi danes je našteval le aktivnosti, ki jih počne doma in mi povedal samo to, da bi rad dirkal 

s formulami, kar je že zadnjič ponovil za A., ki mi je najprej, vpričo MO., povedal to idejo. 

Kljub temu, da mi MO. ni povedal nič konkretnega, sem bila vesela, da sva govorila, saj je 

sam prišel k meni. Tako mi je pokazal, da je začel razmišljati o svojem zabavnem dnevu in to 

je vsekakor napredek, če primerjam ta pogovor z najinimi prejšnjimi pogovori. 

 

M. je imela danes kar nekaj zanimivih in čisto novih idej. Naštela jih je kot iz topa in me 

razveselila s svojo domišljijo. Ker je do sedaj naštela že veliko idej, se bova počasi omejili na 

eno ali dve ideji, da bova lahko izpeljali njen zabavni dan. 

 

- Petek, 16. 4. 2010: 

Opis: 

Danes sem šla do L. in ga vprašala, kaj si želi početi v vrtcu na svoj zabavni dan.  

Jaz: »Kaj bi rad delal, L.?« 

L.: »Narisal mamico.« 

Jaz: »Aha, super. S čim bi jo rad narisal?« 

L. je skomignil z rameni. 

Jaz: »Imaš še kakšno idejo?« 

L.: »'Mam idejo.« 

L. mi ni želel izdai svoje želje, zato sem začela pogovor z J., ki je poslušal najin pogovor z L. 

 

Jaz: »Kaj bi rad počel v vrtcu, J.?« 

J.: »Imel bi kavče.« 

Jaz: »A tako kot TJ.?» 

J.: »Ne, kaj drugega.« 

Jaz: »Kaj bi rad delal na svoj zabavni dan? Povej mi kaj, kar si ti resnično želiš početi v 

vrtcu.« 

J.: »Mor'm še razmisl't.« 

Jaz: »Nimaš nobene ideje?« 
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J. je odkimal in se šel naprej igrat. 

 

Spet sem vprašala L., kaj bi rad počel v vrtcu. 

L.: »Tom in Jerry.« 

Jaz: »Kaj bi s Tom in Jerry?« 

L.: »A ne, to je že TJ. 'mela.« 

Jaz: »Res je. Poskusi se spomniti kaj novega, kar bi ti rad počel v vrtcu.« 

L.: »Jerry memory karte.« 

Jaz: »Imaš takšne karte?« 

L.: »Ne, pr' sosedu s'm jih vidu.« 

Jaz: »Aha. Bi se rad igral s temi kartami?« 

L.: »Ne vem.« 

Jaz: »Bi rad počel kaj drugega?« 

L.: »Igral se bi.« 

Jaz: »S čim bi se rad igral?« 

L.: »Z MO.« 

Jaz: »S čim bi se igrala?« 

L.: »Z MO.« 

Jaz: »Kako bi se igrala?« 

L.: »Z vlakom.« 

Jaz: »S kakšnim vlakom?« 

L.: »Z mojmu.« 

Jaz: »Imaš vlak?« 

L.: »Ja, 'mam. Velik' vlakov 'mam. Tako dolgo lokomotivo. A lohk u vrtec pr'nesem?« 

Jaz: »To je pa super ideja, L. S tvojimi vlaki se še nikoli nismo igrali. Seveda jih lahko 

prineseš. Jih lahko prineseš že v ponedeljek?« 

L.: »Ja! Pa proga bom tud' pr'nesu.« 

Jaz: »Super. Si želiš še kaj početi na svoj zabavni dan?« 

L.: »Z vlaki bi se igral, pa proge bomo postavl.« 

Jaz: »Še kaj?« 

L.: »Plesal bi tud.« 

Jaz: »Kje bi pa dobil glasbo, na katero bi plesal?« 

L.: »A boš ti dala musko? Radio mamo pa tle [v igralnici].« 
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Jaz: »Katero glasbo bi pa rad?« 

L.: »Od vlaka.« 

Jaz: »Super, L. Kje bom pa našla takšno glasbo?« 

L.: »A veš na unmu [tistem] CD-ju je, ka [ki] smo ga učeri poslušal. Tam u omar'.« 

Jaz: »Prav, L. Bom jaz poskrbela za glasbo, ti pa prinesi vlak in progo, prav?« 

L.: »Prou [prav].« 

Jaz: »Bova napisala tvojo idejo na plakat in v ponedeljek bomo imeli L. zabavni dan.« 

L.: »Ja!« 

To sva kar takoj naredila, tako da so tudi drugi otroci videli, da bo v ponedeljek L. zabavni 

dan. L. jim je povedal, da se bomo takrat igrali z vlaki, ki jih bo sam prinesel. A. in MO. sta 

rekla, da imata tudi onadva vlak doma in me vprašala če ga lahko prineseta v ponedeljek v 

vrtec. Rekla sem jima, naj vprašata L., če se strinja, saj bo njegov zabavni dan. MO. in A. sta 

šla k L. in ga vprašala, če lahko prineseta vsak svoj vlak. L. je odgovoril, da lahko in da 

moramo imeti čim več vlakov v vrtcu, ko bo njegov zabavni dan. 

 

Refleksija: 

L. mi na začetku ni povedal nič konkretnega, le ponavljal je, da ima idejo. Nato mi je zaupal, 

da bi rad narisal mamico, čez čas pa se je spomnil, da bi se rad igral z MO. Ni me razumel, ko 

sem ga vprašala s čim bi se igral, saj mi je večkrat odgovoril, da z MO. Nato sem ga vprašala, 

kako bi se igral in povedal mi je, da bi se rad igral z vlakom. Vesela sem bila, da mi je L. 

povedal nekaj izvirnega. Namreč večkrat sva se že pogovarjala o njegovem zabavnem dnevu, 

vendar mi največkrat ni želel nič povedati ali pa je odgovarjal samo s skopim »ne vem«. L. ni 

zelo zgovoren deček, zato sem bila še toliko bolj vesela, da mi je danes povedal, kaj si želi 

početi na svoj zabavni dan. Odločila sem se, da bomo že v ponedeljek izpeljali njegov zabavni 

dan, saj sem bila zelo vesela, da mi je po večkratnih poskusih povedal nekaj konkretnega. 

Svojega zabavnega dne se je tudi sam zelo veselil. Prav tako so se ga veselili tudi drugi otroci. 

 

- Ponedeljek, 19. 4. 2010 (L. zabavni dan): 

Opis: 

Zjutraj sem na list papirja napisala L. zabavni dan, L. pa je list obesil na vrata igralnice in tako 

se je lahko pričel njegov zabavni dan. L., MO. in A. so iz garderobe prinesli svoje vlake in 

proge. L. se je spomnil tudi na glasbo in me prosil, če lahko poslušamo pesmi o vlakih. 

Prižgala sem radio in vstavila CD z želeno glasbo, otroci pa so se začeli igrati. L. je od doma 
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prinesel veliko škatlo z vlakom in deli proge. Vse dele proge je zložil iz škatle ter jih začel 

sestavljati. Pri tem so mu želeli pomagati tudi drugi otroci, vendar jim L. tega ni dovolil. 

Vsakič ko se je kdo izmed otrok samo dotaknil njegove proge ali njegovega vlaka, je L. 

otroka jezno odrinil. Ker se je to večkrat ponovilo sem šla do L. in ga vprašala, če ne dovoli 

drugim otrokom, da bi se igrali z njegovim vlakom. Odgovoril mi je z glasnim: »Ne!« Nato 

sem ga vprašala, če se bo sam igral. Ni vedel, kaj bi odgovoril. Vprašala sem ga, če je 

zabavno, če se sam igra. L. je odgovoril: »Ni tok [tako] zabavno.«  

Jaz: »Boš dovolil, da se danes tudi drugi otroci igrajo s tvojim vlakom?« 

L.: »Ja, no. Sam [samo] de  ne bojo k'j pokvar'l.« 

Otrokom sem naročila naj pazijo na L. igrače in jim še sama povedala, da jim L. dovoli igro z 

vlakom. Nato je igra stekla in otroci so postavljali progo, dvigali in spuščali zapornice na 

progi, vozili lokomotivo in vagone …L. je včasih kakšnemu otroku vzel svojo igračo, češ da 

naj jo pusti, ker je njegova. Dvakrat sem ga morala opozoriti in ga spomniti, kaj sva se 

dogovorila pred igro. Nato je igra spet lepo tekla naprej. Nekateri otroci so plesali in rajali na 

predvajano glasbo o vlakih. Otroci so se postavili v kolono, se prijeli za ramena in se 

premikali naprej ter kričali: »Tu tu tu!«                           

 

 

                                                                          

     Slika 5: L. ne dovoli igrače                               Slika 6: Vlak se pelje mimo zapornice 
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Slika 7: L. in OŽ. se igrata 

 

Ko je napočil čas kosila, smo pospravili vse igrače in otroci so jih odnesli v garderobo. Nato 

smo se usedli v krog in otroke sem vprašala, kakšen se jim je zdel današnji zabavni dan. 

Najprej je govoril L. in mi povedal, da je bilo super in da se najraje igra s svojim vlakom. 

Tudi drugi otroci so bili navdušeni nad današnjim zabavnim dnem, nekaj pa jih je potožilo, da 

jim igra z vlakom ni bila všeč, ker je bil L. nesramen. L. se na te pritožbe ni odzval, ampak je 

še naprej ponavljal, da se najraje igra z vlakom. Zaključila sem, da je lepo, da ima tako rad 

igro z vlakom, vendar če igračo prinese v vrtec, mora to vsaj malo posoditi tudi drugim 

otrokom. 

 

Refleksija: 

L. zabavni dan je bil zanimiv in zabaven, predvsem za L. in še nekaj drugih fantov. Žal ima L. 

težave s posojanjem svojih igrač drugim otrokom. Zelo hitro vzkipi in se najraje igra sam. 

Tako je bilo tudi danes. Toda po pogovoru in ko je tudi sam ugotovil, da je zabavno, če se še 

kdo igra z njim, je bilo nekoliko bolje in igra je nekajkrat lepo stekla tudi z drugimi otroki. 

Mogoče bi bilo bolje, če bi vlak dobili nekje drugje, in L. v vrtec ne bi prinesel svojega, saj je 

nanj zelo navezan. Toda ker je bila L. želja, da bi v vrtec prinesel svoj vlak, smo tako tudi 

naredili. Vedela sem, da bodo skoraj gotovo težave pri igri z njegovim vlakom, vendar sem 

vseeno tvegala in bila zadovoljna, da je igra vsaj nekajkrat lepo stekla in je L. »pozabil«, da je 

vlak samo njegov. 

Prav zaradi današnjega primera, sva se z vzgojiteljico dogovorili, da bova ponovno uvedli 

igralni dan, ko bodo otroci v vrtec prinesli svoje igrače in se igrali z njimi. Na tak način se 

bodo učili posojanja igrač, dogovarjanja in reševanja konfliktov. 
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Kljub nekaterim težavam smo z današnjim dnem izpolnili naš glavni cilj, izvedbo oz. 

uresničitev L. želje o njegovem zabavnem dnevu. Ko sem ga opazovala pri igri z vlakom, sem 

opazila, kako zelo je užival. Pri dejavnostih, ki jih pripraviva z vzgojiteljico L. ni vztrajen, 

dejavnosti se zelo hitro naveliča, večkrat zapusti skupno dejavnost in se igra sam, vendar se 

tudi teh iger hitro naveliča in tako hodi sem in tja po igralnici in predvsem išče pozornost. 

Mislim, da jo je bil danes deležen v polni meri in to mu je ugajalo, zato se je sprostil in užival 

pri igri z vlakom. Res je, da se je najraje igral sam, ali največ z enim ali dvema otrokoma, saj 

ga je več otrok motilo, toda to, da je L. vztrajal in užival pri določeni igri vse do kosila je 

ogromen dosežek. In to je, po mojem mnenju, glavni namen našega projekta: da otroci 

uživajo, da so deležni pozornosti in da je vsaj en dan v vrtcu točno tak, kot si ga želijo. 

 

- Torek, 20. 4. 2010: 

Opis: 

Danes je prišel k meni G. in rekel, da bi mi rad povedal, kaj si želi početi na svoj zabavni dan. 

Dodal je še, da hoče imeti tako zabaven dan, kot ga je imel L. 

Jaz: »Kaj pa si želiš, G.?« 

G.: »Delati dinozavra.« 

Jaz: »Res?« 

G.: »Ja, res!« 

Jaz: »Super ideja!« 

G.: »Izdelal' bomo dinozavra in to iz kože.« 

Jaz: »Iz česa?« 

G.: »Iz kože in iz kosti. Da bo taprav [pravi] dinozaver.« 

Jaz: »Kako bi pa naredil pravega dinozavra?« 

G.: »Da bi bil različnih barv. V knjigo bom pogledal, kako se naredi dinozaver. 'Mam tako 

veliko knjigo o dinozavrih.« 

Jaz: »Super. Imaš samo eno knjigo?« 

G.: »Ja! Se u knjižnic jih majo pa še več.« 

Jaz: »Kako bi prišel do teh knjig v knjižnici?« 

G.: »Ja sposodu [sposodil] bi si jih!« 

Jaz: »Super! Potem pa si jih kar izposodi, prosim in jih prinesi v vrtec, pa bova pogledala, 

kako bi lahko naredili pravega dinozavra. Pa svojo knjigo tudi prinesi.« 

G.: »Ja! Bom reku mami, pa bova šla u knižnco.« 
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Nato sem šla k MO. in ga vprašala, kaj bi rad počel na svoj zabavni dan.  

MO.: »Ka smo dma barval pirhe, pa pol pojedl.« 

Jaz: »To ste počeli doma. Kaj pa bi rad počel v vrtcu? Bi tudi v vrtcu rad barval pirhe?« 

MO.: »Ne, ka smo jih že.« 

Jaz: »Ja, res je. Kaj bi torej rad počel v vrtcu?« 

MO.: »Ker se pol u vrtcu igramo, pol posprav'mo, pol pa pijemo sok.« 

Jaz: »Ja, to zdaj počnemo v vrtcu. Kaj si pa ti želiš, da bi počeli v vrtcu? Poskusi se spomniti 

kaj takšnega, kar se mi še nikoli nismo spomnili?« 

MO.: »Z vlakcem bi se igral.« 

Jaz: »A tako kot L.?« 

MO.: »Ne. To je b'la L. ideja. S skiroji bi dirkal.« 

Jaz: »No, to pa je nekaj novega. Kje bi dirkali s skiroji?« 

MO.: »Ja, na progi. Na igrišču bi 'mel progo.« 

Jaz: »In kdo bi postavil progo?« 

MO.: »Ja mi vsi sk'p bi jo postav'l', pol bi pa dirkal' s skiroji. U kok bi b'l [bilo] tu fajn.« 

Jaz: »Super, MO. Si želiš še kaj za svoj zabavni dan?« 

MO.: »Ne. Sam', da bi dirkal s skiroji.« 

Jaz: »Odlično. Greva napisat tvojo idejo na plakat?« 

MO.: «Ja!« 

Jaz: »Super. Potem bomo pa v petek imeli MO. zabavni dan, prav?« 

MO.: »Ja!« 

 

Refleksija: 

G. me je prijetno presenetil s svojo idejo in z razmišljanjem, kako bi on uresničil svojo idejo. 

Zelo mi je bilo všeč, da se je spomnil na knjige o dinozavrih, da je vedel, kje si jih lahko 

izposodi in da jih je bil pripravljen prinesti v vrtec. Za štiriletnega otroka ni samoumevno, da 

si zapomni, kje so knjige o dinozavrih in kako jih lahko dobi. Njegova ideja se mi zdi 

zanimiva, namreč zanima me, kako jo bo razvil, saj v resnici ne bomo mogli izdelati živega 

dinozavra. Tega mu seveda nisem povedala, saj bi rada, da bi sam ugotovil, da takšna ideja ni 

izvedljiva, ampak jo bo moral malo spremeniti. 

 

Pri pogovoru z MO. sem spoznala, kako zelo rutinsko je delo v naši skupini. Seveda mora biti 

v vsaki skupini prisotna vsakdanja rutina, vendar mora to biti le nek okvir vsakdanjih 
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dejavnosti kot so: umivanje, pospravljanje, previjanje, zajtrk, kosilo ipd., znotraj tega pa se 

morajo odvijati dejavnosti, ko so otroci aktivno udeleženi tako v načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo. Že v najinih prejšnjih pogovorih je MO. našteval le vsakdanje dejavnosti. Toda 

proti koncu pogovora mu je le uspelo povedati nekaj izvirnega, nekaj kar si on resnično želi 

početi v vrtcu. Njegove ideje sem se zelo razveselila, zato sem se odločila, da jo bomo izvedli 

že ta teden. Tudi MO. je bil vesel, da bo lahko dirkal s skiroji.  

 

- Četrtek, 22. 4. 2010: 

Opis: 

Že včeraj mi je G. povedal, da bosta popoldne z očetom šla v knjižnico in da bo danes v vrtec 

prinesel knjige o dinozavrih. Takoj zjutraj je prihitel k meni in mi pokazal svojo in izposojene 

knjige o dinozavrih. 

 

Po zajtrku sem šla do G. in začela sva gledati ter prebirati knjige. Seveda se nama je 

pridružilo tudi nekaj otrok, da so si lahko tudi oni ogledali omenjene knjige. Knjige o 

dinozavrih so otroke zelo pritegnile, zato smo vse pregledali, G. pa nam je obljubil, da bodo 

knjige še nekaj časa v naši igralnici, nato pa jih bo vrnil v knjižnico. 

Pri prebiranju knjig sem vprašala G., kako si je zamislil svoj zabavni dan. Povedal mi je, da bi 

lahko gledali knjige o dinozavrih, nato pa jih bomo izdelali. Jaz: »Iz česa bi jih delali?« 

G.: »Iz kosti.« 

Jaz: »Kako, iz kosti? Kje bi pa dobili kosti?« 

G.: »Ne vem.« 

Jaz: Kdo bi pa delal dinozavre?« 

G.: »Ja, mi, u vrtcu!« 

Jaz: »Super! Kako bi naredili dinozavre?« 

G.: »Ja take taprave bi nar'dil', da bi se vid'le kosti in 

koža.« 

Jaz: »Kje bomo pa dobili pravi material, da bomo 

naredili  prave dinozavre?« 

G.: »Ja, kupil' bomo.«                                                             

Jaz: »Pa se ne boš nič bal, če bomo naredili prave 

dinozavre?«                                                                       Slika 8: Ogled knjig o dinozavrih 

G.: »Vse nas bojo požrl!« 
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Jaz: »Bi rad, da nas pojejo?« 

G.: »Ne!« 

Jaz: »Kaj pa potem? Bomo res delali prave dinozavre?« 

G.: »Take velike bomo nar'dil'.« 

Jaz: »S čim jih bomo delali?« 

G.: »S plastelinom!« 

Jaz: »No super. To bo precej lažje. S plastelinom boš lahko naredil tudi kožo in kosti, kajne?« 

G.: »Ja, take taprave dinozavre iz plastelina bomo nar'dil', pol se bomo pa z njimi igral'.« 

Potem mi je G. v knjigah pokazal, kakšne dinozavre bomo naredili. Povedal mi je tudi, da 

bomo rabili plasteline različnih barv ali pa jih bomo pobarvali z barvami. Z G. sva njegovo 

idejo napisala na plakat in se dogovorila, da bomo njegov zabavni dan izpeljali v ponedeljek 

naslednji teden.  

 

Refleksija: 

Otrokom so bile tako knjige kot G. ideja o izdelovanju dinozavrov zelo všeč, tako da so 

skupaj z G., komaj čakali ponedeljek. Z G. sva se kar nekaj časa pogovarjala, da sva se 

dogovorila, kako bi izdelali dinozavre. G. je ves čas ponavljal, da bi rad naredil prave 

dinozavre, nisva pa se mogla dogovoriti iz kakšnega materiala bi naredili prave dinozavre. 

Bala sem se, da ne bo razumel, da v resnici ne moremo narediti dinozavra iz pravih kosti in 

kože. Ne vem ali je dejansko hotel narediti dinozavra iz pravih kosti in kože ali si je le 

predstavljal  končni izdelek iz kateregakoli materiala in ga je videl kot pravega. Na koncu sva 

se sporazumela in predlagal je, da bi ga naredili iz plastelina ter še vedno ponavljal, da bodo 

to pravi dinozavri. Ideja mi je zelo všeč, saj je izvirna in G. je o njej govoril s takim veseljem, 

da so se njegovega zabavnega dne veselili tudi drugi otroci. Všeč mi je bilo tudi to, da je G. 

sam spremenil idejo tako, da je postala izvedljiva. 

 

- Petek, 23. 4. 2010 (MO. zabavni dan): 

Opis: 

Zunaj je bilo lepo vreme in MO. je bil že zjutraj zelo navdušen nad tem, da bomo danes lahko 

izpeljali njegov zabavni dan. Po malici smo se oblekli in šli na igrišče. Še prej sva z MO. na 

vrata igralnice obesila list z napisom: MO. zabavni dan. Na igrišču je MO. povedal otrokom, 

da je danes njegov zabavni dan in da bomo dirkali s skiroji. MO. je določil, kje bodo imeli 

garažo, s kredo je narisal tudi nekaj črt za progo, za katero je uporabil tudi črte, ki so bile že 
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narisane na igrišču. Dirka se je lahko začela. Otroci so dirkali sem in tja in ker jih je bilo 

danes malo manj v vrtcu, so vsi imeli svoje skiroje, kar jim je bilo še posebno všeč. MO. je 

ves čas nekako vodil igro, ostali otroci so se danes prepustili njegovemu vodenju in mu vneto 

sledili. MO. je ugajalo, da je bil danes glavni in je zelo užival v tej vlogi, kot tudi v sami dirki 

oz. igri s skiroji. 

 

 

 

Slika 9: MO. uživa v vožnji s skirojem 

 

 

 

Slika 10: Otroci sledijo hitremu MO. 
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Slika 11: Garaža za skiroje 

 

Po igri sem šla k MO. in ga vprašala, če mu je bil njegov zabavni dan všeč in povedal mi je, 

da bi se jutri spet rad vozil s skiroji, ker je bilo tako lepo. Obljubila sem mu, da bomo takšno 

igro še kdaj ponovili. 

 

Po kosilu sem šla še enkrat do G. in ga spomnila, da je v ponedeljek njegov zabavni dan. G. je 

to sporočil tudi ostalim otrokom in jim naročil, naj od doma prinesejo knjige o dinozavrih in 

igrače v obliki dinozavrov, če jih seveda imajo. 

 

Refleksija: 

MO. zabavni dan je bil všeč vsem prisotnim otrokom, saj so se lahko po mili volji vozili s 

skiroji. Otroci so se lepo igrali. Pozitivno so me presenetili, ker so vidno želeli ugoditi vsem 

MO. željam, saj so vedeli, da je danes njegov zabavni dan in s tem, ko so sledili njegovim 

pravilom igre in se igrali tako kot je želel on, so mu ga seveda še polepšali. MO. je užival v 

svoji vodilni vlogi in je z veseljem določal pravila igre, ter svoj zabavni dan dobro izkoristil. 

 

- Ponedeljek, 26. 4. 2010 (G. zabavni dan): 

Opis: 

Že zgodaj zjutraj, ko sem prišla v igralnico, so se nekateri otroci igrali z dinozavri, ki so jih 

prinesli od doma in gledali knjige, ki jih je prejšnji teden prinesel G. Današnji dan je bil res 

popolnoma v luči dinozavrov in je bil v bistvu zabaven dan za vse otroke, ne le za G., saj so 

se v dinozavrov dan vživeli vsi otroci. G. je vesel tekal sem in tja, nekaj časa gledal knjige, 

nato dinozavre, ki so jih prinesli otroci, z njimi se je tudi igral in nadvse užival.  
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Otroke je zanimalo veliko stvari o dinozavrih, še posebej G., zato smo skupaj iskali podatke v 

knjigah in z vzgojiteljico sva jim prebrale vse, kar je bilo potrebno, da so dobili odgovore na 

svoja vprašanja. Ko smo si ogledali vse knjige, ki smo jih imeli na razpolago in se naučili 

ogromno stvari o dinozavrih, je prišel čas za izdelovanje le teh.             

              

                                          

                                 

Slika 12: Zanimive knjige o dinozavrih                   Slika 13: Knjige – vir neštetih informacij 

 

 

 

                                 

 Slika 14: Zanimive slike v knjigah                     Slika 15: Navdušenje nad dinozavri vseh vrst 
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S časopisnim papirjem smo pokrili mize, prinesli plastelin iz kabineta in ga dali na mize. 

Otroci so se usedli za mize in začeli ustvarjati. Nekateri so predse, na mizo, postavili igrače v 

obliki dinozavrov, da so jih lahko podrobno opazovali in izdelali boljšega dinozavra. 

Dejavnost je trajala zelo dolgo časa, saj so otroci med ustvarjanjem zelo uživali. Nekateri 

otroci so naredili več dinozavrov. Z vzgojiteljico sva se zelo razveselili končnih izdelkov, saj 

so bili čudoviti. Dinozavre smo položili na velik karton, kjer so se lahko posušili.                 

            

          

                                  

 Slika 16: Dinozaver v nastajanju                                      Slika 17: »Ponosni umetnik« 

 

                                

Slika 18: Natančno izdelana dinozavrova      Slika 19: Dinozaver dobiva svojo končno podobo 

               glava 
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Slika 20: Rastlinojedi dinozaver (diplodok) 

 

Slika 21: Zanimiv dinozaver 

 

Slika 22: Okostje dinozavra 
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Slika 23: Dinozaver z dolgim vratom in repom       Slika 24: Mesojedi dinozaver (tiranozaver) 

 

 

Slika 25: Dinozavri vseh vrst 

 

Nato smo si ogledali vse izdelane dinozavre in vsak otrok je ponosno opisal svoj izdelek. 

Otroke sem vprašala, če jim je bil všeč dinozavrov dan in navdušeno so mi pritrdili. G. je 

rekel, da je bil to najboljši zabavni dan doslej. 

 

Refleksija: 

Prav tako kot za G., je bil tudi zame to najboljši zabavni dan do sedaj. V tem dnevu se je 

resnično veliko dogajalo in vsi otroci so bili aktivni tako pri zbiranju informacij o dinozavrih 

kot pri ustvarjanju le teh. G. je zelo dobro poskrbel, da so pri tej dejavnosti sodelovali tudi 

drugi otroci. Že prejšnji teden, jih je večkrat spomnil, naj v ponedeljek prinesejo v vrtec 
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dinozavre in knjige o njih. Otroke je motiviral in navdušil nad svojim zabavnim dnem, saj se 

ga je sam zelo veselil in nam navdušeno pripovedoval o dinozavrih. Otroci so se tega 

navdušenja nalezli, kar je bilo danes dobro vidno. Veliko otrok je s sabo prineslo dinozavre in 

knjige o njih. Pri prebiranju knjig so kar »pokali« od radovednosti in z vzgojiteljico sva jim 

komaj sledili ter jim prebrali vse, kar jih je zanimalo. Veliko podatkov so odkrili sami s 

pomočjo slik in fotografij v knjigi. Pri ustvarjanju dinozavrov so se znašli in natančno 

opazovali igrače v obliki dinozavrov in slike v knjigah ter poskušali kar najbolje izdelati vsak 

svoj dinozaver. Končni izdelki so bili osupljivi, kar je le še dokaz več, kako zelo so bili otroci 

celostno vpeti v vse faze tega zabavnega dne. O dinozavrih so se ogromno naučili, vendar ne 

zato, ker bi to želeli midve z vzgojiteljico, ampak zaradi sebe, saj jim je bila tema tako 

zanimiva, da so z veseljem iskali informacije in želeli izvedeti kar največ o teh živalih. 

Seveda je takšno raziskovanje za otroke zabavnejše in prinaša veliko večje rezultate, ter 

trajnejše znanje, saj so aktivno udeleženi v vseh fazah raziskovanja in pri tem neznansko 

uživajo. 

S tem zabavnim dnem so bil izpolnjeni glavni cilji mojega projekta (visoka raven aktivnosti 

otrok v vseh fazah raziskovanja, aktivno sodelovanje otrok med seboj in z vzgojiteljicama, 

veselje in navdušenje vseh otrok pri izvajanju dejavnosti in izpolnjen zabaven dan enega 

izmed otrok). 

 

- Sreda, 28. 4. 2010: 

Opis: 

Tudi danes so se nekateri otroci še igrali z dinozavri in gledali knjige o njih. Med igro sem šla 

k J. in ga vprašala, kakšen bi bil njegov najbolj zabaven dan v vrtcu.  

J.: »Delal' bi metul'čke.« 

Jaz: »Iz česa bi jih rad delal?« 

J.: »Iz lesa.« 

Jaz: »Je že kdo povedal takšno idejo?« 

J.: »Ja, je. T. je že to rekla.« 

Jaz: »No, sedaj mi pa povej nekaj takšnega, kar bi ti rad počel v vrtcu. Povej mi nekaj, kar 

mogoče doma rad počneš, pa bi rad še v vrtcu to delal.« 

J.: »Telebajske 'mam rad.« 

Jaz: »A res? In kaj bi lahko naredil s to idejo?« 

J.: »Gledu bi risanko, ka mi je zelo všeč.« 
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Jaz: »Ja lahko, če si to želiš. Kaj bi še rad počel na svoj zabavni dan?« 

J.: »Telebajske bi gledu. Pa igral bi se s Telebajski, pa nar'dil' bi jih.« 

Jaz: »Super ideja, J. S kakšnimi Telebajski bi se igrali?« 

J.: »Ja vsi bi jih od doma v vrtec pr'nesl'.« 

Jaz: »To bi lahko naredili. Kako bi pa rad naredil Telebajske?« 

J.: »Z unimi [tistimi] barvami za steklo, de bi jih tuki v igraln'c na šipo lohk pr'lepil'.« 

Jaz: »Super, tega pa res še nikoli nismo delali v vrtcu. Si želiš še kaj?« 

J.: »Ja, da bi barval pobarvanke od Telebajskov pa de bi plesal na muska od njih.« 

Jaz: »Vau, vse to si želiš. Potem bomo imeli pa res zabaven dan s Telebajski.« 

J.: »Ja! Telebajskov dan bo moj zabaven dan!« 

Jaz: »Super, J., potem bi pa lahko že v petek imeli tvoj zabavni dan, prav?« 

J.: »Ja!« 

Z J. sva njegovo idejo napisala na naš velik plakat, nato pa sva se dogovorila še za potrebne 

pripomočke. J. je otroke vprašal, če imajo doma Telebajske in jim naročil, naj jih v petek 

prinesejo. Dogovorila sva se, da bom jaz poskrbela za barve za steklo in za pobarvanke, on pa 

bo prinesel DVD z risanko o Telebajskih in CD z glasbo ter seveda igrače v obliki 

Telebajskov.  

 

Refleksija: 

Prejšnji zabavni dnevi so na otrocih pustili zelo močan pečat, kar se pozna pri trenutnem 

podajanju idej. J. je bil pri najinih prejšnjih pogovorih zelo zadržan in mi je vedno našteval le 

stvari, ki jih v vrtcu počnemo skoraj vsak dan, ali pa je dobesedno ponavljal ideje drugih 

otrok. Mogoče ga je tudi k trenutni ideji napeljala TJ. ideja o njenem zabavnem dnevu, ki smo 

ga že izpeljali. Toda to idejo o gledanju risanke je J. zanimivo in edinstveno razširil, saj bomo 

imeli zelo bogat in pester dan s Telebajski. Namreč ne bomo gledali samo risanko, ampak 

bomo poleg tega ustvarjali z barvami za steklo, barvali pobarvanke, se igrali s Telebajski in 

plesali na njihovo glasbo. Ko je J. omenil Telebajske in videl moje navdušenje nad njegovo 

izvirno idejo, je začelo iz njega kar vreti in je samo našteval, kaj vse bi lahko počeli na njegov 

zabavni dan. Mislim, da bo to spet zelo zanimiv in lep zabaven dan. 
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- Četrtek, 29. 4. 2010: 

Opis: 

Danes sem šlo do TP. in ga vprašala, kaj si želi za svoj zabavni dan. Ponovil mi je to, kar mi 

je že povedal pri najinem prejšnjem pogovoru in sicer, da bi rad, da bi v našo skupino prišel 

njegov starejši brat M., ki drugače hodi v 2. razred osnovne šole. TP. sem vprašala, kaj bi 

počeli takrat, ko nas bo obiskal njegov brat. 

TP.: »Igral' bi se.« 

Jaz: »Kaj bi se igrali?« 

TP.: »Ja z igračam.« 

Jaz: »Hm, s kakšnimi igračami?« 

TP.: »S štampilkam'.« 

Jaz: »S štampiljkami? Kje bi pa dobili štampiljke?« 

TP.: »Ja nardil' bi jih. J'st jih znam narest, ka [ker] me je mami naučila.« 

Jaz: »A res? Bi tudi nas naučil narediti štampiljke?« 

TP.: »Ja. Mi smo d'ma take listke barvne nardil', pol smo pa s štampilkam take lepe slike 

delal.« 

Jaz: »Aha. Ja lahko naredimo štampiljke, ki bodo odtisnile barvne listke.« 

TP.: »Se nam bo moj M. tud pomagal.« 

Jaz: »Seveda, saj bo pri nas na obisku.« 

TP. sem predlagala, da bi njegov bratec prišel k nam na obisk naslednji teden, v ponedeljek, 

ker bodo imeli šolarji še prvomajske počitnice. TP. mi je povedal, da je že vprašal bratca, če 

bo enkrat prišel v vrtec na obisk in da mu je ta obljubil, da bo prišel. Rekel je, da bo M. in 

starše vprašal, če lahko M. pride v ponedeljek k nam na obisk. TP. sem vprašala, iz česa bomo 

naredili štampiljke. TP. mi je odgovoril, da iz lesa in da ga imajo oni veliko v njihovi 

kurilnici. Vprašala sem ga, če bi lahko iz tega lesa naredili štampiljke. TP. je rekel, da bo 

mami rekel za les, ker uči tehnični pouk, saj so njeni učenci že velikokrat delali štampiljke in 

ima polno primernega lesa za štampiljke. S TP. sva napisala njegovo idejo na naš plakat in še 

ostalim otrokom povedala, kakšen bo njegov zabavni dan. 

 

Nato je k meni pritekla E. in mi povedala, da bi tudi ona rada imela svoj zabavni dan. 

Vprašala sem jo, kaj bi rada takrat počela in E. je začela naštevati svoje ideje. Povedala mi je, 

da bi rada naredila prave avtomobile, vrtec iz zlata in ptičjo hišico. Najbolj navdušena je bila 

nad svojo idejo o zlatem vrtcu, zato mi je začela pripovedovati, kako bi ga naredila.  
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Jaz: »Kje bi dobila zlato, E.?« 

E.: »Ja u rudniku. Ke [tja] bi šla, pa bi nakopala tol'k zlata, da bi lohk vel'k pa debel vrtec 

nardil'.« 

Jaz: »Aha, visok in širok vrtec bi naredili. In kako bi ga naredili?« 

E.: »Ja te dele bi skp [skupaj] zlimal [zlepili] in bi bil vrtec nar'jen.« 

Jaz: »Zanimivo, E. Danes si mi povedala še eno zanimivo idejo. Ker si tako zelo želiš, da bi 

kmalu izpeljali tvoj zabavni dan, ga lahko že naslednji teden, če želiš?« 

E.: »Ja!« 

Jaz: »Toda, zdaj se morava dogovoriti, kaj točno bomo počeli, ko bomo imeli tvoj zabavni 

dan. Naštela ti bom vse ideje, ki si mi jih povedala, nato pa se odloči, kaj bi najraje počela in 

to bomo uresničili, vsega žal ne moremo, ker si povedala zelo veliko idej.«  

Naštela sem vse ideje, ki mi jih je povedala v najinih pogovorih in teh je bilo res veliko. Nato 

sem jo vprašala, kaj od vsega naštetega bi najraje počela v vrtcu, da bi bil njen dan res 

zabaven dan. E. je nekaj časa premišljevala, nato pa je brez oklevanja povedala, da bi najraje 

od vsega, imela dan »Winxic« [junakinje iz popularne risanke] in da bi  nas v tem dnevu 

obiskale »Winxice«, kraljične, princeske in metuljčki. Vprašala sem jo, kje so zdaj vsi ti 

junaki in kako bodo vedeli, da morajo priti k nam.  

E.: »Zd'j so v pravljični deželi, sam bojo vedl kam prit, ka jim bomo message poslal'.« 

Jaz: »Pa imaš njihovo številko?« 

E.: »Ne tu pa nimam. Mami ima. Bom jutr' v vrtec pr'nesla tapravo številko.« 

Jaz: »V redu. Potem bova pa jutri nadaljevali najin pogovor.« 

 

Refleksija: 

Mislim, da bo TP.-jev zabavni dan tudi zelo zanimiv, saj je njegova ideja izvirna in TP. si 

resnično želi, da bi jo izpeljali. Super, da so ravno v tem času počitnice, da bo njegov brat 

lahko prišel k nam na obisk. Všeč mi je bilo, ker bo TP. sam poskrbel za potrebne pripomočke 

in bo tako aktiven tudi v tej fazi načrtovanja njegovega zabavnega dne. 

 

E. sem morala malo omejiti, ker je do sedaj naštela vsaj 10 idej, ki jih res ne bi mogli izpeljati 

v enem dnevu. Ne bi bilo prav, da bi njena zabava trajala več dni, saj želim, da imajo vsi 

otroci le en svoj zabavni dan, da je za vse enako. Zanima me, kako se bo znašla glede 

pošiljanja sporočila vsem junakom, in kako si bo zamislila svoj zabavni dan, saj prave 

»Winxice«, kraljične, princeske in metuljčki žal ne bodo mogli priti v vrtec. Mislim, da bo to 
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sama ugotovila, sama ji tega ne bom povedala, jo bom pa še naprej spraševala, kako bomo 

izpeljali njen zabavni dan. 

 

- Petek, 30. 4. 2010 (J. zabavni dan): 

Opis: 

Po zajtrku smo se usedli v krog in otroke sem vprašala, kdo ima danes zabavni dan. V en glas 

so mi odgovorili, da J. Nato sem jim iz našega plakata prebrala, da bo današnji dan, dan 

Telebajskov. Otroci so mi pokazali svoje Telebajske, ki so jih danes prinesli v vrtec in mi 

povedali, da je modremu Telebajsku ime Tinki Binki, zelenemu Dipsi, rdečemu Po in 

rumenemu Lili. Nato sem jim pokazala Telebajske, ki sem jih včeraj s črno barvo narisala na 

folijo, da so se posušili. J. je otrokom razložil, da bomo te Telebajske pobarvali z barvami za 

steklo in ko se bodo posušili, jih bomo lahko nalepili na naša okna.  

Otroci so se usedli za mizo, J. je prinesel barve za steklo, jaz pa sem vsakemu otroku dala eno 

folijo z narisanim Telebajskom. Otroci so začeli ustvarjati, zraven pa smo poslušali pesmi o 

Telebajskih, ki nam jih je prinesel J. Ker je bila glasba zelo vesela in poskočna, se ji nekateri 

niso mogli upreti in so šli plesat ter skakat ter so kasneje barvali Telebajske. Nekateri otroci 

so tako plesali, drugi ustvarjali z barvami za steklo, nekateri pa so barvali pobarvanke o 

Telebajskih. Otroci so se med poslušanjem pesmi o Telebajskih, nekatere tudi naučili (malo 

so jih že prej znali) in so med plesom ali barvanjem glasno peli. 

 

 

                                 

 Slika 26: Ustvarjanje z barvami za steklo                              Slika 27: Ples ob glasbi 
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Ko smo pobarvali Telebajske, se naplesali ter že večkrat zapeli pesmi o Telebajskih, so se 

otroci usedli na stole, J. pa je nama z vzgojiteljico pomagal pripraviti vse potrebno za ogled 

risanke. Nato smo si ogledali risanko Telebajski. Otroci so ob gledanju uživali, veliko so se 

smejali, se pogovarjali s Telebajski, na svoj račun pa so prišli tudi naši najmlajši, enoletni in 

dvoletni otroci, saj jim je bila risanka še posebno všeč in jim koncentracija ni upadla vse do 

konca risanke. Po ogledu smo se od Telebajskov poslovili z mahanjem. J. mi je povedal, da 

mu je bil njegov zabavni dan zelo všeč in ostali otroci so mu pritrdili. Nato smo si ogledali še 

naše izdelke in ker so bili že suhi, smo jih po kosilu prilepili na okna v igralnici. 

 

                                   

 Slika 28: Najmlajši med barvanjem pobarvank             Slika 29: J. uživa v gledanju risanke             

                                                                  

Slika 30: Med gledanjem so se otroci       Slika 31: Risanka je bila všeč tudi našim najmlajšim          

              veliko smejali 
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Refleksija: 

J. zabavni dan je po mojem mnenju dobro uspel, saj so v dnevu Telebajskov uživali prav vsi 

otroci. Všeč mi je bilo, ker je bil zabaven dan razgiban, saj so otroci lahko bili dejavni na več 

področjih. Sodelovali so vsi otroci in so lahko sami izbirali ali bi več plesali ali ustvarjali. 

Zanimivo se mi je zdelo, da si je petletni J. želel ogledati prav to risanko, saj so Telebajski 

navadno všeč mlajšim, starejšim otrokom pa niso več zanimivi. Tudi med samim ogledom, 

me je presenetilo, saj so ob gledanju risanke uživali tako najmlajši, kot najstarejši otroci. J. je 

bil z izpeljanim zabavnim dnem zadovoljen, namreč večkrat mi je prišel povedat, da smo 

imeli super dan Telebajskov. 

 

- Ponedeljek, 3. 5. 2010 (TP.-jev zabavni dan): 

Opis: 

Danes smo imeli v naši igralnici obisk. Po zajtrku se nam je pridružil TP.-jev bratec M., ki so 

ga otroci nekaj časa le prestrašeno gledali. TP. je predstavil svojega brata in mu razkazal našo 

igralnico. Pri tem so mu pomagali tudi drugi otroci, saj so kmalu videli, da je M. prijeten 

deček. TP. nam je povedal, da je danes njegov zabavni dan in da je bila njegova želja bratov 

obisk. Nato nam je pokazal še lesene kocke in nam povedal, da bomo danes delali štampiljke 

in nato ustvarjali z njimi. Otrokom je razdelil lesene kocke in brusni papir ter jim naročil naj 

najprej pobrusijo ostre robove na lesenih kockah. In otroci so se lotili dela. M. je otrokom 

prijazno pomagal, še posebno našim najmlajšim, ki so se s kockami raje igrali, kot jih brusili. 

Ko so robove dobro pobrusili, sem vsakemu otroku dala košček pene, ki je primerna za 

izdelovanje štampiljk. TP. je otrokom naročil, naj na peno narišejo različne listke, take kot jih 

vidimo na različnih drevesih. Otrokom sem v knjigi pokazala bukove, javorjeve, hrastove, 

kostanjeve in lipove listke, da so imeli boljšo predstavo o drevesnih listih. Nato so na peno 

narisali listke in jih izstrigli. S TP.-jem sva jim razdelila lepilo, da so lahko nalepili listke na 

lesene kocke. Položili smo jih na mize in odšli na malico, da se je lepilo, s katerim smo 

pritrdili peno na lesene kocke, posušilo. Z nami je šel tudi M., nad katerim so bili otroci zelo 

navdušeni in so se ves čas prerivali okrog njega in ga hoteli držati za roko.  

Po malici so otroci stekli do miz in si ogledali, če so štampiljke že suhe. Lepilo se je lepo 

posušilo, zato sva s TP. na mize položila barve in liste papirja, da so otroci lahko začeli z 

odtiskovanjem. Odtisi štampiljk so bili različnih barv in intenzivnosti, tako da so nastale 

čudovite slike. Otroke sem vprašala, če jih te slike na kaj spominjajo in E. je takoj odgovorila, 
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da na jesenske listke. Slike so res spominjale na jesenski čas, tako da smo si v tem toplem 

pomladnem dnevu v igralnici pričarali barvito jesen. 

 

 

                               

  Slika 32: Brušenje ostrih robov                                           Slika 33: Striženje listkov 

 

 

Slika 34: Ustvarjanje s štampiljkami 

 

TP. si je želel, da bi delali odtise tudi z našimi rokami in z vzgojiteljico sva se odločili, da 

bomo roke odtisnili na steno igralnice in jo tako še bolj popestrili. Tudi drugi otroci so bili 

navdušeni nad to idejo, tako da smo barvo nanesli na naše roke in vsak je svojo dlan odtisnil 

na steno. Nato smo opazovali velikost naših dlani oz. odtisov, njihovo intenzivnost, različne 

barve odtisov itd. 
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Slike z listki smo obesili v garderobo na pano, pri čemer nam je pomagal tudi M. Nato so se 

otroci igrali s kockami in M. je bil polno zaposlen, saj so se vsi hoteli igrati z njim. TP. je bil 

zelo vesel, ker je bil njegov brat z njim v vrtcu in po kosilu me je vprašal, če lahko M. še kdaj 

pride. Rekla sem, da lahko, ko bodo spet počitnice, če bo le M. želel. 

 

 

 

Slika 35: Slika pisanih listkov 

 

 

 

Slika 36: Odtisi naših rok na steni igralnice 
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Slika 37: Igra S TP.-jevim bratcem 

 

Refleksija: 

TP. se je zelo dobro pripravil na svoj zabavni dan. S seboj je prinesel veliko pripomočkov in 

sam je naročil otrokom, kaj morajo storiti. Zahvala gre tudi njegovi mami, saj mu je pomagala 

pri pripravi pripomočkov in mu še enkrat razložila, kako se naredi štampiljke. Zanimivo, da se 

je odločil prav za odtiskovanje jesenskih listkov oz. listkov, ki so zaradi barv delovali zelo 

jesensko. Nisem ga hotela omejevati in tudi otroci mu niso nič oporekali, ampak so naredili 

tako, kot si je TP. želel. 

 

M. je bil sprva malo zadržan, tako kot tudi otroci v njegovi prisotnosti, toda nato so se vsi 

sprostili in M. je z veseljem pomagal otrokom pri izdelovanju štampiljk. Veliko so se igrali in 

otroci so bili zelo navdušeni nad njim ter obratno. 

 

TP. je bil svojim dnem zadovoljen, zelo mu je bilo všeč, da smo naredili tudi odtise naših rok 

na steno igralnice. 

 

- Torek, 4. 5. 2010: 

Opis: 

Danes zjutraj sem izvedela, da se točno čez en teden konča moja služba v tem vrtcu, zato sem 

morala pohiteti s pogovori otrok, ki še niso imeli svojega zabavnega dne. 

 

Šla sem k E. in jo vprašala, če je dobila številko telefona, da bo lahko v vrtec povabila 

»Winxice«, kraljične, princeske in metuljčke. E. mi je povedala, da sta govorili z njeno mami 
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in ugotovili, da so vsi ti junaki le v pravljicah in risanih filmih in da jih v resnici ne more 

povabiti v vrtec. E. sem rekla, da je to po eni strani res, po drugi strani pa lahko vseeno 

izpeljemo njen zabavni dan. Samo zamisliti si mora, kako bi ga izpeljali. E. je rekla, da bo 

razmislila. 

 

K meni je prišla V. in mi povedala, da bi ona tudi rada imela svoj zabavni dan. Povedala sem 

ji, da ga bomo vsekakor imeli, le pove mi naj, kaj bi rada počela na svoj zabavni dan. 

V.: »Js't bi mela tako zabavo tigrov, da bi vsi tigri pr'šli.« 

Jaz: »Koliko tigrov bi prišlo?« 

V.: »Štirje!« 

Jaz: »Kako bi mi dobili te tigre?« 

V.: »Mrežo bi jim nastav'l.« 

Jaz: »In kje bi našli tigre?« 

V.: »Ja, iz živalskega vrta bi pr'šli!« 

Jaz: »In kaj bi počeli tigri v našem vrtcu?« 

V.: »Jedl' pa pil' bi mleko.« 

Jaz: »In tako bomo imeli tigrovo zabavo?« 

V.: »Ja!« 

Jaz: »Kaj bomo še počeli s tigri?« 

V.: »Pol [potem] jih bomo pa nesl' k lovcem.« 

Jaz: »Zakaj pa k lovcem?« 

V.: »Zato ker so najpametni [najpametnejši].« 

Jaz: »Aha. Kakšne tigre bomo potem imeli na zabavi?« 

V.: »Take ogromne.« 

Jaz: »Ali se jih boš kaj bala?« 

V.: »Ne, ka se nč ne bujčkam [bojim] nobenih živalic.« 

Jaz: »No, super V.« 

V.: »Samo krokodile se bujčkam [bojim]. Krokodilom pa ne bom povedala za zabavo.« 

Jaz: »Bolje ja, da jim ne poveš. Pa misliš, da se Karolina ali Matevž (enoletna otroka) ne bi 

nič bala tigrov, če jih boš ti pripeljala v vrtec?« 

V.: »Samo mal' se bi ustrašla.« 

Jaz: »Pa bi ti vseeno pripeljala tigre v vrtec?« 

V.: »Ja, vseen.« 
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Jaz: »Aha, super ideja, V.« 

Nato sem V. naštela vse ideje, ki mi jih je naštela do današnjega dne in ji rekla, naj med vsemi 

temi idejami izbere samo eno, ki bi jo najraje počela v vrtcu. Izbrala je tigrovo zabavo. 

Dogovorili sva se, da bo še razmislila o tem, kako bo ta zabava potekala. 

 

Nato je k meni pritekla E. in mi povedala, da je že razmislila o svojem zabavnem dnevu in da 

bi se lahko vsi oblekli v »Winxice«, kraljične, princeske in metuljčke in tako imeli dan 

»Winxic«. Nad idejo sem bila navdušena, saj je tako postala izvedljiva. Njeno idejo sva 

napisali na plakat in se dogovorili, da bomo v četrtek imeli njen zabavni dan. To je povedala 

otrokom in deklicam večkrat naročila, naj v vrtec prinesejo »Winxice«, »špangice«, trakce za 

v lase, oblekice ipd., da se bodo lahko oblekle v vse junakinje. 

 

Refleksija: 

Malo sem bila razočarana, da je E. mami rekla E., da vseh teh junakov ne more povabiti v 

vrtec. Bolje bi bilo, da bi E. sama ugotovila, da to ni mogoče. V načrtu sem imela, da bi 

vseeno poslali sporočilo na neko telefonsko številko in bi počasi spoznavali, da vsi ti junaki le 

ne bodo mogli priti v vrtec. Po drugi strani pa mi je prav prišlo, da je E. ta problem rešila že 

doma, saj se je moj čas za projekt iztekal. Ne vem ali se je E. s starši pogovarjala tudi o tem, 

da bi se lahko mi oblekli v »Winxice« in princeske ali je do te ideje prišla sama. Glede na to, 

da je za to idejo potrebovala razmislek in mi jo ni povedala takoj zjutraj, mislim, da se je ideje 

domislila sama. 

Tudi V. se je znašla pred podobnim problemom, saj tudi tigrov zagotovo ne bomo mogli 

povabiti v vrtec. Upam, da bo do tega spoznanja prišla sama in prav zanima me, kako bo idejo 

preoblikovala, da bo izvedljiva. 

 

- Sreda, 5. 5. 2010: 

Opis: 

Danes sta med prosto igro k meni pritekli M. in T. in mi povedali, da sta se pogovarjali, da bi 

radi skupaj imeli zabavni dan. Njune ideje sem se razveselila in seveda me je zanimalo, 

kakšen zabaven dan bi radi imeli. T. je rekla, da bi se rada igrala z našo ljubljenko skupine, 

lutko Marjetko. M. pa mi je povedala, da bi se rada igrala s plišastimi igračami in lutkami, ki 

jih imamo v lutkovnem kotičku in tako bi skupaj radi imeli lutkovni dan. Nato sem vsaki 

posebej naštela vse ideje, ki sta mi jih do sedaj povedali in ju vprašala, če bi raje uresničili 
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katero izmed naštetih idej, ali bi še vedno najraje imeli lutkovni dan. Obe sta izbrali lutkovni 

dan. Ker sta dve, smo se dogovorile, da bomo imeli kar dva lutkovna dneva. Nato sem ju 

vprašala, kaj vse bi radi počeli na njun zabavni dan. M. je rekla, da bi se rada igrala s 

plišastim muckom, kužkom, Muco Copatarico in z drugimi lutkami, ki jih imamo v našem 

lutkovnem kotičku. T. je rekla, da bi se najraje igrala z Marjetko, ki nas je včasih zelo pogosto 

obiskovala, sedaj pa počiva v omari. Prav tako kot M., pa bi se rada igrala tudi z drugimi 

lutkami. M. je predlagala, da bi lahko kakšno lutko tudi izdelali. Vprašala sem jo, kakšno 

lutko bi rada naredila. M. je rekla, da bi rada naredila punčke. T. je predlagala, da bi jih lahko 

naredili iz kuhalnic, saj jih ima polno doma, v kuhinji. Ideja mi je bila všeč in predlagala sem 

jima, da bi imeli njun zabaven dan v petek, ki bi se nadaljeval še v ponedeljek. Veseli sta bili, 

da bo njun zabavni dan tako kmalu. Njuno idejo sem napisala na plakat, T. in M. pa sta že 

veselo pripovedovali otrokom, da bosta skupaj imeli zabavni dan, ki bo trajal kar dva dni. 

 

Nato sem govorila z A. in ga vprašala, kakšen bo njegov zabavni dan v vrtcu. Še enkrat mi je 

ponovil vse, kar mi je povedal v najinih prejšnjih pogovorih. In sicer, da bi se rad igral z 

viličarji in da bi imeli dirko s formulami in avtomobili – dirkalniki. Viličarji bi dvignili 

formule in dirkalnike ter bi jim tako zamenjali gume. Dirko bi imeli zunaj, na igrišču, kjer bi 

lahko narisali proge s kredami in nato po njih vozili formule in dirkalnike. A. se je zelo veselil 

svojega zabavnega dne in je že danes držal pesti, da bo v ponedeljek lepo vreme in bomo 

lahko šli na igrišče. Tudi njegovo idejo sem napisala na plakat, A. pa je še drugim otrokom 

povedal, da bo v ponedeljek tudi njegov zabavni dan. 

 

Refleksija: 

Prijetno me je presenetilo, da sta se T. in M. uspeli dogovoriti za skupen zabavni dan. Glede 

na to, da sta stari 4 in 5 let je res velik uspeh, da sta znali uskladiti svoje interese in bosta tako 

skupaj uživali. Ker sta dve, sem se kljub temu, da mi zmanjkuje časa, odločila, da bosta imeli 

zabaven dan v petek in v ponedeljek. Ker poskušamo vsak dan iti ven, na zrak, sem se 

odločila, da lahko v ponedeljek izpeljemo še A. zabavni dan, ki bo na igrišču. 

 

V tej skupini sem na začetku šolskega leta izvajala projekt z lutkami, ki sem ga morala 

narediti v okviru predmeta Metodika lutkovne, dramske in filmske vzgoje na fakulteti. Ta 

projekt je  v naši skupini zelo dobro zaživel in otroci so bili nad lutkami izredno navdušeni, še 

posebno nad uvedeno ljubljenko skupine – lutko Marjetko. M. in T. sta mi povedali, da 
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pogrešata Marjetko in ostale lutke, saj smo nanje res kar malo pozabili, posebno sedaj, ko je v 

polnem teku projekt Moj zabaven dan v vrtcu. Mislim, da bodo tudi drugi otroci navdušeni 

nad ponovno oživitvijo Marjetke in ostalih lutk. Ker smo vešči izdelovanja lutk, saj smo jih v 

prejšnjem projektu veliko izdelali, nam tudi to ne bo delalo težav. 

 

A. je v najinih pogovorih vedno povedal isto idejo, kar mi je všeč, saj si, kot kaže, resnično 

želi dirkati s formulami in dirkalniki. V tem zabavnem dnevu bodo na svoj račun prišli fantje, 

mislim pa, da se jim bodo pridružile tudi predstavnice nežnejšega spola. 

 

- Četrtek, 6. 5. 2010 (E. zabavni dan): 

Opis: 

Danes zjutraj je E. prišla v vrtec v podobi »Winxice«. Oblečena je bila v lepo oblekico, na 

hrbtu je imela pripeta krila, v laseh krono in imela je čarobno palico. Otroci, predvsem 

deklice, so bili navdušeni nad njeno podobo. E. je veselo oznanila vsem prisotnim, da je danes 

njen zabavni dan. Na list papirja sem napisala »E. zabavni dan« in E. ga je obesila na vrata 

naše igralnice. Po zajtrku so vse punce šle po »Winxice«, metulje, princeske in kraljične ter 

po oblačila, krilca, nakit ipd., ki so jih prinesle od doma. Vse skupaj smo nesli na igrišče, saj 

je bil danes lep, sončen dan. Na 

igrišče smo prinesli nekaj miz in 

stolov in »Winx« zabava se je lahko 

začela. Najprej so vsi otroci barvali 

pobarvanke z motivi »Winxic«. Pri 

tej dejavnosti so sodelovali tudi 

nekateri fantje. Toda, ker se mi je 

zdelo, da ta zabaven dan fantom ne 

bo tako všeč, sva jim z vzgojiteljico 

prinesli skiroje, s katerimi so se 

lahko vozili, punce pa so uživale v                 Slika 38: Barvanje pobarvank in kril 

E. zabavnem dnevu. Imele so polno dela. Barvale so pobarvanke, se igrale z igračami v 

podobi prekrasnih »Winxic« in princesk, se česale, umivale, urejale frizure, se šminkale, se 

oblačile v oblekice in si nadele ter izposojale nakit. Nekaj krilc, ki so značilne za »Winxice«, 

sem naredila iz stiropora in jih prinesla v vrtec, da so jih lahko deklice pobarvale. Nekatere so 

imele krilca s seboj, druge pa so jih naredile v vrtcu. Ko so se uredile, sva jim z vzgojiteljico 
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na hrbet pritrdili še krila in bile so prave princeske oz. t.i. »Winxice«. Nato so plesale, se 

lovile, se pogovarjale in se še naprej urejale. 

 

E. nam je priredila tudi »Winx« predstavo, saj nam je zaplesala in zapela »Winx« pesem. 

Otroci so ploskali in vzklikali: »Bravo!«                                      

 

 

 

Slika 39: Urejevanje frizur 

 

                                                                                           

                                   

   Slika 40: E. v vlogi »Winxice«                                     Slika 41: Okraševanje krilc 
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      Slika 42: Pritrjevanje kril                                           Slika 43: »Winx« zabava 

 

Za E. sem imela pripravljeno tudi majhno presenečenje. E. starši so namreč vedeli, da ima E. 

danes zabavni dan in ker ima zelo rada »Winxice«, mi je njena mami zjutraj prinesla lepo 

zavit paket za E., ter me prosila naj ga ji dam tekom dneva, da bo njen zabavni dan še 

zanimivejši. 

 

Ko so se »Winxice« oz. princeske že malo utrudile od plesanja in tekanja, sem na igrišče 

prinesla paket in povedala E., da je to darilo od njenih staršev. E. se je zelo razveselila 

presenečenja. Na paketu je bilo tudi pismo in naglas sem ga prebrala, da so ga slišali vsi 

otroci. E. mami je pisala svoji hčerki in ji sporočila, da jo v paketu čaka nekaj, kar si E. zelo 

želi. E. je hitro odvila darilo in v njem našla »Winx« princesko in bonbone za druge otroke. 

Punce so občudovale E. novo igračo in E. jo je vsaki posodila za kratek čas. 

 

Nato so se otroci še nekaj časa igrali ter se lovili, dokler ni prišel čas za kosilo. E. sem po 

kosilu vprašala, kakšen se ji je zdel njen zabavni dan in povedala mi je, da se je zelo zabavala 

s svojimi prijateljicami in »Winxicami«. Najbolj všeč pa ji je bilo presenečenje njenih staršev. 
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        Slika 44: Presenečenje za E.                                     Slika 45: »Winx« princeska 

 

Refleksija: 

Danes so na svoj račun prišle predvsem punce, saj so nadvse uživale v ličenju, friziranju 

preoblačenju ipd. Tudi fantje so uživali, saj so se lahko dolgo časa vozili s skiroji. E. se je 

zelo zabavala, saj je dan potekal tako, kot si je zamislila. Všeč mi je bilo, da so se v njen 

zabavni dan vključili tudi njeni starši in ji zabaven dan še polepšali. 

 

Mislim, da je E. zabavni dan dobro uspel, kljub temu da nismo povabili pravih princesk, 

kraljičn in »Winxic«, kot si je E. najprej zamislila. 

 

- Petek, 7. 5. 2010 (T. in M. zabavni dan): 

Opis:  

Danes smo oživeli naš lutkovni kotiček, saj sta si M. in 

T. želeli, da bi bil njun zabavni dan v znamenju lutk. Po 

zajtrku nas je najprej obiskala naša ljubljenka skupine 

Marjetka. Otrokom je povedala, da jih je zelo pogrešala, 

saj smo kar malo pozabili nanjo. Nato nam je zapela 

pesmico »Mi se imamo radi« in šla do vsakega otroka ter 

ga pobožala. Otroci so se Marjetke zelo razveselili in ji 

povedali vse, kar se je v tem času dogajalo v vrtcu ali pri 

njih doma. Marjetka jih je pozorno poslušala in se 

pogovarjala prav z vsakim izmed njih.                                Slika 46: Ljubljenka naše skupine                                                  
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Nato so se otroci igrali tudi z drugimi lutkami: s plišastimi igračami, Marjetko, lutkami iz 

nogavic in Muco Copatarico, ki smo jo v začetku šolskega leta sami izdelali. Otroci so se v 

igro zelo vživeli. Lutke so z njihovo pomočjo spet oživele, se smejale, igrale, govorile, se 

lovile, pele, plesale itn.                          

                                    

                                                          

 

Slika 47: Naš lutkovni kotiček 

 

 

 

Slika 48: Ples z Marjetko 
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Slika 49: Igra z Muco Copatarico 

 

Nato smo se lotili še izdelovanja lutk. T. je v vrtec prinesla veliko kuhalnic, M. pa volno, 

blago in okraske, tako da sta poskrbeli za ves material, ki smo ga potrebovali. M. in T. sta 

naročili otrokom, da bi radi, da izdelajo punčke, lahko pa izdelajo tudi fantke. Otroci so začeli 

z izdelovanjem. Bili so zelo ustvarjalni in vsak je naredil drugačno punčko ali fantka. 

Nekateri so v lutki upodobili sebe, drugi prijatelja, spet tretji pa neko punčko ali fantka. M. in 

T. sta izdelali več lutk in sta jih ponosno razkazovali ostalim otrokom. Po izdelovanju je 

seveda sledila igra z novimi lutkami. 

 

 

 

Slika 50: Izdelovanje lutk 
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  Slika 51: Pravkar izdelana lutka                                  Slika 52: Ponosni lastnik nove lutke 

 

 

Slika 53: Igra z novimi lutkami 

 

M. in T. sta mi povedali, da jima je bil današnji zabavni dan zelo všeč in da komaj čakata 

ponedeljek, ko se bomo spet igrali z lutkami. 

 

Refleksija: 

Z lutkami smo se v letošnjem šolskem letu veliko srečevali v okviru prejšnjega, že 

omenjenega projekta in otrokom so zelo prirasle k srcu. Nato smo na lutke malo pozabili in 

danes sem videla, kako zelo so jih pogrešali. Kljub temu, da imamo v igralnici lutkovni 

kotiček, smo nanje pozabili in skrajni čas je že bil, da je spet oživel. Otroci so se zelo 

razveselili Marjetke, ki jih je po dolgem času spet ogovorila in jih poslušala. Všeč mi je bilo, 
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da sta se M. in T. spomnili na lutke, saj je to tudi pohvala zame in za moj prejšnji projekt v 

skupini, ki je bil zelo uspešen. 

 

- Ponedeljek, 10. 5. 2010 (M. in T. zabavni dan + A. zabavni dan): 

Opis: 

Po zajtrku smo se še naprej igrali z lutkami. Otroci so se spet zelo vživeli v igro in so bili kar 

malo žalostni, ko sem jim povedala, da je prišel čas malice. Vzgojiteljica jim je obljubila, da 

se bodo lahko pogosteje igrali z lutkami in da jih bo Marjetka večkrat obiskala. Nato sem 

otrokom povedala, da je danes tudi A. zabavni dan in A. jim je razložil, da bodo dirkali na 

igrišču. Otroci so se razveselili, da bomo danes imeli tudi njegov zabavni dan. Obuli smo se 

in odšli na igrišče. 

 

A. nam je pokazal svoje avtomobile in formule, ki jih prinesel v vrtec. Tudi ostali fantje so 

danes od doma prinesli dirkalnike. Otroci so najprej narisali proge za dirko, nato pa se je igra 

lahko začela. Vsak otrok je imel svojo formulo ali avtomobil in ponosno so si jih razkazovali 

med seboj. Nato so se začeli igrati in dirkalnike voziti po narisanih progah. Nekateri so med 

seboj tudi tekmovali in tako priredili pravo dirko. A. je v dirki zelo užival in svoje navdušenje 

prenesel tudi na ostale otroke. Pri igri so navdušeno sodelovale tudi deklice. Otroci so narisali 

tudi parkirišče za dirkalnike in ko se je kdo izmed otrok utrudil, je dirkalnik odpeljal na 

parkirišče in tam počival. Na parkirišču so otroci narisali tudi avtopralnico in avtomehanično 

delavnico, kjer so med počitkom, lahko čistili in popravljali svoje »jeklene junake«. 

 

 

Slika 54: Risanje prog za dirkanje 
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Slika 55: Vožnja dirkalnika in formule 

 

                                      

   Slika 56: Počitek na parkirišču                                           Slika 57: Največji dirkalnik 

 

Refleksija: 

Otroci so bili tudi nad A. zabavnim  dnem navdušeni, saj so se lahko veliko igrali in dirkali z 

dirkalniki ter formulami. A. je v vrtec prinesel tudi malo večji avtomobil, na katerega so se 

otroci lahko usedli in ga peljali. Nad tem avtomobilom so bili otroci še posebej navdušeni. 

Presenetilo me je, da so bile tudi deklice pri tej igri ves čas poleg in niso niti pomislile, da bi 

se igrale kaj drugega. Mislila sem, da se bodo dolgočasile, ampak sem ugotovila, da sem čisto 

preveč stereotipno razmišljala in je prav super, da so v tem zabavnem dnevu uživali prav vsi 

otroci. Tudi A. je bil zadovoljen, saj mi je povedal, da je bil njegov zabavni dan takšen, kot si 

je želel. 
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- Torek, 11. 5. 2010 (moj zabavni dan): 

Opis: 

Danes je bil moj zadnji delovni dan v tem vrtcu, zato smo danes imeli poslovilno zabavo in 

več otrok me je vprašalo, če je to moj zabavni dan. Pritrdila sem jim, da lahko ta dan štejemo 

tudi kot moj zabavni dan, saj sem si vedno želela, da bi imeli v vrtcu zabavo ob mojem 

odhodu. Tako smo danes veliko plesali, peli, se sladkali s sadjem in bonboni ter na nek način 

izpeljali tudi moj zabavni dan. 

 

Odločila sem se, da bom v času dopusta prišla na obisk v to skupino in izpeljala zabavne 

dneve do konca. Čakali so nas še 3 zabavni dnevi in danes sem izkoristila priložnost ter se 

pogovorila z otroki o teh zabavnih dneh. 

 

Šla sem do V. in jo vprašala, kakšen zabavni dan bi rada imela. Še enkrat mi je odgovorila, da 

bi rada imela tigrov zabavni dan. Vprašala sem jo, kako si je ta dan zamislila oz. kako bi 

potekal. Povedala mi je, da bi najraje povabila tigre iz živalskega vrta, da bi prišli v vrtec, 

ampak se boji, da bodo preveč strašni za nekatere otroke, še posebno za najmlajše, zato ne bo 

povabila živih tigrov. Odločila se je, da se bomo raje mi oblekli v tigre. Pohvalila sem jo, da 

je pomislila na druge otroke in na njihov morebitni strah pred tigri. Nato sem jo vprašala, 

kako bi se oblekli v tigre in kje bi dobili kostume. Rekla je, da bi lahko vsak otrok sam narisal 

tigra in dal to na glavo, da bi bil tak tiger, kot si želi. Predlagala sem ji, da bi lahko glave 

narisali na papirnate krožnike in jih z elastiko pritrdili na glavo. V. se je strinjala z mojim 

predlogom in rekla, da če bo imel kdo takšne barve majice ali hlače, kot imajo tigri dlako, 

lahko to oblečejo. Želela si je, da bi v tem dnevu imeli zabavo na igrišču, kjer so igrala in da 

bi se lahko vsi tigri igrali na igralih ter veliko plesali. Njene ideje so mi bile všeč in dogovorili 

sva se, da bo njen zabavni dan že v ponedeljek. Razveselila se je moje ideje. 

 

Govorila sem tudi s TB., ki mi do danes ni povedal še nobene izvirne ideje. Vprašala sem ga, 

če že ve, kaj bi počel na svoj zabavni dan. Odgovoril je, da bi rad dirkal z avtomobili. Večkrat 

sem mu razložila, da smo to že počeli na A. zabavni dan, ampak je vseeno hotel dirkati z 

avtomobili. Ker nisem imela več časa in ker z njim že v najinih prejšnjih pogovorih nisem 

prišla do neke izvirne, resnično njegove ideje, sva se z vzgojiteljico dogovorili, da bomo še 

enkrat dirkali z avtomobili in bo pač njegov zabavni dan takšen, kot je bil A. TB. je bil vesel, 

ko sem mu povedala, da bomo izpeljali to idejo. 
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Po kosilu smo se z otroki usedli v krog in vprašala sem jih, če smo do danes že vsi imeli 

zabavne dneve. V. je takoj povedala, da ga še ni imela, oglasil se je tudi TB. in nam povedal, 

da bo tudi on še imel svoj zabavni dan. Potrdila sem povedano, vendar z odgovorom nisem 

bila povsem zadovoljna in še enkrat sem ponovila svoje vprašanje. Vsi otroci so odgovorili, 

da so ga že imeli, nato pa je E. zaklicala: »Ne, nismo ga še vsi imeli, kaj pa tamajhni otroci?« 

Pritrdila sem njenemu vzkliku, namreč z vsemi otroki smo se dogovorili za zabavne dneve in 

jih večino tudi že izpeljali, vendar so nam ostali še naši najmlajši. Otrokom sem razložila, da 

mi oni še ne morejo povedati, kaj si želijo, saj imajo šele 1 ali največ 2 leti in še ne znajo 

govoriti. E. je nato predlagala, da si lahko mi izmislimo zabaven dan za njih. Pohvalila sem jo 

in vprašala otroke, kakšen zabaven dan bi priredili našim najmlajšim. M. je predlagala, da bi 

lahko imeli klovnovo zabavo. V. je bila navdušena nad tem predlogom, dodala je, da bi si 

lahko podajali balone. E. je rekla, da moramo nujno jesti sladoled, ker ga imajo tudi malčki 

radi. A. je predlagal, da bi imeli »pišuke«, take kot jih imajo klovni. Zabava naj bi potekala na 

igrišču z igrali, da se lahko otroci tudi igrajo zraven. Niso pozabili tudi na glasbo, saj bi radi 

tudi plesali in peli. T. je predlagala, da bi se na ta zabavni dan igrali tudi z vodo.  

 

Zapisala sem vse njihove ideje. Na naš plakat idej smo napisali, da bodo naši najmlajši imeli 

klovnovo zabavo. 

 

Refleksija: 

Razveselila sem se V. predloga, da bomo mi v vlogi tigrov in da je pomislila na otroke, ki 

imajo zagotovo strah pred tigri. Svojo prvotno, neuresničljivo idejo je tako preoblikovala v 

izvedljivo, a vseeno zanimivo idejo. Všeč mi je, ker ja sama prišla do spoznanja, da bi bilo 

preveč nevarno, če bi v vrtec prišli živi tigri. Kljub temu, da bo njen zabavni dan drugačen, 

kot si ga je sprva želela, se ga zelo veseli in njeno navdušenje nad tigrovim zabavnim dnem ni 

nič manjše. 

 

TB. mi žal ni znal povedati svoje ideje, vendar mislim, da si dirke z avtomobili zelo želi, tako 

da me ne moti, da bomo izvajali podobno dejavnost, kot smo jo na A. zabavni dan. 

 

Otroke sem spomnila na naše najmlajše, ki mi še ne morejo povedati, kaj si želijo početi na 

svoj zabavni dan. Otroci so takoj, ko sem povedala, kdo še ni imel zabavnega dne, imeli polno 
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idej za zabavni dan najmlajših, tako da mislim, da se bomo vsi skupaj potrudili, da bo 

klovnova zabava res zabavna za vseh sedem enoletnih oz. dvoletnih otrok. 

 

- Ponedeljek, 17. 5. 2010 (V. zabavni dan): 

Opis: 

Danes sem prišla na obisk v našo skupino in otroci so me bili zelo veseli, saj so vedeli, da 

bomo spet imeli zabavni dan. V. je veselo vzklikala, da bomo danes imeli tigrovo zabavo. 

Otrokom je naštela vse, kar je imela v načrtu za današnji dan. Najprej sva otrokom razdelili 

papirnate krožnike in flomastre. V. jim je naročila, naj na krožnik narišejo tigra. Otroci so se 

lotili dela. Nastale so zanimive in različne tigrove glave. Ko so otroci narisali tigre, smo jim 

najprej izrezali oči nato pa na vsako stran krožnika naredili majhno luknjico in vanje vdeli 

elastiko. To smo zavezali in tako so lahko otroci dali krožnike na glavo in se spremenili v 

prave tigre. Tigri so odšli na igrišče in tako se je začela tigrova zabava. Tigri so se igrali na 

igralih in veliko plesali ter peli. V. je bila zelo vesela, da smo uresničili njeno željo. 

 

 

                                       

          Slika 58: Risanje tigrov                                           Slika 59: Izrezali smo luknje za oči 
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Slika 60: Nastali so zelo različni tigri                                   Slika 61: V. se je zelo potrudila pri        

                                                                                                              risanju tigra       

 

 

                                                   

Slika 62: Tigrova zabava na igrišču                                               Slika 63: Iskanje hrane 
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Slika 64: »Tigra« se igrata, da sta v                                     Slika 65: »Tiger«, ki rad skače 

                  živalskem vrtu 

 

Refleksija:  

Otrokom je bilo všeč, da so se lahko za nekaj časa spremenili v strašne tigre. Veliko so 

rjoveli, se lovili, skakali, plesali, peli in se igrali. Malo mi je bilo žal, da smo bili na igrišču z 

igrali, saj sva morali biti z vzgojiteljico zelo pozorni, da se ni komu kaj zgodilo. Luknjice za 

oči namreč niso bile tako velike in otroci niso vedno vsega videli, tako da je bilo včasih že 

malo ogrožena njihova varnost. 

 

V. je bil zelo vesela in zadovoljna, da smo imeli tigrovo zabavo. Rekla je, da je bil to najboljši 

zabavni dan. Pogovarjala sem se tudi z ostalimi otroki in dan jim je bil všeč. Povedala sem 

jim, da je V. najprej mislila povabiti žive tigre in vsi so bili mnenja, da bi bilo to preveč 

nevarno. Tudi V. se je strinjala z njimi.  

 

- Sreda, 26. 5. 2010 (TB. zabavni dan): 

Opis: 

Danes so fantje v vrtec prinesli avtomobile, dirkalnike, formule, TB. pa je prinesel tudi 

traktor. Nato smo odšli na igrišče, narisali proge s kredami in začela se je dirka vseh vozil. 

Otroci so si med seboj posojali vozila, saj so si bili med seboj zelo različni in niti dva nista 

bila enaka. Danes smo imeli pravo dirko. TB. je otrokom naročil, da morajo iti z vozili za 

narisano črto, nato pa je TB. zaklical: »Tri, štiri, zdaj!« in dirka se je začela. Zmagalo je več 

tekmovalcev, saj so hkrati »pridirkali« na drugo stran igrišča. Tekmo so večkrat ponovili, 
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dokler niso bili vsi že pošteno utrujeni. Nekaj otrok se je želelo voziti tudi s skiroji in TB. je 

potrdil, da lahko dirkamo tudi s skiroji. TB. je užival v svojem zabavnem dnevu. 

 

 

 

Slika 66: Risanje proge 

 

 

Slika 67: Dirka vozil 

 

Refleksija: 

Kljub temu, da je bila TB.-jeva želja o njegovem zabavnem dnevu enaka kot A., sem vesela, 

da sem jo upoštevala in da smo jo izvedli. Ideja je bila res podobna, vendar je bila njena 

izvedba vseeno malo drugačna. V tej dirki so otroci veliko bolj tekmovali in prirejali prave 

dirke. Vključili so tudi skiroje in traktor. TB. je bil zelo vesel, da smo še enkrat dirkali z vozili 

in to je najpomembneje. Izpolnili smo njegovo željo in to je glavni namen tega projekta. 
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- Ponedeljek, 31. 5. 2010 (zabavni dan za najmlajše): 

Opis: 

Danes je bil pred nami zadnji zabavni dan in sicer klovnova zabava za naše najmlajše otroke. 

Starejši otroci so si zamislili, kakšen bo ta dan, da bo kar najbolj všeč enoletnim in dvoletnim 

otrokom. Šli smo na igrišče z igrali in s seboj odnesli vse pripomočke, ki smo jih potrebovali 

za klovnovo zabavo. Najprej smo si na lica narisali srčke in zvezdice, da smo nekoliko 

spominjali na klovne. Nekaj otrok si je nadelo tudi rdeče noske, vendar so ti hitro popadali na 

tla, tako da so počasi obupali nad njimi. Pripravili smo veselo glasbo in klovnova zabava se je 

lahko začela. Otroci so bili danes še posebej prijazni do naših najmlajših in pomagali so jim, 

da so lahko res uživali. Pomagali so jim plezati na igrala, pihali so jim milne mehurčke, 

napihnili so jim balone in jih metali visoko v zrak, da so jih najmlajši veselo lovili ipd. 

Najmlajši otroci so se zelo vživeli v današnjo zabavo. Podajali so si balone, poskušali pihati 

milne mehurčke, pihali so v t.i. »pišuke«, veliko so plesali, peli in se igrali na igralih. Ker 

imajo otroci zelo radi vodno zabavo, sva z vzgojiteljico pripravili tudi igrače napolnjene z 

vodo, da so se lahko igrali. Ker je bilo danes zelo toplo, so nekateri v vodo namakali tudi 

noge. Vsi otroci so uživali, tako starejši, kot najmlajši. 

 

 

 

Slika 68: Klovnova zabava 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 113 - 

 

 

Slika 69: Igra z baloni in »pišukami« 

 

 

                                           

Slika 71: Najmlajši otroci so veselo tekli                                Slika 72: Spoznavanje balonov 

                za baloni in jih lovili 
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Slika 73: Učenje pihanja mehurčkov                      Slika 74: Veselje ob ustvarjanju mehurčkov 

 

 

Slika 75: Sladkanje s sladoledom 

 

Refleksija: 

Naši najmlajši otroci še ne znajo govoriti, zato sem se odločila, da bodo za njih zabavni dan 

pripravili starejši otroci. Najprej smo zbirali ideje in otroci so jih veselo naštevali. Nato smo 

ideje izvedli, na koncu zabavnega dne, pa sem otroke vprašala, kakšen se jim je zdel današnji 

zabavni dan. Povedali so mi, da se je jim zdel zanimiv in zabaven ter da mislijo, da so se tudi 

najmlajši zabavali. 

Naši najmlajši so danes res uživali in bilo zelo dobre volje. Ves dan so bili v središču 

pozornosti, saj so se jim starejši otroci ves čas posvečali. Zelo sem bila vesela, ko sem 

opazovala starejše otroke, ki so na najmlajše danes še posebno pazili, jih razveseljevali in jim 
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pomagali na vsakem koraku. To je že tako značilnost naše skupine, saj smo kombinirana 

skupina, vendar je bilo danes to še bolj izrazito, saj so otroci vedeli, da imajo danes najmlajši 

zabavni dan in so jim ga hoteli še polepšati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Pavšič Silvija; diplomska naloga 

- 116 - 

 

8. EVALVACIJA PROJEKTA »MOJ ZABAVNI DAN V 

VRTCU« 

Glavni cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so: dvigniti raven otroške 

participacije v življenju vrtca oz. v vseh fazah raziskovanja, usposabljati otroke za posamezne 

postopke v procesu reševanja problemov in dvigniti raven demokratičnega odločanja 

(Turnšek, 2009/2010). 

Pri načrtovanju in izvajanju projekta »Moj zabavni dan v vrtcu« sem si zastavila omenjene 

cilje, pomemben cilj projekta pa se mi je zdel tudi veselje in navdušenje vseh otrok pri 

izvajanju dejavnosti in izvedba vseh zabavnih dni, ki so si jih zamislili otroci. 

 

Na začetku, ko sem otroke prvič vprašala, kakšne so njihove ideje za zabavni dan, so me le 

začudeno gledali. V tej skupini, otroci niso velikokrat doživeli, da bi lahko sami odločali o 

dejavnostih in o življenju v vrtcu. Bili so močno presenečeni, toda po prvih neuspelih 

poskusih, so se začele vrstiti izvirne ideje. Veliko zaslug pri tem ima E., saj je prebila led in 

pokazala ostalim otrokom, da je njihova domišljija zelo zaželena in lahko povedo karkoli jim 

pade na pamet. Otrokom sem velikokrat razložila, da mi res lahko povejo karkoli želijo, saj 

bomo izpeljali prav vsako idejo. Nekateri otroci so potrebovali kar nekaj časa, da so se 

prepustili mojemu prigovarjanju in mi zaupali svoje želje o zabavnem dnevu v vrtcu, kar je 

povsem normalno, saj niso bili navajeni takšnega načina dela. 

 

Z otroki sem se pogovarjala individualno ali v majhnih skupinah, saj sem želela, da bi bila 

želja posameznega otroka res njegova ideja in bi vsak otrok imel tak zabaven dan, kot si ga 

resnično želi. Pri večini otrok je to uspelo, saj so povedali izvirno zamisel, ki so jo želeli 

izpeljati. Pri nekaterih idejah pa nisem čisto prepričana, ali je bila to res posameznikova želja, 

ali ne. Na primer: M. in T. sta se skupaj dogovorili za lutkovni dan. Upam, da sta si res obe 

enako močno želeli igre z lutkami in izdelovanje lutk. Je pa zelo pohvalno, da sta uskladili 

svoje interese do te mere, da sta se uspeli dogovoriti za skupni zabavni dan. Malo dvoma je 

bilo prisotnega tudi pri ideji, ki mi jo je povedal TB. Nisem čisto prepričana ali je bilo ideja 

res njegova želja, ali pa je posnemal A. Toda pri izvedbi TB.-jevega zabavnega dne se je 

izkazalo, da si je kljub podobnosti z A. idejo, vseeno malo drugače zastavil potek igre. Pri 

TB.-jevemu zabavnem dnevu je bilo več tekmovanja in otroci so pripravili več tekem, v 

katerih so dirkali. Težko je za vsako posamezno idejo ugotoviti ali je ta zagotovo iskrena želja 
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posameznika, ali pa so to idejo že kje slišali in jim je postala všeč. Vsekakor sem za 

ugotavljanje pristnosti njihovih želja imela premalo časa. Toda zdi se mi, da so mi zaupali res 

tiste želje, ki so si jih želeli početi na svoj zabavni dan. To se je videlo pri izvedbi zabavnih 

dni, saj so zelo uživali. 

 

Prav zanimivo je bilo opazovati otroke, kako so »zaživeli« tekom projekta. Najprej je bila pri 

pogovorih z njimi prisotna sramežljivost in negotovost, nato pa so vsak dan hodili k meni in 

mi hoteli pripovedovati svoje želje. Najlepše pa jih je bilo opazovati, ko so nastopili njihovi 

zabavni dnevi. Otrok, ki je imel svoj zabavni dan je bil tako ponosen in vesel. Res so uživali v 

tej vlogi, ko so imeli vse niti v svojih rokah. Takšne izkušnje zagotovo izboljšujejo otrokovo 

samopodobo in jim koristijo za njihovo samozaupanje za nadaljnje življenje.  

Zelo mi je bilo všeč tudi to, kako so otroci pomagali posamezniku, ki je imel svoj zabavni 

dan, da je bil ta še lepši. 

 

Menim, da nam je projekt odlično uspel, saj smo bili v vrtcu deležni mnogih pohval, tako 

staršev kot sodelavcev. Edino, kar bi lahko spremenila na bolje je, da bi tudi najmlajšim 

otrokom omogočila, da bi izrazili svoje želje. Še danes mi je žal, da jim nisem zagotovila 

priložnosti, da bi lahko na svoj način izrazili kaj radi počnejo. Klovnova zabava je sicer dobro 

uspela in najmlajši otroci so uživali v njej. Lepo je bilo, ker so ostali otroci že pri načrtovanju 

tega zabavnega dne pokazali veliko empatije do najmlajših in tudi pri izvedbi so zelo skrbeli 

za njih. Toda pri branju literature o participaciji in aktivnem učenju, sem ugotovila, da bi 

lahko tudi od najmlajših otrok izvedela, kaj si želijo početi v svojem zabavnem dnevu. Kot 

pravi Lansdown (2001) lahko vsakemu otroku zagotovimo priložnosti in ustrezne načine 

izražanja, da nam lahko glede na svojo starost oz. zrelost, sporočijo svoje želje ali ideje. Z 

opazovanjem igre najmlajših otrok bi hitro videla, kaj posamezni otrok najraje počne, v čem 

uživa in to dejavnost bi lahko razširili v posameznikov zabavni dan.  

 

Preko projekta smo izvedli 13 zabavnih dni, v katerih smo se zelo zabavali in se še bolj 

povezali kot skupina. Nekateri zabavni dnevi so res angažirali vse prisotne otroke (dinozavrov 

dan, klovnova zabava, lutkovni dan, tigrova zabava, dirka s formulami in dirkalniki …), drugi 

pa so bili nekoliko skromnejši v smislu, da so se resnično zabavali samo nekateri, ki jim je bil 

tak zabavni dan všeč (igra z vlakom, dirka z avtomobili, »Winx« zabava …). 
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Motivacija otrok je bilo skozi vse faze raziskovanja na visoki ravni, saj so čutili, da je potek 

projekta odvisen od njih in od njihove aktivnosti. Otroci vsekakor znajo participirati, če jim le 

damo priložnost za to. Z vzgojiteljico sva bili zelo veseli, saj sva ugotovili, da projekt 

odprtega tipa prispeva k daljši koncentraciji otrok pri dejavnostih. To naju je tudi napeljalo k 

temu, da sva se lotili tega projekta, zato sva bili veseli, da so se najina pričakovanja o 

rezultatih projekta izpolnila.  

 

Pri načrtovanju projekta sem se poskušala čim bolj držati tega, da otrokom nisem sugerirala 

svojih rešitev problema. Dala sem jim povsem prosto pot pri podajanju idej, brez omejitev in 

čisto vsi otroci so sami ugotovili (razen E., ki so ji pri tem pomagali starši), kako je ideja 

izvedljiva in kako je potrebno idejo, ki je nevarna ali nerealna, preoblikovati, da postane 

izvedljiva. Vsako idejo, pa naj se na prvi pogled zdi še tako nerealna, je možno preoblikovati 

v izvedljivo, kar so otroci sami sposobni storiti. 

 

Mislim, da smo izpolnili glavne cilje projekta in da smo s projektom spodbudili še kakšnega 

vzgojitelja, da bo otrokom omogočal participacijo in aktivno učenje. Želim si, da bi čim več 

vzgojiteljev zbralo pogum za izvajanje projektov reševanja problemov odprtega tipa, saj ti res 

omogočijo otrokom participacijo v pravem pomenu besede. Škoda je, če otrokom že v vrtcu 

onemogočamo podajanje idej in njihov želja ter jim tako zatremo njihov pogum za 

participiranje, radovednost in kreativnost. 
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ZAKLJUčEK 

Demokratizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je temelj novega Kurikuluma za vrtce, 

lahko zaživi le, če vzgojitelji otrokom omogočajo participacijo in aktivno učenje z 

raziskovanjem. Otroci so kompetentna bitja, ki imajo pravice do demokratične soudeležbe v 

vrtcu. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah je prvi dokument, ki opredeljuje otrokove pravice, med 

katerimi ima pomembno mesto tudi njihovo soodločanje. Konvencija odrasle zavezuje k 

upoštevanju individualnih značilnosti, interesov, potreb in želja otrok. 

 

Vzgojitelji se morajo večkrat vprašati, koliko in kolikokrat omogočajo otrokom pravico do 

participacije in aktivnega učenja. Raziskave o stanju participacije v vrtcih namreč kažejo, da 

otroci na mnogih področjih nimajo vpliva na odločitve o delu in življenju vrtca. Kaže se velik 

razkorak med stališči vzgojiteljev o participaciji in dejanskemu stanju participacije otrok v 

praksi. Mnogi vzgojitelji so mnenja, da otrokom omogočajo participacijo, vendar 

konkretnejša vprašanja o otrokovih odločitvah v vrtcu, pokažejo, da otroci malo participirajo. 

Mnogi vzgojitelji si želijo vnesti participacijo v svoje delo z otroki, vendar ne poznajo metod, 

kako bi to izpeljali ali pa naletijo na težave pri njenem vključevanju. Pogosta težava je, da ne 

znajo postaviti mej participacije, saj je težko določiti, o čem otroci lahko soodločajo in o čem 

ne. 

 

Kurikulum za vrtce uokvirja sistem predšolske vzgoje in vzgojiteljem preko načel in ciljev 

daje strokovno podlago za delo. Nekateri kritiki so mnenja, da bi Kurikulum za vrtce moral 

bolj poudariti participacijo, ki v Kurikulumu ni neposredno opredeljena. Sama menim, da je 

participacija otrok posredno priporočena v več načelih in vzgojitelj, ki participacijo želi 

upoštevati oz. udejanjiti, jo bo v teh načelih prepoznal in tudi uspešno vnesel v svoje delo s 

predšolskimi otroki. Seveda pa bi bilo dobro, da bi se v primeru novega Kurikuluma ali izdaje 

drugega uradnega dokumenta o predšolski vzgoji, bolj poudarilo participacijo otrok. 

 

Pri omogočanju participacije otrok nam je lahko za zgled koncept Reggio Emilia, ki s 

pedagogiko poslušanja in razvijanjem otrokovih t.i. 100 jezikov, predstavljajo ideal 

upoštevanja otrok kot enakovrednih in kompetentnih oseb. Pomemben del koncepta je etika 

participacije oz. udeleženosti, ki pravi, da bi se morali strokovnjaki odpovedati dvomu o 
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kompetentnosti drugega oz. sposobnosti otroka, da izrazi, kaj misli in čuti. Pomembna je tudi 

pesrspektiva moči, ki spodbuja vzgojitelja, da mobilizira moč človeka (talente, znanje, 

sposobnosti) in mu pomaga podpreti njegova lastna prizadevanja, da doseže svoje cilje in 

vizije (Turnšek et al., 2009). 

 

Otroci so v spodbudnem okolju sposobni sami priti do novih spoznanj in znanja. Takšno 

učenje je aktivno učenje, pri katerem vzgojitelj namenoma uporablja metode, pristope in 

tehnike, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja 

novega znanja (Turnšek, 2009/2010). Otroci v spodbudnem okolju sami izbirajo materiale in 

se odločajo, kaj z njimi početi ter kako jih raziskati z vsemi čuti. Odrasli takšno učenje lahko 

le opazujejo in pripravljajo primerno okolje, ne smejo pa posegati v igro otrok oz. jim 

pokazati kako nekaj narediti »pravilno«, saj jim s tem odvzamejo dragocene možnosti za 

učenje. 

 

Otroci se z aktivnim učenjem oz. z raziskovanjem naučijo mnogo več, kot pri tradicionalnem 

poučevanju, ko vzgojitelj le podaja znanje. Znanje pridobljeno z raziskovanjem je trajnejše, 

saj se pri takšnem učenju otroci naučijo, kako priti do informacij, kako izluščiti pomembnejše 

podatke od manj pomembnih itd. Pomembno je tudi socialno učenje otrok, saj se pri 

raziskovalnih projektih učijo veščin sodelovanja in sporazumevanja z vrstniki oz. odraslimi. 

Mojo pozornost je še posebej pritegnilo raziskovanje reševanja problemov odprtega tipa, saj 

pri takšnih projektih damo vso moč odločanja otrokom in lahko uresničimo njihove ideje oz. 

želje, ki jih izrazijo za rešitev problema. Prav zato sem projekt odprtega tipa izvajala v svoji 

skupini in zelo sem bila navdušena že med samim izvajanjem projekta kot tudi na koncu, ko 

sem opažala vidne rezultate pri otrocih. Otroci so bili že med samim projektom bolj 

samozavestni, dejavni, živahni, imeli so večjo motivacijo za sodelovanje, večjo oz. daljšo 

koncentracijo v udeležbi pri dejavnostih itd. Otroci so postali bolj pozorni drug do drugega, 

bolje so se razumeli med seboj in postali so bolj odgovorni za svoja dejanja. 

 

Med branjem literature za diplomsko nalogo in med izvajanjem projekta »Moj zabavni dan v 

vrtcu« sem ugotovila, da je omogočanje participativne in aktivne vloge otrok, edini pravi 

način dela z otroki v vrtcu. Kljub nekaterim kritikam, ki jih podajajo nekateri strokovnjaki, 

takšen način učenja prinaša toliko pozitivnih rezultatov, da vzgojitelji ne smemo več odlašati, 

ampak moramo aktivno učenje z raziskovanjem in participacijo otrok vključiti v naše delo. 
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