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KURIKULUM ZA VRTCE
Navodilo: vstavi manjkajoče besede.
Kurikulum za vrtce je ________________ dokument, ki služi kot ________________
podlaga za kakovostno delo v državnih vrtcih v Sloveniji. Sprejet je bil leta________.
Uporabljajo ga vsi _______________ vrtci.
Strokovni delavci v vrtcih so:
________________________________________________ .
Na podlagi kurikula se vzgojitelj pripravi na ________________________ delo tako,
da naredi za svojo skupino ______________ kurikul.
Temelji, na katerih je postavljen dokument kurikul so:
___________________________________________ in konvencija o
_______________________________.
Ta konvencija je bila sprejeta leta _______________ v __________________.
V vrtcu so otroci razdeljeni v skupine.
Prvo starostno obdobje zajema starost otrok od ________ do_________ leta, drugo
starostno obdobje pa od ______ do_________ leta starosti.
Skupine so po starosti homogene, če so razlike v starosti otrok manj kot
__________________________znotraj starostnega obdobja in heterogene,
če so razlike v starosti otrok več kot______________________ znotraj starostnega
obdobja.
Skupine so mešane ali kombinirane, če skupino sestavljajo otroci iz ____________
in _______________ starostnega obdobja.
Maksimalno število otrok v drugem starostnem obdobju je_______________,
maksimalno število otrok v prvem starostnem obdobju pa_________________.
Področja dejavnosti v KZV so:
___________________________________________________________________
______.
Za globalne cilje je značilno, da so za obe starostni obdobji _______________,
da so vsebinsko ___________________, da se prilagajajo individualnim
_________________.
Postavljeni so _____________, njihovo uresničevanje nakazuje bolj
_______________ kot rezultate učenja.
Konkretni cilji so izpeljani iz _______________, so merljivi ter vsebinsko in
časovno_____________.
Otroci lahko isti cilj uresničujejo iz različnih __________________ dejavnosti.

Prelistaj KZV (pomagaj si s kazalom) in zapiši, katere so glavne vsebine
(zgradba) Kurikula za vrtce!
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Kaj je izvedbeni kurikul?Kdo ga zapiše in kaj mora pri tem upoštevati?

Kaj je bistvo konvencije o otrokovih pravicah?

VAJA
(DELO PO SKUPINAH –
URESNIČEVANJE OTROKOVIH PRAVIC V SVETU)

CILJI KURIKULA ZA VRTCE (glej str. 10 v KZV)
Navodilo: razloži pojme!













bolj odprt
kurikul_______________________________________________________
fleksibilen kurikul
_____________________________________________________________
pestrejša in raznovrstnejša ponudba
_____________________________________________________________
bolj uravnotežena ponudba
______________________________________________________________
večje omogočanje individualnosti
______________________________________________________________
Omogočanje, da lahko izbira v nasprotju
______________________________________________________________
večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti
otrok,__________________________________________________________
_____________________________________________________________
dvig kakovosti medosebnih interakcij
______________________________________________________________
oblikovanje pogojev za večje
izražanje______________________________________________________
ozaveščanje skupinskih razlik
______________________________________________________________
Nenehno izboljševanje dela v vrtcu
______________________________________________________________
večja avtonomnost in strokovna odgovornost
vzgojiteljev____________________________________________________
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povečanje vloge evalvacije
______________________________________________________________
izboljšanje informiranja in sodelovanja s
starši._________________________________________________________

Navodilo: Prilagodi navedene cilje tako, da poiščeš v Kurikulu za vrtce ustrezne
dejavnosti za otroke določene starosti.
A.
B.

»negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na
notranji in zunanji svet«
» otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti«

2-3 leta
A.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
B.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5-6 let
A.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
B.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Navodilo!
V kurikulumu poišči cilj in korelacije s ciljem za naslednji temi:
PALČEK SKAKALČEK :
A.

(področje in cilj):

B.

(korelacija in cilj):

PRIŠLA JE POMLAD:
A.

(področje in cilj):

B.

(korelacija in cilj):

4

PREDNOSTI STAROSTNO HETEROGENIH SKUPIN!
NAVODILO: označite z »DA« ali »NE«.











med otroki je več socialnih kontaktov…..
več je izražanja čustev in domišljije…..
več je tekmovalnosti in agresivnosti …..
manj tekmovalnosti pogosto pomeni tudi manj disciplinskih problemov….
prihaja do medsebojne pomoči, delitve in menjavanja stvari…..
starostno heterogena skupina spodbuja sodelovanje……
starejši otroci so bolj skrbniški, spodbujajo mlajše, opazijo njihove socialne
potrebe in se jim prilagodijo……
mlajši otroci se lažje prilagodijo na vrtec, ker se ob pomoči starejših
počutijo bolj varno……..
mlajši otroci v teh skupinah so bolj odvisni od vzgojiteljeve pomoči …..
starejši otroci imajo manj prednosti: manj se naučijo, komunicirajo rajši z
vrstniki kot z mlajšimi…….

DOLGOROČNI ZNAČAJ GLOBALNIH CILJEV IN CILJEV
NAVODILO:
V vsakem področju dejavnosti poiščite en globalni cilj, ki je po vašem mnenju
aktualen za vseživljenjsko učenje
JEZIK……………………………………………………………………………………
GIBANJE………………………………………………………………………………
NARAVA……………………………………………………………………………….
DRUŽBA…………………………………………………………………………………
UMETNOST………………………………………………………………………………
MATEMATIKA……………………………………………………………………………

V vsakem področju dejavnosti poiščite en cilj, ki se uresničuje tudi v osnovni in
srednji šoli.
JEZIK……………………………………………………………………………………………
GIBANJE……………………………………………………………………………………….
NARAVA………………………………………………………………………………………..
DRUŽBA………………………………………………………………………………………..
UMETNOST……………………………………………………………………………………
MATEMATIKA…………………………………………………………………………………
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GLOBALNI CILJI SO POSTAVLJENI DOLGOROČNO. Razloži, kaj to pomeni.
Primeri:
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
 spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter
spoznavanje medkulturnih in drugih razlik
 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih
 razvijanje matematičnih spretnosti.
TUDI KONKRETNI CILJI SO POSTAVLJENI DOLGOROČNO
Primeri:
 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti,
 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem
svetu,
 negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah
doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju
umetniških dejavnosti
 otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo
 otrok dobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,


otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.

URESNIČEVANJE ISTEGA CILJA PREKO RAZLIČNIH PODROČIJ
DEJAVNOSTI
Navodilo! Preberite spodnje primere in v KZV izberite svoje cilje, ki jih lahko
uresničujemo na dveh ali treh različnih področjih dejavnosti.






Gibanje: povezovanje gibanja z elementi ritma, časa in prostora
(umetnost:ples)
Jezik: otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij ( družba, narava,
gibanje, umetnost: npr.: knjige o gradovih, etnološke knjige, knjige in revije
o živalih, rastlinah, športu, umetnost...)
Umetnost: razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih
umetniških jezikih, plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem
idr. (jezik: dramatizacija pravljice, glasbena pravljica…)
Družba: otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati
varno v različnih okoljih: doma, v prometu, pri igri, športu…(gibanje:
športne igre, gimnastika…)
Narava: otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo
ter spoznava in dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter
enakovrednost vseh (gibanje: zavedanje svojega telesa, gibalnih
sposobnosti, individualnih razlik med vrstniki…)
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Matematika: otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje
stanje (jezik: spoznavanje pisnega jezika)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ .
NEKATERI KONKRETNI CILJI SO POSTAVLJENI KRATKOROČNO
Primeri:








sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
iskanje lastne poti v reševanju problemov
otrok uživa in se zabava v besednih igrah
otrok se ustvarjalno izraža v jeziku
eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi
otrok spoznava podobnosti in razlike med ljudmi
otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost

Ali sta kratkoročnost in dolgoročnost ciljev povezani. Utemelji svoj odgovor!

NALOGA
odgovori


Kako izbrati cilje? Na kaj se oziramo?



Kolikokrat zapisati isti cilj (vsak dan, vsak teden)?



Ali izbrati cilje izključno iz Kurikula za vrtce ali oblikovati tudi svoje?



Ali za vsako področje dejavnosti zapisati vse cilje?



Ali pisati globalne cilje in cilje?



Kako je s konkretnimi cilji?
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IZBIRA IN ZAPISOVANJE GLOBALNIH CILJEV IN CILJEV
Razmislek vzgojitelja, kaj želi z dejavnostjo doseči, uresničiti. Oporne točke za
razmislek:


Kaj otroci že vedo in znajo?



Ali lahko povežemo novo temo s tem, kar smo že obravnavali in/ali s
preteklimi izkušnjami otrok?



Kaj bodo otroci novega izvedeli?



Katere veščine bodo razvijali?



Na osnovi tega razmisleka vzgojitelj izbira cilje iz ustrezna področja
dejavnosti.

PROSTOR
NAVODILO: pri odgovorih na spodnja vprašanja si pomagaj s KZV, str. 23.
Prostor v vrtcu mora zadostiti nekaterim pomembnim načelom.
(VARNOST, FLEKSIBILNOST, STIMULATIVNOST, ZAGOTAVLJANJE ZASEBNISTI
IN INTIMNOSTI).


Razmisli in zapiši, kaj vse je po tvojem mnenju potrebno upoštevati pri
organizaciji in načrtovanju prostora?



Kakšen je zdrav in varen prostor?
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Razmisli in zapiši, kako lahko v igralnici zagotovimo otroku potrebo po
zasebnosti in intimnosti?



Opiši, kako bi uredili igralnico v vrtcu, da bi ustrezala kriteriju
STIMULATIVNOSTI PROSTORA



Opiši, kako bi uredil igralnico v vrtcu, da bi ustrezala kriteriju
FLEKSIBILNOSTI PROSTORA



Navedi nekaj imen kotičkov, ki si jih opazil(a) v vrtcu!
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Poimenuj en takšen kotiček, predlagaj opremo in v KZV poišči cilje, ki bi jih v
tem kotičku otrok uresničeval?



Kako bi opremil hodnike v vrtcu?

Komentiraj:


Najpomembnejši vpliv na to,
kako se v določenem v prostoru počutimo,
imajo ljudje, s katerimi delimo prostor.



Kakšen naj bo zunanji prostor (kriteriji)?
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DNEVNA RUTINA V VRTCU
Dnevna rutina - proces, ki poteka po ustaljenih vzorcih brez poglobljenega razmisleka
o vzgojno izobraževalnih ciljih
Ta proces lahko poimenujemo tudi posredna vzgoja ali prikriti kurikulum in kot tak
močno vplivajo na otroka, posebno na področjih socialnega in moralnega učenja
ter razvoja govorne sposobnosti.
Z dnevno rutino opredelimo strukturo in ritem dnevnih aktivnosti otrok in vzgojitelja,
hkrati pa zadovoljimo potrebo otrok po urejenem in naravnem toku življenja in dela,
kar zagotavlja otroku občutek varnosti.
(Rutina: ponavljajoča se, namerna in izoblikovana dejavnost).
Elementi dnevne rutine v vrtcu so:
 prihod otrok
 jutranji krog / skupni čas
 obroki
 osebna higiena, nega
 bivanje na prostem
 počitek
 prehodi
 združevanje oddelkov
Dnevno rutino moramo oblikovati tako, da bo usklajen ritem življenja v vrtcu s
potrebami otrok, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti menjavanje različnih aktivnosti
(v prostoru in zunaj njega).
 Razloži!



Razloži, na kakšen način dnevna rutina uresničuje individualne potrebe otroka
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Kateri dejavnosti v vrtcu namenjamo največ časa? Kako to dejavnost
povežemo z dnevnim redom?



______________________________________________________________



Čemu mora biti prilagojen dnevni red?Kaj vse morajo vzgojitelji upoštevati pri
sestavi?

PRIHODI OTROK
Včasih se zgodi, da je otrok ob prihodu v vrtec zaspan, jokav ali kako drugače
nerazpoložen. Joče lahko tudi zato, ker v vrtec ni smel prinesti določene igrače. V
takšnih primerih je dobro in prav, da vzgojitelj otroka vzame v naročje, se z njim
pogovori, prebere kakšen odlomek iz pravljice itd.
V zvezi s prihodom otrok v vrtec so pomembni naslednji elementi:
 sprejem otroka v igralnici mora biti oseben, prijazen (vzgojitelj ali pomočnica
osebno nagovori otroka in starše). Vsak otrok mora imeti občutek, da je
dobrodošel
 starši informirajo vzgojiteljico ali pomočnico o morebitnih posebnostih
 otrok posebno v prvih mesecih obiskovanja vrtca potrebuje veliko pomoči s
strani vzgojiteljice in pomočnice, da lahko začne funkcionirati v skupini
 za vsakega otroka je treba ugotoviti, kaj mu po prihodu v vrtec najbolj ustreza,
in mu to omogočiti (npr. individualno dejavnost, igro v dvoje, v skupini,
pogovor z odraslim, umik v intimnost, počitek itn);
 jutranji skupinski pogovori (jutranji krog), če otroci to želijo.

JUTRANJI KROG
»Jutranji krog je čudovit prostor za izgradnjo razredne skupnosti in učenje različnih
akademskih, socialnih in čustvenih veščin. Pomaga načrtovati dan in ustvarja dnevno
rutino, kar daje otrokom občutek varnosti in pripadnosti. Jutranji krog je prostor, kjer
lahko otroci in vzgojitelji delijo novice o dogodkih v vrtcu in okolju. To je prostor, kjer
se počutimo varno, ljubljeno in pomembno.«
Nekatere skupine se v jutranjem krogu pozdravijo s pesmico ali plesom,prav vsaka
od teh metod pa v sebi skriva ponavljajoči se ritem, ki ohranja ravnotežje med
otrokovimi omejitvami in svobodo.
V celotnem vzgojnem procesu je pomembno pozorno poslušanje otrok. Otroci se
počutijo cenjeni, če odrasli posluša, kaj govorijo.
Sporočila o otrokovem vedenju, učenju ali igri so usmerjena neposredno k otroku,
niso brezosebni komentarji.
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VPRAŠANJE: Predlagajte štiri dejavnosti, ki so primerne v jutranjem krogu?

OBROKI
Pri hranjenju lahko oblikujemo kulturne in higienske privajenosti in navade hranjenja,
odnos do hrane in posameznih jedi.
Skupni obedi tudi prispevajo k medsebojnemu zbližanju otrok in medsebojni pomoči,
ob hranjenju navajamo otroke tudi na kulturno vedenje pri jedi.
Poteka naj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja in hitenja. Otroci naj imajo možnost
izbire, ne sili se jih s hrano, lahko si postrežejo sami. Izogibamo se tekmovanju,
primerjanju otrok, upoštevamo posebne navade družine (npr. vegetarijanska
prehrana).
Tako kot smo si različni po zunanjosti, se razlikuje tudi naš okus glede hrane in se
razlikujejo naše prehranjevalne navade. Na ta način bomo najlažje pojasnili otrokom,
zakaj isto jed nekateri jedo, drugi pa ne.
Naloge vzgojitelja:













navaja otroke na samostojnost in čim večjo neodvisnost pri jedi (jih ne pita) .
da se zaveda, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade, v tem
smislu pokaže spoštovanje prehranjevalnih navad družine
če otrok določene stvari ne prenese, ga ne silimo z njo, ampak ga postopoma
navajamo na nenavadno barvo, okus ….
navajamo otroka, da ne je prehitro ali prepočasi
da otroke spodbuja, da se pogovarjajo o tem, kaj jedo, kako je jed pripravljena
– prijetni pogovori ustvarjajo sproščeno ozračje,
navaja otroke na pravilno uporabo pribora
da ne mažejo hrane po mizi ali po tleh
ne odhajajo s prostorov, če to ni nujno potrebno
navaja na medsebojno pomoč, opravijo naloge, za katere so se dogovorili
(pospravijo mizo)
navaja otroke, da si pred jedjo in po jedi umijejo roke, po potrebi pa tudi zobe
poskrbi za prijetno, družabno ozračje
da si vzame dovolj časa tako za pripravo, kakor tudi za pospravljanje, in v te
aktivnosti vključi tudi otroke.

OSEBNA HIGIENA IN OBLIKOVANJE HIGIENSKIH NAVAD
 pomen in čas – oblikovanje zdravstveno higienskih zahtev v vrtcu služi:
osnovni zdravstveno – higienski vlogi za ohranitev zdravja, oblikovanju
zdravstveno higienskih privajenosti in navad, ki naj bi človeka spremljale vse
življenje. Nekatere otroke je potrebno s to dejavnostjo šele seznaniti, pri drugih
pa le utrjevati te navade. Vrtec seznani otroke z nujnostjo teh opravil in skrbi
za potrebno ponavljanje (avtomatizacija).
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Zadovoljevanje higienskih in fizioloških potreb poteka preko celega
dneva. Otroke pa še posebno usmerimo k umivanju rok pred obroki in po
bivanju na prostem.
Izločanje seča in odvajanje blata je individualno pri vsakem posamezniku,
vendar ima tudi pri tem vzgojitelj pomembno vlogo, saj se otroci zaigrajo in
marsikdaj pozabijo na te potrebe. Prav tako je prav, da vzgojitelj otroka
spomni, da te potrebe opravijo pred sprehodom ali pred počitkom, predvsem
zaradi lažje izpeljave teh dejavnosti, nikakor pa vzgojitelj ne sme otroka siliti k
opravljanju teh potreb.


Higienski prostori in umivalnice
V teh prostorih je potrebno poskrbeti za čim boljše pogoje, ki bodo otroka
spodbujali k ponavljanju istega dejanja. Predšolski otrok bo z veseljem naredil
tisto, kar ga pritegne, kar je zanimivo, nenavadno, prijetno in nevsakdanje.
Tem pogojem pa lahko ustrezajo prostori in pribor, ki ga otrok uporablja
(dišeče milo, svež prijeten vonj v umivalnici, ščetke v primernih kozarčkih itd),
primerne slike in plakati, dovolj umivalnikov, brisače za enkratno uporabo.
Dnevno rutino vzgojitelj organizira tako, da se otroci ne prerivajo pred
umivalniki, hkrati pa omogoči, da lahko otroci temeljito in brez hitenja opravijo
higienske postopke.

BIVANJE NA PROSTEM
Pomen:
 bivanje na prostem je obvezna vsakodnevna sestavina dnevnega reda
 otroci se na svežem zraku razgibajo in sprostijo
 bivanje na prostem nudi možnosti za intenziven telesni in duševni razvoj
 bivanje na prostem omogoča uresničevanje nalog z različnih področij
 pridobijo si nove vtise, ali le nabirajo material za dejavnosti v igralnici.
Možnosti bivanja na prostem:
 igra na igrišču ob vrtcu ali bližnjih primernih površinah
 sprehodi
 izleti, ekskurzije
 obisk različnih ustanov
Pogoji za bivanje na prostem
 Otroci naj bi vsak dan preživeli na prostem 1 – 2 uri.
 Vzgojitelj pa mora upoštevati letni čas, klimatske razmere, vsebino in trajanje
dejavnosti ter zdravstveno stanje otrok.
 Glede na klimatske pogoje, je pozoren tudi na obutev in obleko otrok.
 Bivanje na prostem lahko opustimo le v izjemno slabem vremenu, hudem
mrazu ali vročini.
 Vzgojitelj se s starši dogovori, da otroka primerno obujejo in oblečejo (zlasti v
deževnih dneh, pozimi, spomladi v času po odjugi itd).
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Naloge vzgojitelja
 Bivanje na prostem načrtuje vzgojitelj ob svojem tedenskem in mesečnem
načrtovanju. Tako se lahko izogne vedno iste poti in cilja, enoličnosti in s tem
dolgočasju.
 Prav je, da otroci vedo, kam bodo šli in s kakšnim namenom (razen, če jih
želimo presenetiti).
 V vsakem kraju vzgojitelj lahko izkoristi različne možnosti, otrokom pripravi
zanimive poti, večkrat spremeni cilj sprehoda, obišče različne ustanove,
spreminja namen (nabiranje gozdnih sadežev, peka kostanja, nabiranje
materiala za oblikovanje, zabavne igre itd).
 Ob bivanju na prostem je potrebno zagotoviti otrokom varnost. Otroke
vzgojitelj seznanja (s primernim usmerjanjem) z nevarnostmi, da bi se jih znali
izogibati, tako v prometu, kot tudi v naravi.
 Otroci naj hodijo v vrsti po dva, najbolj živahne naj ima vzgojitelj ob sebi. Hojo
ob cesti izkoristimo za uresničevanje prometne vzgoje.
POČITEK
Potreba po počitku je individualna in zato pri različnih otrocih zelo različna.
Otrokova potreba po spanju je naravna. Pri otrocih, ki ne želijo spati, kljub temu da so
utrujeni, so razlogi različni: se bodisi bojijo, da ne bodo kaj »pomembnega in
zanimivega zamudili«, bodisi imajo s spanjem v vrtcu (ali doma) negativno izkušnjo.
Tisti, ki z možnostjo izbire ne »rastejo«, je sprva ne bodo znali izkoristiti sebi v dobro.
Sčasoma in ob pogovorih, se bo razlika med željo in potrebo otrok uravnala.
Čim mlajši so otroci in čim bolj zgodaj so morali zjutraj vstati, tem pomembnejši je
počitek.
Počitek je pomemben za zdrav otrokov razvoj pa tudi po različnih dejavnostih in po
sprehodu, je otrok utrujen.
Pogoji
Podobno kot za jedilnico, tudi za spanje ni najprimernejši prostor igralnica. V primeru,
da ni drugega prostora, je potrebno paziti na najosnovnejše higienske pogoje.
Ležalniki z odejami in blazinami so zaenkrat za otroka najprimernejše ležišče, čeprav
bi v posteljah gotovo udobneje počivali. Iz higienski razlogov pa je potrebno, da ima
vsak otrok, če že ne svoj ležalnik, vsaj svojo blazino in odejo.
Naloge vzgojitelja
Vzgojitelj mora omogočiti otrokom počitek, pred počitkom otroke umiri tako, da jim
prebere pravljico, posreduje umirjeno glasbo, zaigra na instrument itd.
Pripravi igre po želji za otroke, ki ne počivajo. Tudi če spijo, ne smejo biti prepuščeni
sami sebi, nadzorstvo pa ne sme biti vsiljivo, pač pa naravno in prijetno.
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PREHODI
Prehode poimenujemo čas med dvema dejavnostima, npr. zaključuje se kosilo, pričel
se bo počitek.
Prehodi naj potekajo mirno, postopno, brez naglice!
Čim bolj je treba omejiti čas čakanja, pospravljanja, neaktivnosti.
Vzgojitelji otroke najpogosteje kar z besedami povabijo k rutini. Ko napovejo
posamezno dejavnost (pojdimo si umit roke, gremo na stranišče ...),včasih jim pri
vzgoji pomaga lutka, ki otroke motivira za dejanja. V prehodih oz. v dnevnem redu
namreč otroci pred-vidijo, kaj se bo zgodilo, in tako prevzemajo nadzor nad tem, kaj
bodo počeli v naslednjem delu dneva. To omogoči, da se otrok počuti varnega, v
življenju pa se bo lažje prilagodil zahtevam dnevnega reda, vključno z učenjem. Z
majhnimi koraki so vedno bližje zmagi, kose v vnaprej znanem časovnem okvirju
odvajajo od plenic, umivajo roke, pojejo prve samostojne žličke hrane ipd.. Vzgojitelj
naj naredi prehode med dejavnostmi umirjene in zanimive, da jih bo otrok z veseljem
preživel. H kar največjemu izkoristku prednosti, ki jih daje rutina,lahko veliko
prispevajo tudi starši, in sicer že pred uvajanjem otroka v vrtec. Če doma ustvarijo
enako rutino (denimo, da sta počitek in kosilo ob isti uri kot v vrtcu), se bo otrok že s
prvim dnem bolje počutil. Vsekakor pa vzgojitelji ne smejo pozabiti predvsem na
pohvalo,ki je predpogoj za uspešnost navajanja na nove pozitivne vzorce obnašanja.
Predstavite potek prehoda iz igralnice na igrišče ter organizacijo dejavnosti na igrišču
(klasično vrtčevsko igrišče) v heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja
(otroci so stari od 3 do 5 let).
ZDRUŽEVANJE ODDELKOV
Oddelki v vrtcu se združujejo v zgodnjih jutranjih urah, ko prihajajo prvi otroci v vrtec.
Združevanje oddelkov je potrebno zaradi racionalizacije dela. Drugo združevanje
poteka v času odhodov otrok domov.
Dolžnost vsakega vzgojitelja je, da si prizadeva, da spozna tudi otroke iz drugih
skupin. Le na ta način se zmanjša stiska otrok pri združevanju oddelkov, manjša je
tudi možnost strokovnih napak. V tem drugem združevanju vzgojitelj organizira
primerne dejavnosti za različne otroke ali dopusti prosto igro po izbiri otrok.
Vprašanje: komu sme (ne sme) vzgojitelj izročiti otroka?

Vljudno govorjenje






Vzgojitelji so strpni in vljudni, ko govorijo z otroki, s starši ali pa med seboj.
V neformalnih pogovorih otroke opogumljajo, da se izrazijo.
Povabijo otroke, da povedo svoje ideje.
Vsakemu otroku dajo občutek, da njegov glas v skupini šteje.
Vzamejo si čas, da otroke poslušajo in jim pozitivno odgovarjajo.
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VPRAŠANJA


Čemu mora biti prilagojen dnevni red v vrtcu?



Kaj je bistveno ob prihodu otroka v vrtec?



Poleg dnevne rutine vsebuje prikriti kurikulum še druge elemente. Katere?



Problem:
Otrokom damo možnost izbire v zvezi s hrano (npr. pri kosilu), nekateri otroci
se ne odločijo za nobeno od jedi. Kaj storiti?



Problem:
Otroci različno hitro jedo. S čim in kje zaposliti tiste otroke, ki s kosilom
končajo prej, da bodo v miru pojedli še ostali?
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Predstavite pripravo na kosilo in potek kosila v oddelku drugega starostnega
obdobja (otroci stari 4 do 6 let).



Ko otroke vprašamo, če bi želeli počivati, se za to možnost ne odloči nihče.
Nekateri otroci so zato popoldan zelo utrujeni. Kako doseči, da se bodo otroci,
ki počitek potrebujejo, za njega tudi odločili?



Problem:
Otrok v vrtcu ne želi zaspati, starši pa vztrajajo pri tem (ali obratno). Kaj storiti?



Prikažite primer organizacije počitka v oddelku z
otroki, starimi od 3 do 5 let, ki imajo različne potrebe po počitku?
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Opišite naloge vzgojitelja v času odhajanja otrok!



Katere so naloge vzgojitelja v zvezi s počitkom otrok?

NALOGA:
DEJAVNOSTI V ČASU POČITKA ZA PETLETNE OTROKE
Navodilo: V spodnjo tabelo navedite različna področja iz Kurikula za vrtce,
določite jim primerno dejavnost za čas počitka in zapišite ustrezen cilj za
ustrezno dejavnost?
Področja Dejavnosti
Kurikulum

Dejavnost

Cilji

Primer:
UMETNOST

POSLUŠANJE
UMIRJENE
GLASBE

RAZVIJANJE
UMETNIŠKE
DOMIŠLJIJE IN
UMIRITEV
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PODROČJA DEJAVNOSTI PO KURIKULU ZA VRTCE

JEZIK
JEZIKOVNA DEJAVNOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU JE VEZANA NA:






Na rabo jezika – na govorno razumevanje in izražanje
Seznanjanje s pisnim jezikom
Na komunikacijo z odraslimi
Na književno vzgojo
Na osvajanje lastne kulture

Razvoj otroškega govora poteka v povezavi z drugimi duševnim procesi, predvsem
mišljenja, čustev in socialnih interakcij.
Otrok se do 18. leta nauči v povprečju 13 novih besed na dan. Izrazita povečanja
besednjaka v starostih 1,9 let, 2,6 let, 3 leta, 3,6 let, 4,6 let.
Razmislite in odgovorite, kakšen je pomen govora v razvoju predšolskega otroka:

Na kakšen način se predšolski otroci učijo jezika?

GLOBALNI CILJI
Temeljni globalni cilj je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete ……………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………..
PRIMERI DEJAVNOSTI ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE
 …………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
 …………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………
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PRIMERI DEJAVNOSTI ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
 …………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
 …………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………..

GOVORNO OKOLJE
Z verbalnimi in neverbalnimi interakcijami ter komunikacijami ustvarjamo govorna
okolja:
pozitivna govorna okolja ali pa negativna govorna okolja.
POGOJI POZITIVNEGA GOVORNEGA OKOLJA






Poznavanje in spoštovanje vsakega otroka.
Upoštevajte otrokove zmožnosti – spodbujanje samostojnosti.
Omogočanje otrokom, da se učijo iz svojih dejanj.
Dajanje otrokom možnost izbire.
Vključevanje in iskreno sprejemanje družine.

ZNAČILNOSTI POZITIVNEGA GOVORNEGA OKOLJA






Zanimanje za otroke in za njihove dejavnosti.
Vljudno govorjenje.
Postavljanje različnih vprašanj.
Raba primernih pohval.
Jasno izražanje zahtev (navodil).

OPIS NEKATERIH DEJAVNOSTI ZA PODROČJE JEZIK
DEKLAMACIJA
Deklamirati pomeni umetniško in na pamet govoriti določeno besedilo oz.
besede.
Otrok ima rad ritmizirano prozo, sam kuje dani besedi rimo, rad posnema peto
ali govorjeno pesem. Če mu pesem ugaja, si jo želi tudi zapomniti. Zato
vključujemo v vzgojno delo deklamacije.
Ob deklamaciji želimo doseči:
 ob pesmi naj bi otrok užival v harmoničnosti in melodičnosti materinščine
 razvijal naj bi si sposobnost za doživljanje lepega,
 bogati si besedni zaklad in domišljijo,
 deklamacija nevsiljivo moralno oblikuje otroka, ker ga čustveno pritegne
 otroku želimo razvijati sposobnost pomnjenja, ker sam želi deklamacijo
ponavljati.
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Izbira deklamacij:




pesmi morajo imeti umetniško vrednost in morajo vplivati na otrokova čustva.
ustrezati morajo starostni stopnji otrok.
vsebina mora biti pregledna, dogodek razgiban, otroku blizu. Izogibamo se
pesmim, ki vsiljujejo nauk in so dvomljive umetniške vrednosti.

Nauk naj bo izražen neprisiljeno, da ga otroci sami povzamejo iz vsebine.
Na otroke močno vpliva oblika pesmi. Primerne so pesmi s kratkimi vrsticami in
kiticami, ki se ponavljajo. Rima naj bo za mlajše otroke zaporedna, ker si laže
zapomnijo besede, ki so nosilci rime.
Npr. Lenka se šeta – metla pometa.
Za 2 – 3 letne so primerne kratke ritmične izštevanke, čeprav so skoraj brez
vsebine.
Obsegajo največ samostalnikov in glagolov. V deklamaciji imajo otroci radi
onomatopoetične izraze, npr. Naša putka ko – ko – ko, znesla nam je jajček.
Priljubljene so pesmi v obliki dvogovora, ker prispevajo dinamičnosti.
Še večjo čustveno zavzetost dosežemo, če imena v pesmi zamenjamo z imeni
otrok v skupini.
Pesmi za mlajše so učinkovitejše, če besedilo lahko spremljajo z gibi.
Posredovanje pesmi in ponavljanje
Upoštevamo načelo interesa otrok. Interes pa budimo z lutko, uganko, skupnim
doživetjem, sliko, aplikati.
Deklamiramo zavzeto, izrazito, s čutom za ritem in melodijo.
Pesmi nikoli ne prekinjamo s pojasnjevanjem, povemo jo v celoti, da omogočimo
celotno doživljanje pesmi.
S ponavljanjem ne smemo zbuditi odpora, zato prekinemo ponavljanje, preden se
otroci naveličajo. Ponavljanje časovno ni omejeno; glede na možnosti vključujemo
različne elemente dnevnega reda.
Menjavamo načine ponavljanja (vsi, po skupinah, posamezniki, ob ritmični spremljavi,
z lutko)
Naloga : Sestavi deklamacijo za predšolskega otroka.
DRAMATIZACIJA
Dramatizacije so v bistvu domišljijske in igre z vlogami, ki terjajo od otroka tudi
govorno aktivnost. Otrok prevzame vlogo druge osebe, živali ali pravljičnega bitja.
Vsebina pripovedi okvirno nakazuje potek cilja igre, zlasti začetek, dialoge in konec.
Ker štejemo dramatizacijo za ustvarjalno igro, se lahko začne in konča kjerkoli; otrok
naj govori, kar sam želi.
Dramatizacije redkeje nastajajo spontano. Začetek spontane dramatizacije
zasledimo okrog 4.leta.
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Otroci improvizirajo nastop, govorijo, pojejo, plešejo. Dramatizacija zahteva
določeno razvitost otrok in sicer:





dovolj razvit govor in pogovorne sposobnosti;
koncentrirano pozornost, da zna otrok nastopiti ob pravem času;
razvite spominske sposobnosti mu pomagajo, da pove, kar zahteva vloga in
sledi zaporedju v vsebini. Vsebino mora dobro poznati;
sposobnost vživljanja v vlogo. Pogoj za to je dovolj informacij o vlogi in
fantazijsko kombiniranje.

Pomen dramatizacij






dejavnost pripomore k sproščenosti v govoru in kretnjah
ponazarjanje v vlogi zahteva, da izraža otrok čustva in nakazuje značilnosti
drugih bitij (socializacijski pomen)
dramatizacija terja od otroka jasno, samostojno, razumljivo in dovolj glasno
izražanje
nudi priložnost za domiselnost pri oblikovanju vloge in pripravi rekvizitov.
spodbuja otroke h kritičnosti in ga postavlja v položaj, da naredi nekaj zase in
za svojo skupino.

Izbira teksta
Tekst mora imeti umetniško vrednost. Izbrane vsebine morajo ustrezati razvojni
stopnji otrok.
Za otroke med 3. – 5. letom so primernejši teksti, kjer je več poudarka na
kretnjah, gibanju, dialogi morajo biti kratki in naj se ponavljajo.
Vsebina mora biti preprosta, vloge med seboj podobne (npr. pravljica Debela repa).
Za 5 – 7 letne otroke izbiramo tekste, ki zajemajo razgiban dogodek in je osebe
mogoče izraziti, predstaviti in okarakterizirati s kretnjami in mimiko obraza.
Ponavljamo lahko dramatizacije iz mlajše skupine, le da takrat izvedejo otroci bolj
samostojno, izvirno, dialogi so bogatejši.

Priprava in Izvedba dramatizacije
Na dramatizacijo pripravljamo otroke z uprizarjanjem. Za uprizarjanje štejemo
ponavljanje zgodbice, spremljano z ritmično gibalnimi elementi, morda še z
malimi inštrumenti. Podobno lahko usmerjamo aktivnost otrok ob obnavljanju
zgodb.
K pripravi na potek spada organizacija prostora in priprava rekvizitov. V to delo
pritegnemo vse otroke. Rekviziti pomagajo pri vživljanju v vloge. vendar ne smejo
otroka ovirati (neprimerne so različne maske). Za rekvizite uporabimo odpadni
material (velika kartonska škatla je hiša Mojce Pokrajculje). Domiselno lahko
uporabimo inventar v igralnici. Lahko pa izvedemo dramatizacijo tudi na prostem.
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Preprosti teksti ne zahtevajo posebne priprave in uprizoritev sloni predvsem na
značilnih gibih. Uprizarjanje tedaj sledi neposredno pripovedovanju.
Pri zahtevnejšem besedilu dialog pripravimo tako, da tekst nevsiljivo
obnavljamo in gradimo od prizora k prizoru. K izrazitemu poustvarjanju vloge jih
usmerjamo tako, da otroke spomnimo na njihova lastna doživetja ob podobnih
situacijah (kako si žalosten, kako prosiš, se jeziš).
Ob uprizarjanju besedilo v celoti govori vzgojitelj, otroci se izražajo predvsem s
kretnjami. K besednemu prispevku pritegnejo deklamacije v dialogih, kjer že
uporabimo rekvizite, glasbeno in ritmično – gibalno spremljavo. Tako se
postopoma pripravljamo na pravo dramatizacijo. Pri prvi izvedbi dramatizacije
izberemo za zahtevnejše vloge otroke, ki so bolj sproščeni in domiselni.
Organiziramo delo tako, da ponudimo otrokom čim več vlog, ker so rajši igralci
kot gledalci. Kasneje vloge zamenjamo, vendar vselej poudarjamo, da so vse
vloge enako pomembne. Vse vloge predstavimo otrokom kot aktivne, čeprav
bo otrok samo čepel kot grm ali stal ob drevesu.
Če plahemu otroku ponudimo zahtevnejšo vlogo, pazimo, da z njo ne doživi
neuspeha.
Pri uvajanju v tako igro, dramatizacijo usmerja vzgojitelj tako, da posreduje vezni
tekst. S tem opozarja na vrstni red nastopajočih in izzove govorne prispevke. Kadar
otroci dramatizacijo že obvladajo, lahko ob dobri pripravi vzgojitelj stopi v ozadje
in posreduje le, ko se kaj zatakne.
To naredi tako, da pove del vsebine ali besedila, torej se občasno pojavi kot
povezovalec. Vezni tekst lahko govori otrok.
Nikoli pa ne sme prišepetavati otrokom, če se je ustavilo. Kadar vodstvo
dramatizacije prepustimo otrokom, tedaj dramatizacijo najbolj približamo igri z
vlogami.
Igre ne prekinjamo, čeprav slabo poteka. Po končanem uprizarjanju se z vsemi otroki
pogovorimo, kje so bile slabosti in kako jih bomo izboljšali. Motiviramo jih za
ponavljanje dramatizacije.
Če je prva dramatizacija uspela, jo želijo otroci sami ponavljati. Naloga vzgojitelja je,
da v ponovitvah predlaga izpopolnitve (dodatni rekvizit, glasbena spremljava, ritmični
elementi).
Dramatizacije, ki so po večkratnih ponovitvah še privlačne za igralce, je vredno
izvesti ob posebnih priložnostih (del roditeljskega sestanka, ob proslavah, za
otroke drugih skupin ali za sosednji vrtec).
Naloga: v skupini s sošolci napišite poljuben tekst za izvedbo dramatizacije.
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VLOGA ODRASLIH - JEZIK
a. Skrb za bogatenje besednega zaklada in stavka (pripovedujejo, berejo
otrokovi starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, uprizarjajo
lutkovne igrice, omogočajo jim stik s knjižnim jezikom, omogočajo, da otrok
govori v narečju.
b. Skrb za pravilno izgovarjavo. Otrok ne popravljamo, ampak poudarimo
pravilne izraze.
c. Skrb za slovnično pravilnost (odpravljanje popačenk in pomanjševalnic, z
otroki se pogovarjajo v »neotroškem jeziku«).
d. Spodbujanje pri uvajanju v komunikacijo, nudijo jim možnost sodelovanja v
dialogu. Izkoristijo priložnosti za poglobljen pogovor z otroki. Prilagajajo se
otroku v izbiri teme pogovora.
e. Uporabljajo tisk in črke v vsakdanjem kontekstu. Otrokovo ime je napisano
na stvareh, ki mu pripadajo (npr. obešalnik v garderobi, ležalnik in na stvareh,
ki jih otrok izdela. Poleg imena je nalepljen še simbol ali fotografija, ki ju otrok
lahko prepozna.
f. Razvijanje bralnega interesa – uporabljajo čim več različnih knjig z različnih
področij, pravljice, pesmice in igre, otroku omogočajo, da se s knjigami igra,
omogočajo mu dostop do za starostno obdobje najprimernejših virov, to je
priročnikov, leksikonov, slovarjev.

g. Spodbujajo otroke k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem.
h. Spodbujajo simbolno igro, igro vlog oziroma dramatizacijo (glej igre).
i.

Pozorno opazovanje otroka in prepoznavanje njegovega neverbalnega stila,
ki lahko vključuje tudi znakovni jezik (gluhi).

j.

Pozorno poslušajo komunikacijo med otroki in poskušajo teme, ki jih je
uvedel otrok sam, še razširiti in poglobiti.

k. Vse te naloge vzgojitelj izvaja predvsem s tem, da sam ustrezno in pravilno
govori, dobro opazuje in se ustrezno odziva.
S kakšnimi dejavnostmi lahko v prvem starostnem obdobju pri malčkih
spodbujamo spoznavanje pisnega jezika?
Navodilo: Navedite najmanj tri primere ustreznih dejavnosti.
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NARAVA V KZV
Kriteriji, po katerih izbiramo vsebine s področja narave:





upoštevamo starost otrok in njihovo razvojno stopnjo
vsebine naj bodo razporejene v koncentričnih krogih (od bližnjega k daljnemu,
od znanega k neznanemu)
upoštevamo letni čas
upoštevamo okolje vrtca

Pomen in cilji:



oblikovanje miselnih procesov
oblikovanje temeljnih pojmov ( prostor, čas, gibanje, sile, snovi, predmeti, živo,
neživo)
 spoznavanje odnosov med predmeti, med bitji in okoljem
 Spoznavanje okolja,ki je istočasno cilj in proces.
Dodajte še pet svojih ciljev:
Področja spoznavanja:




naivna fízika
naivna biologija
naivna kemija

Postopki:


Opazovanje, razvrščanje,razvrščanje, merjenje, prirejanje – kaj spada skupaj,
urejanje (po velikosti, barvi….), štetje, postavljanje hipotez (predvidevamo, kaj
se bo zgodilo), načrtovanje, izvajanje poskusov, ugotavljanje dejstev,
oblikovanje zaključkov, zakonitosti.



Seznanjanje z naravo poteka ob neposredni dejavnosti otrok. Otroci delujejo
kot znanstveniki in pri tem upoštevamo njihove lastne izkušnje,ki jih že imajo.



Naravoslovje v vrtcu naj poteka tako,da iz navidezno nepovezanih podatkov
ustvarimo red in smisel – povezovanje, prilagojeno sposobnostim otrok.



Naravoslovje v vrtcu je tako temelj za naravoslovje v šoli. Osnovni cilj
naravoslovja je naravoslovno pismen posameznik.

To pomeni:
 ima razvite sposobnosti za reševanja problemov
 je sposoben odkrivanja narave na njemu specifičen način…?
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Vsebina:
širše okolje:



mesto, podeželje v različnih pokrajinah
naravno, kultivirano okolje ( gorski svet, morska obala, obdelane njive)

bližnje okolje


dvorišče, igrišče, bližnji park, cvetlične grede, zelenjavni vrtiček (ožje okolje)

še ožje okolje:


votlo drevo, poraščen zid, luža)

Otroci odkrivajo lastnosti živega (kaj leze, se premika, raste, oveni, hrana, zaščita).










Odkrivajo vzorce tlaka, opeke, škripanje gugalnice, kamenčke različnih barv,
velikosti...)
Odkrivajo debla dreves, skorje, krošnje, kdo živi tam.
Odkrivajo razlike, podobnosti med drevesi.
Odkrivajo nebo, oblake, barve, oblike oblakov, kdo jih premika...
Spoznavajo veter, nebesna telesa (luna, sonce, zvezde), sence...
Obiščejo kmetijo v bližini vrtca, delavnico, manjši industrijski obrat.
Ob tem spoznajo, kako se kaj izdeluje, popravlja, iz česa je narejeno.
Opazujejo gradbišča ‚ ob tem spoznavajo snovi, materiale, stroje, kaj se vrti,
potiska, dviga...
Spoznavajo mostove, žičnice, predore ...

Vse to otroci opazujejo in o tem pripovedujejo, rišejo, oblikujejo, izvajajo poskuse.
Naravo povezujemo z vsemi drugimi področji (umetnost, gibanje, matematika) vendar
morajo ostati osnovni cilji isti.

NALOGA
V nekaterih vrtcih velja dogovor, da vzgojiteljice poleg vsebinske priprave za
določeno časovno obdobje vodijo tudi dnevne skice. V oddelku drugega
starostnega obdobja poteka vzgojno-izobraževalna tema Sadje. Zamislite si in
zapišite primer dnevne skice na to temo.
(Namig, ki naj vam bo v pomoč)
 Podtema (vsebina): npr citrusi
 Cilj
 Dejavnosti; kako jih bomo izvedli
 Metode in oblike dela
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Bistvo naravoslovja v vrtcu je postavljanje vedno novih vprašanj, na katera bodo
otroci lahko odgovorili.
Vzgojitelj mora zapletena vprašanja poenostaviti, razčleniti, razdrobiti na več
enostavnih vprašanj.
Ločimo lahko:
A. produktivna vprašanja (akcijska, vprašanja, ki usmerjajo opazovanje,
povezovanje, primerjanje , ( neproduktivno), ali :Koliko barv najdeš na nebu? (
produktivno)
B. neproduktivna vprašanja
a.) to so alternativna vprašanja npr. Ali je nebo modro?
b.) zaprta vprašanja – otroci odgovarjajo z DA ali NE
POSTAVLJANJE RAZLIČNIH VPRAŠANJ – KAJ UPOŠTEVAMO?
Otrokom postavljajo vprašanja, ki jih spodbujajo k razmišljanju.
Odrasli otrokom postavljajo pristna vprašanja, na katera ne poznajo odgovora in jih
resnično zanimajo.
Ne postavljajo retoričnih vprašanj ali pa vprašanj, na katera dejansko ne pričakujejo
ali ne želijo odgovora.
Otroke podpirajo s tem, da jim postavljajo odprta vprašanja

DRUGA DELITEV:
Vprašanja za usmerjanje pozornosti






usmerjena na dele ali celoto
vprašanja, ki so oblikovana tako, da je treba uporabiti čim več čutil ( ali slišite,
čutite, vohate, kaj se je zgodilo, ali je suho, vlažno…
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Vprašanja, ki spodbujajo štetje in merjenje
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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Vprašanja za primerjanje




kako se predmeti razlikujejo (po obliki, barvi, vonju, otipu, uporabi...)
v čem so si predmeti podobni, kaj imajo skupnega
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Vprašanja, ki spodbujajo urejanje oz. razvrščanje




( kdo je največji?, najmanjši?, katera žival ima največ nog?, najmanj...?)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Akcijska vprašanja (Kaj se zgodi, če...?)



……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Vprašanja, ki vodijo k raziskovanju (problemska vprašanja)
Sprašujemo, kaj narediti, da bi prišli do nekega odgovora.
Vsebujejo načrtovanje poskusa, oblikovanje napovedi – hipotez.
Kako bi ugotovili, koliko časa se suši luža?



……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Miselna vprašanja


Vsebujejo vprašalnici Zakaj? Kako to?

S temi vprašanji spodbujamo otroke k razmišljanju, odpravljamo strah pred
napačnimi odgovori, navajamo jih, da ni enega samega pravilnega odgovora.
Odgovori, ki so rezultat lastnega razmišljanja, so več vredni kot naučeni odgovori.
Zapišite tri miselna vprašanja za petletne otroke.
Vsa vprašanja morajo upoštevati otrokove izkušnje in razvojno stopnjo.
Kompleksna vprašanja razdelimo na več preprostih vprašanj:
 Namesto: Zakaj dežuje?
 Kaj se zgodi z vodo iz luž?
 Namesto: Kam gre voda iz perila?

Kako bi lahko vzgojiteljica zapleten pojav fotosinteze razčlenila, razdrobila na
več enostavnih vprašanj?
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OPAZOVALNI SPREHOD
Navodilo: vstavi manjkajoče besede.
Opazovalni sprehod je osnovna dejavnost za področje_____________________.
Osnovna naloga vzgojitelja je, da z ustreznim postavljanjem
_______________________ in z izbiro opazovalnih ciljev ustvari čim več
_________________________, kar razvija sposobnost opazovanja.
Otroci opazujejo pojav ali predmet najprej kot______________________________.
Na podrobnosti jih opozarjamo.
Primer:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Otroke spodbujamo k ugotavljanju podobnosti, kar vodi k posploševanju in
oblikovanju__________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Za mlajše otroke veljajo naslednje značilnosti:





Posamezne dele_________________razlikujejo, jih ne povezujejo v celoto
Opazujejo ali celoto ali posamezne dele, ne
pa________________________________
Razlike opazijo prej kot________________________________
Prej prepoznajo vsebino kot trajanje pojava. Primer:
______________________________________________________________
______________Pojave pogosto razlagajo animistično, artificialistično –
nenaravno.

Primer:
__________________________________________________
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NALOGE VZGOJITELJA:
Odloči se, katere cilje bo lahko uresničil glede otrokovo na starost in letni
______________________________________________.
Že v vrtcu otrokom razloži določene stvari, ki jih bodo na
sprehodu__________________________________________.
Poskrbi,da so otroci primerno___________________________in
______________________________.
Tema: Dejavnosti z rastlinami – regrat
Starost otrok 3 – 5 let

CILJI:




Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega
izmed njih.
Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih
živih bitjih ter v neživi naravi.

DEJAVNOSTI V KURIKULU ZA VRTCE:




Išče, opazuje, primerja, raziskuje, skrbi in neguje rastline in živali v okoljih, kjer
živijo, v gojilnicah, idr.
Opazuje živa bitja s pomočjo povečeval,
Likovno upodablja rastline, živali in njihove mladiče ter oponaša oglašanje,
gibanje teles.

PRIMER:
Na sprehodu aprila in maja ob zelenicah in travnikih,pa tudi na dvorišču vrtca otroke
opozorimo na pogosto rastlino, ki cveti rumeno – regrat. Pogovarjamo se o tem,ali
regrat poznajo, ali so ga že nabirali, jedli. Kateri del rastline so jedli? Kakšnega okusa
je? Ali je takrat, ko so ga nabirali, že imel cvetove ipd.
PRIMERI VPRAŠANJ:
Kje regrat raste? Naštevamo površine (robovi pločnikov, zelenice, travniki, gredice,
zapuščena zemljišča, gradbišča ...
Ali kje je večje število rastlin skupaj? Na katerih površinah v okolici vrtca je največ
regrata? Kje rastejo regrati z dolgimi stebli?
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KAKO OTROKOM PRIBLIŽAMO REGRAT?
Izkopljemo nekaj celih rastlin regrata. Regrat očistimo prsti in ga položimo na pladnje.
Opazujemo celotno rastlino. Otroci otipajo koreniko, liste in socvetje. Cvetove
povohajo.
VPRAŠANJA:
Po čem diši? Kateri del regrata je rumen (socvetje)?
Kateri del regrata je zelen (listi in stebla)?
Kateri del rastline je rjav (korenika)?
Kateri del rastline raste pod površjem?
Liste regrata opazujejo z ročno lupo.
Kaj opazijo? Ali opazijo dlačice, temnejše robove, listne žile?
Ali so vsa stebla enako dolga, debela?
Od stebla odrežejo socvetje, uporabijo škarje. Opazujejo iztekanje mlečka.
Kako iz več stebel sestavimo daljše steblo?
Ali iz stebel lahko naredimo verigo? Otroci lahko naredijo zapestnico, ogrlico, prstan
ipd.
Regratova lučka?!
V vrtcu otroci narišejo list regrata ali naredijo njegov obris.
Regratovo lučko in posameznega padalca s semeni opazujejo z ročno lupo.
Narišejo padalca s semeni.
Kaj se zgodi, če padejo na vodno gladino, potonejo, plavajo?

NALOGA: Za področje narava izberi poljuben primer in ga opiši na podoben način
kot smo predstavili regrat (cilji, dejavnost, primeri vprašanj).
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VLOGA ODRASLIH NARAVA
Otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave, zato naj ti
z lastnim zgledom otroka navajajo na varno in spoštljivo ravnanje z živimi bitji.
Vzgojitelji naj otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, da začuti lastnosti narave z
vsemi čutili. Otroku omogočajo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga
vodijo in spodbujajo tako, da ustvarjajo situacije, v katerih lahko sam najde in reši
problem.
Odrasli otroka navajajo, da svoje izkušnje opisuje. Ugotovitve otroka ne označujejo
kot napačne ali pravilne. Otrokom nudijo pripomočke za samostojno delo. Če se la
da, naj otrok spoznava naravo neposredno, ob različnih časih dneva in
vremenskih pogojih. Izkoristijo naj posebne dogodke: mavrico, oblake, luno na
nebu, polža na igrišču, odpadanje listja jeseni… V igralnici skrbijo za naravoslovni
kotiček (rastline, živali, neživa narava…). Sledi narave so lahko tudi na okenskih
policah.
Otroku omogočajo, da iz narave prinaša živa bitja in predmete, jih opazuje in skrbi
zanje ter jih vrača v naravo
Otroka navajajo, da lahko s poskusom ugotavlja lastnosti snovi, predmetov in živih
bitij.
Dejavnosti, s katerimi otrok spoznava prostor, čas in gibanje, povezujejo s
področjem matematika. Otroku omogočajo, da si uredi svoj kotiček in ga opremi po
lastni zamisli.
Pozornost usmerjajo na časovno zaporedje dogodkov. Za urejanje zaporedja
dogodkov so uporabne slikanice ali stripi, pripovedovanje zgodb v napačnem
časovnem zaporedju ipd. Uporabljajo izraze včeraj, pred tem, potem ipd.
Z naravoslovnimi dejavnostmi otrok hkrati spoznava tudi sebe, svoje telo in svoje
zmožnosti.
Pozornost otroka usmerjajo na razlike med ljudmi in ga navajajo na sprejemanje teh
razlik. Ob dejavnostih ga navajajo na dejavno skrb za svoje zdravje in varovanje
pred poškodbami. Pri uporabi čutila – okus – poudarjajo nevarnost zaužitja
strupenih snovi. Poudarjajo pomen higiene rok in zob, pri tem pa pazijo, da se pri
otrocih ne razvije pretiran strah pred mikroorganizmi.
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DRUŽBA
V področju družba v KZV je ob postopnem spoznavanju samega sebe, bližnjega
družbenega okolja (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovno okolje in
poklici, kulturno življenje, mediji…) poudarjen pomen v kulturo, v kateri živimo.
Vendar ne samo to, otroci se seznanjajo tudi z drugimi kulturami , tradicijami, običaji,
praznovanji. Vse to nudi osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanje
drugačnosti.
Napiši nekaj temeljnih človekovih pravic in razmisli, kako lahko otrok v vrtcu dobi
konkretno izkušnjo uresničevanja le teh?

Napiši nekaj svojih dolžnosti in razmisli, kako jih uresničuješ?

Navedi pet ciljev, ki jih najpogosteje želimo doseči na področju družbe?

Navedi pet dejavnosti v vrtcu, ki so tipična za področje – družba!
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Razmisli in zapiši,katere so najpomembnejše značilnosti vzgojitelja, da bo dobro
odigral vlogo odraslega na tem področju!







zavedanje lastne identitete
spoštovanje drugačnosti
demokratična naravnanost
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Družbena vprašanja niso vrednostno nevtralna, temveč se tu srečujemo tudi z
etičnimi dilemami povezanimi s porazdelitvijo moči, z nasprotji, krivicami, konflikti v
naši družbi in svetu ter s človekovim odnosom do življenja in smrti (nasilje, vojne,
brezposelnost, demonstracije, revščina, destruktivnost…)
Izberi si eno od teh tem in zapiši, na kakšen način in s katerimi sredstvi bi o njej
spregovoril, jo predstavil, ob kateri priložnosti…?

Kako bi poimenoval dejavnost, ki jo uresničujemo z naslednjimi cilji?







Otroci spoznajo, da se določena pravila med različnimi družbami razlikujejo.
Otrok spoznava različne komunikacijske vzorce.
Dejavnost……………………………………………………….
Otrok se naj zaveda pomena lastne identitete, kulture in svojega naroda, hkrati
pa tudi razlik med ljudmi in njihovimi kulturami.
Dejavnost……………………………………………………….
Poudarja se prilagajanje ob hkratnem ohranjanju lastne identitete (jezika,
kulture).
Dejavnost……………………………………………………………

V vrtcu praznujemo rojstne dneve, Božička, Dedka Mraza, Miklavža, Veliko noč,
Pust, prihod pomladi, jeseni, itd.
Ob praznovanjih se otroci čustveno in socialno razvijajo, medsebojno povezujejo. Ob
tem pa spoznajo tudi različne običaje, seznanijo se z različnimi prehranjevalnimi in
kulturnimi navadami.
Zapiši nekaj izvirnih idej za praznovanje rojstnega dne v vrtcu.
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Kaj so med – področne teme? Zapiši vsaj tri!

Naštej elemente, na katere se nanaša prometna vzgoja v vrtcu!


neposredno delo z otroki: spoznavanje prometnih znakov, pravila v
prometu…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 povezovanje s
starši……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
 urejanje varne okolice vrtca………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Kaj bi izbrali za motivacijo za temo
»Zgodovinske spremembe, kako je bilo nekoč, kako je danes, kako bo jutri.«

Na ravni vrtca poteka projekt » Igrače, s katerimi so se igrali naši dedki in babice«
Kateri cilji iz področja Družba v Kurikulu za vrtce se v tem projektu uresničujejo?
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VLOGA ODRASLIH
Preberite naslove Načela uresničevanja ciljev KZV in zapišite, katera načela so še
posebej pomembna za področje DRUŽBA.

Kaj vpliva na otrokovo pozitivno mišljenje o samem sebi?

Na kakšen način vzgojitelji spodbujajo razvoj lastne identitete in spoznavanje lastne
kulture?
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GIBANJE
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno
zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati
svoje, noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, pridobi si
samozaupanje.

Pomen gibanja za zdrav otrokov razvoj !?
Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in
preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih zahtevnejših
športnih dejavnosti.
Vrtec naj otrokom vsakodnevno omogoči in spodbuja gibalne dejavnosti v prostoru in
na prostem. Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. V gibalnih
igrah otroci postopoma spoznavajo tudi smisel in pomen upoštevanja pravil igre,
boljša je socializacija.
Kurikulum za področje gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom in
sposobnostim otrok.

GLOBALNI CILJI








omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
razvijanje gibalnih sposobnosti
pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.

PRIMERI DEJAVNOSTI 1 – 3 GIBANJE










otrok se ustvarjalno giba ob glasbeni spremljavi, izvaja preproste plesne gibe,
ponazarja predmete, živali
izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, meti, poskoki…)
OTROK HODI: po različno debelih, univerzalnih in polivalentnih blazinah –
naprej, nazaj, bočno, s povečevanjem hitrosti;
Po stopnicah; po ležeči lestvi – med prečkami, po vmesnih in stranskih
prečkah;
Po odpadnih tulcih, penastih in plastičnih palicah;
Po talnih oznakah v obliki stopal in dlani – »po vseh štirih«
Med stožci, postavljenimi v različne smeri – naravnost, levo / desno;
stoja na eni nogi, hoja po črti, hoja po nizki klopi (vzpostavlja ravnotežje)
Po hribu naprej/nazaj,levo, desno, bočno – gor/dol
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Po različnih čutnih poteh, kjer si otroci razvijajo občutke za toplo/hladno,
mokro/suho, trdo/ mehko, - hoja po koruzi, pšenici, senu, slami, po različno
velikih kamnih, lubju, storžih, listju, travi, vodi, pesku, snegu, mokrih in suhih
krpah, bosi ali v različni obutvi, sami ali v paru.
OTROK TEČE (lahko po istih sredstvih kot zgoraj)
se igra različne elementarne igre (lovljenje, skupinski teki, skrivanje)
OTROK SE PLAZI IN LAZI
Na tleh, po klopeh, blazinah, različnih strminah, skozi različne tunele, obroče,
ovire
OTROK SKAČE IN POSKAKUJE
Poskoki na tleh čez palico, vrv, elastiko, obroče, z ene na drugo talno
označbo;
Enonožni in sonožni poskoki med stožci
Skok v globino in višino po različno debelih blazinah
OTROK DVIGUJE IN NOSI
Prenaša predmete –Različne blazine, žoge, škatle
Plastenke, napolnjene s pobarvano vodo in peskom, z enega označenega
mesta na drugo (navedi še tri možnosti)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
OTROK SE VALJA: na tleh, po strmini navzdol; po različnih športnih
pripomočkih in igralih; po različnih blazinah
OTROK POTISKA IN VLEČE: različne igrače za potiskanje in vlečenje
(vozički, vrvi, žoge, napolnjene vreče, sovrstnike.
IGRE Z ŽOGO ( navedi tri možnosti )
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
SE IGRA OB VODI IN Z VODO (navedi tri možnosti)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
SE IGRA IN GIBA NA SNEGU (navedi tri možnosti)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PRIMERI DEJAVNOSTI 3 – 6 let






premaguje ovire s podplazenjem, preplezanjem
izvaja različne komplekse gimnastičnih vaj
se vozi z različnimi otroškimi vozili : triciklom, skirojem
sodeluje v različnih igrah na asfaltni površini, ledu (kotalkanje, rolanje, drsanje,
izvajanje različnih iger, poligonov);
vključuje se v sprostitvene dejavnosti
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VLOGA ODRASLIH - GIBANJE
Odrasli otrokom omogočajo optimalno in kvalitetno gibanje, prilagojeno otrokovi
razvojni stopnji. Področje gibanja povezujejo z drugimi področji. Po različno
intenzivnih dejavnostih naj se z otroki pogovarjajo o spremembah, ki jih zaznavajo
na svojem telesu (zadihanost, utrip srca, znojenje, zardelost, žeja, utrujenost itn).
Seznanjajo jih z osnovnimi načeli osebne higiene in skrbijo, da jih otroci po vadbi
izvajajo.
Pogosto uporabljajo izraze kot so hitro, počasi, zmerno,naravnost, vijugasto,
cik – cak, naprej, nazaj, v, na, pod, skozi, levo, desno, daleč, blizu, kratek, dolg,
stegnjen, skrčen.
Posebno pozornost namenijo otrokom, ki so izrazito gibalno nadarjeni, in tistim, ki so
gibalno manj spretni. Prve vodijo pri razvoju njihove nadarjenosti, druge pa podpirajo
in opogumljajo.
Otroke pozorno opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj. Otroku pomagajo,
da zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov.
Otrokovo prizadevanje pohvalijo.
Odrasli so odgovorni za varnost otrok v vseh situacijah. Otroke tudi ozaveščajo o
pomenu lastne varnosti (uporaba igral, raznih rekvizitov).
NALOGA
Otroci premagujejo ovire na kakršen koli način želijo. Imajo 6 postaj. Razdeljeni so v
skupine in opravljajo določeno nalogo na določeni postaji. Ko se čas na postaji
izteče, jih na to opozori zvonček. Sledi menjava postaj.

Naloge na postajah:







hoja po klopi z varovanjem (gibanje po želji, hoja naprej, hoja nazaj, hoja
bočno),
kotaljenje po blazinah in plezanje čez kocko,
sonožni poskoki iz obroča v obroč,
plezanje po letveniku z varovanjem (plezanje gor in dol ter bočno),
lazenje pod kozo oz. šolsko klopjo,
hoja po kolebnicah.

Vprašanja:
A)
B)

določite vsaj dva globalna in vsaj štiri specifične cilje za izvedbo te naloge.
Opišite vlogo odraslega pri gibalni dejavnosti otrok
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UMETNOST
Zvrsti umetnosti, ki jih poznaš?!
Vse zvrsti umetnosti,ki se odvijajo v vrtcu prispevajo k postavitvi temeljev za skladen
in uravnotežen osebnostni razvoj. Splošno vzdušje v vrtcu,predvsem pa pozitivna
čustvena klima spodbujajo aktivnosti na področju umetnosti in obratno, ustvarjalna
umetniška dejavnost ustvarja dobro klimo.
V zvezi z umetnostjo pogosto govorimo o sposobnostih, nadarjenostih,ki jih imajo
otroci in jih eni pokažejo prej,drugi pa kasneje; za vse pa velja, da spodbudno okolje
močno vpliva na razvoj otrokovih zmožnosti. Pri vzgojno izobraževalnem delu
pristopamo individualno – vsakemu otroku se približamo na način, ki je njemu lasten.
Pri načrtovanju in izvajanju predšolske vzgoje na področju umetnosti sledimo
naslednjim nalogam in ciljem:









Spodbujanje veselja do glasbe, risanja, slikanja, plesa
Razvijanje interesa in želje po umetniškem ustvarjanju
Spodbujanje doživljanja umetnosti
Razvijanje umetniške občutljivosti
Zagotoviti otrokom možnost lastnega izražanja
Omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izražanje glasbenih doživetij
in predstav glasbenega dela zlasti z gibalno – rajalno,plesno in tudi likovno ter
besedno komunikacijo
Z izbiro umetniško vrednih del, primernih otrokovi starosti vplivamo na razvoj
estetskega okusa
Razvijanje glasbenih sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in izvajalskih
spretnosti ( tehnika petja in igranja na glasbila).

PRIMERI DEJAVNOSTI VZGOJITELJA ZA PODROČJE GLASBENE UMETNOSTI:




prepevanje, petje, spremljanje, reproduciranje, ustvarjanje vokalnih in
instrumentalnih vsebin,
poslušanje glasbe, združevanje glasbeno gibalnih in likovnih elementov,
glasbeno izražanje skozi igro, preizkušanje ropotulje z najrazličnejšo vsebino
(pesek, riž, grah), uporaba zvočnih palčk iz različnih materialov (bambus,
plastika, les).

Razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti je dolgotrajen proces in prispeva tudi k
celostnemu razvoju otroka.
GIBALNO IZRAŽANJE
– glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Otrok se začne gibalno odzivati na
glasbo že v prvem letu življenja. Glasba vpliva na skladno in ritmično izrazno gibanje.
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PRIMERI DEJAVNOSTI:



značilnosti zvoka (hitrost, npr. gibanje živali ob počasni, hitri, in zelo hitri glasbi
– počasen polž, hiter polž, zelo hitra miška
glasbena dinamika, npr. ob glasni glasbi dvignejo roke, pri srednji glasnosti
normalno hodijo, ob tihi glasbi stopijo na prste…

PRIMERI DEJAVNOSTI VZGOJITELJA ZA PODROČJE LIKOVNE UMETNOSTI:








Risanje: suhe barvice, akvarel, voščenke,črtna risba, seznanjanje z različnimi
oblikami.
Slikanje: prstne barve, akril
Lepljenje
Kiparjenje: glina, fibo masa, papir
Odtiskavanje,
lepljenje,
upodabljanje človeške figure.

Vzgojitelj skrbi za posredovanje vizualnih vtisov, ki otroku razjasnjujejo določen
likovni problem.
Pri prikazovanju otroku pokažemo več različnih primerov, tako otrok dobi o vidnem
vtis, ne zapomni pa si določenega posameznega dela, ki bi ga pri lastnem likovnem
delu enostavno prekopiral.
 Likovnih problemov npr. barve, se ne da razložiti, ampak le videti.
Primer pobarvanke nikakor ne sodi v vrtec!!! Zakaj?
Otroku nikoli ne vsiljujemo oblikovnih vzorcev, ampak mu predstavimo različne
načine dela.
Pri kiparjenju s papirjem mu ne pokažemo, kako se naredi cvet pomladnega
zvončka, ampak ga seznanimo z načini preoblikovanja papirja.
Papir lahko prelagamo po dolžini, diagonali, lahko ga zvijamo v tulce, lahko ga
mečkamo in trgamo. Od vsakega posameznega otroka je odvisno, katere načine bo
uporabil in kako.
VREDNOTENJE OTROŠKIH LIKOVNIH DEL
Otroška likovna dela nam nudijo vpogled v otrokov razvoj, napredovanje, stagniranje
ali nazadovanje, kažejo nam njegov odnos do prostora, v katerem živi, način
njegovega dojemanja, obenem pa odražajo otrokov čustveni in interesni svet.
MEDPODROČNE POVEZAVE:





jezik (primer?!),
družba (primer!?),
narava (primer!?),
matematika (primer!?).
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NALOGA
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta se dogovorili, da bosta v mesečni tematski
sklop vključili tudi obisk glasbene šole. Opišite potek celotne izpeljave te zamisli.
Učni korak
KAJ

Potek dela
KAKO

Utemeljitev
ZAKAJ TAKO

Priprava na obisk
glasbene šole

Obisk glasbene šole
(pot, dejavnosti v GŠ)

Dejavnosti po obisku
GŠ
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MEDPODROČNO POVEZOVANJE
Vzgojitelj je izvedel naslednjo dejavnost za šestletnike:






otroci so poslušali angleško slikanico Commotion in the Ocean
pri prebiranju slikanice so primerjali zapise v angleškem in slovenskem
besedilu
poiskali so slikanice z »morsko« vsebino
poslušali so rime in poskušali sami tvoriti rime
poslušali so skladbo Commotion in the Ocean, si poskušali zapomniti in
ponoviti dele besedila

VPRAŠANJA
A) Na katerih področjih kurikula je vzgojitelj uresničeval cilje?
B) Zapiši po tri najznačilnejše cilje za ta področja.
C) Podaj svoj predlog,kako bi ti zaključil to dejavnost.
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MATEMATIKA
Otrok že zelo zgodaj obvlada določene matematične spretnosti npr. da je ena plus
ena dve, da se stvari obnašajo po fizikalnih zakonih, zna razvrščati stvari,povezovati
dejstva, premišljevati o rečeh, ki jih ne vidi. Matematične izkušnje uporablja pri
reševanju vsakdanjih problemov.

NALOGA
Navedi nekaj matematičnih dejavnosti, ki so primerne za vrtec.

MATEMATIČNO OKOLJE
Zapisi števil, datumov, simbolov, grafičnih prikazov, meritev, geometrijskih teles,
likov...
Na dostopna mesta postavimo:
ustrezne igrače v mnogih kosih (kocke, storži, gumbi)
številke (telefoni, ploščice, plastičen denar, družabne igre)
material za izdelavo maket, načrtov, za gradnjo (mivka, kocke, konstruktorji)
igrače za merjenje, igranje z razsutimi snovmi ( lopate, lončki, tehtnice, metri,
vrvi, menzure...)
e. Na stene obesimo razna sporočila (ure, koledarje, plakate s številkami, načrte,
grafikone).
f. V garderobi imajo otroci svoje simbole, nalepke z napisi za čevlje, škornje…,
simbol skupine…
a.
b.
c.
d.
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DIDAKTIČNE POSEBNOSTI
Števila in štetje sta dve ločeni znanji, ki se pri otroku povežeta v petem letu v skupen
sistem. Osnova so števila.
Otrok jih ponavlja kot posamezne besede, jih recitira. Šteje jih šele , ko ob
izgovarjanju števil pravilno kaže preštete predmete. Otrok se najprej uči manipulirati z
enim po enim predmetom ( kaže eno po eno žival ...)
Posameznemu predmetu prilaga drug predmet (prirejanje 1 – 1 , kar je osnova za
štetje ).
Pri štetju (prirejanju 1 – 1) lahko uporablja svoje prste. Ko šteje okna, za vsako okno
priredi kocko...
Do 4. leta otroci štejejo predmete tako, da na vprašanje »Koliko jih je?« še enkrat
štejejo. Mislijo, da je odgovor štetje, ne pa končno število. Na ponovno vprašanje še
enkrat štejejo, a drugič lahko tudi napačno, ker mislijo, da so prvič napačno šteli. V
petem letu otroci sami ugotovijo, da je odgovor na »Koliko je?« zadnje izgovorjeno
število. Ko to dojamejo, jih začne zanimati zapisovanje števil.
Merjenja v vrtcu se učimo tako, da neko enoto izločimo in jo nato primerjamo (npr.
koliko jogurtovih lončkov vode potrebujemo, da napolnimo steklenico, koliko korakov,
da izmerimo sobo, koliko kroglic, da stehtamo moko):
Kako bi uresničil naslednje cilje s področja matematike v 1. starostnem obdobju.
Pri izpolnjevanju naloge uporabi KZV:







Otrok se uči orientacije v prostoru
DEJAVNOST…………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Otrok rabi imena za števila
DEJAVNOST…………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
DEJAVNOST…………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Kako bi uresničil naslednje cilje s področja matematike v 2. starostnem obdobju. Pri
izpolnjevanju naloge uporabi KZV:







Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje
DEJAVNOST…………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za,
spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno)
DEJAVNOST…………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Otrok spoznava grafične prikaze.
DEJAVNOST…………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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NALOGE
Navedi tri primere povezovanja dnevne rutine z matematiko.

Kako bi triletnikom pojasnili število število [0] in pojem neskončno [∞]?

V skupini s sošolci razpravljajte o smiselnosti, prednostih in slabosti uporabe
računalnika v igralnici. Predlagajte vzgojitelju ukrepe za varno uporabo računalnika.
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VLOGA ODRASLIH – MATEMATIKA
Pomembne zakonitosti, ki jih mora vzgojitelj upoštevati pri matematiki:








pri matematični dejavnosti je lahko otrok učinkovito aktiven le kratek čas (od
nekaj minut pri najmlajših do največ pol ure v starejši skupini)
matematično dejavnost vzgojitelj načrtuje, ko je lahko tudi sam zbran ves čas,
brez motenj (nedokončana matematična dejavnost ali ne dovolj natančno
premišljen odgovor otroka zmede)
matematična dejavnost je najbolj učinkovita v povezavi s pogovorom, ki je
individualen, za kar lahko vzgojitelj izkoristi vmesni čas, išče zvezo med
matematiko, vsakdanjim življenjem in igro
otrok pred drugimi praviloma pokaže manj znanja, kot kadar ga uporabi zase
otrok se ob vsakdanjih opravkih zave, da je matematika potrebna v
vsakdanjem življenju
otrok se matematike uči, ker jo potrebuje sedaj, ne ker jo bo potreboval
kasneje v šoli
vzgojitelj se pri načrtovanju določene težavnosti ozira na posamezne otroke

Vzgojitelj naj dobro opazuje razvoj otroka in presodi zahtevnost dejavnosti, ji jo
ponuja otroku. Otroku naj bodo matematične dejavnosti v veselje in priložnost za
doživljanje uspeha.
Vzgojitelj naj se uči težke naloge razbiti na posamezne kose, pri tem otrok naj ne
izgubi končnega cilja, otroku omogočajo, da predmete prijema in spoznava v igri,
preden jim nadene imena.
Čim večkrat naj uporablja izraze: malo, veliko, več, več od, manj kot, dodati, vzeti
proč, razdeliti… in spodbuja otroke k rabi teh izrazov.
Skrbi za spodbudno matematično okolje, ob vsakem individualnem napredku otroka
pohvalijo za uspeh.
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NAČELA URESNIČEVANJA CILJEV KURIKULA
1. NAČELO
NAČELO DEMOKRATIČNOSTI IN PLURALIZMA
Zahteva, da vrtec omogoči različne programe (poldnevni, celodnevni, skrajšani)
različne metode in načini dela, pester izbor dejavnosti (veliko različnih dejavnosti) in
fleksibilnost - prilagajanje v organizaciji dela.
2. NAČELO
NAČELO ODPRTOSTI KURIKULA, AVTONOMNOSTI TER STROKOVNE
ODGOVORNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV
Odprtost: kurikulum se spreminja glede na spremembe v družbi in znanosti, torej
sledi različnim spremembam.
Samostojnost:
 strokovni delavci so samostojni v odločanju glede na svoje pristojnosti
Odgovornost:
 strokovni delavci so odgovorni v okviru svojih pristojnosti (glej kodeks).
UČENJE NAČEL S POMOČJO ASOCIACIJE
DEMOKRACIJA PLUŽI K ODPRTI AVTONOMNI ODGOVORNOSTI.
PRI TEM UPOŠTEVA RAZLIČNOST MED OTROKI
NJIHOVO ENAKOVREDNOST
PRAVZAPRAV MULTIKULTURALIZEM.
OTROK NE OVIRA, KER ON LAHKO IZBIRA.
NADVSE POMEMBNO JE, DA VZGOJITELJ
SPOŠTUJE ZASEBNOST IN INTIMNOST,
DA STVARI URAVNOTEŽI IN
VSE STROKOVNO UTEMELJI.
PRAV ZATO
NOV KURIKUL SI ZMIŠLJUJE, GOR IN DOL, SEM IN TJA SE SPOGLEDUJE.
KRITIČNO VREDNOTI KAJ DOBRO JE IN KAJ SLABO.
NE SAMO S STARŠI; TUDI Z OKOLJEM SODELUJE .
TIMSKO NAČRTUJE,SE STROKOVNO SPOPOLNJUJE
VSE POTEKA KOT PROCES – SE PRAVI TRAJA, NAJ TUDI OTROK POVE
SVOJE PO SVOJE.
Ana Retuznik Bozovičar

49

UČENJE NAČEL PO METODI DEBATE
DEBATA IN NJENE ZNAČILNOSTI
Debata je » uravnoteženo strukturiran komunikacijski dogodek o pomembni temi,v
kateri se soočita dve (lahko tudi več) nasprotujoči si strani,ki izmenično predstavljata
svoja mnenja in podajata možnost za odločitev oziroma poskušata prepričati publiko
in sodnike«.
Vsaka debata ima svoj predmet ali temo,kar procesu debate v primerjavi z
vsakdanjim sporazumevanjem (pogovorom) omogoča večjo osredotočenost na temo.
tema debate naj bi bila pomembna in zanimiva za vse sodelujoče v debati in tudi za
občinstvo.debato sestavljajo dve ali več strani (ekipe) z vnaprej določenim vrstnim
redom govorov. ena stran zagovarja debatno trditev in jo imenujemo zagovorniška
stran, druga stran pa ji nasprotuje in ji zato rečemo negacijska stran. med debato
govorci skušajo ostale udeležence in opazovalce prepričati,da se z njihovimi stališči
strinjajo.

NAVODILO ZA DEBATERJE PRI POUKU KURIKULUM ODDELKA V VRTCU
a. izberi eno načelo v kurikulu za vrtce in ga preštudiraj. Če ti kakšna stvar ni
jasna, vprašaj učitelja. sošolcem na uri kov predstavi bistvene elemente
načela .
b. na podlagi svojega razumevanja načela predstavi eno ali dve debatni trditvi,
npr. »V kurikulu za vrtce naj bi bilo bolj poudarjeno in opredeljeno učenje
tujega jezika v vrtcu! ali pa: vrtec bi se moral obvezno povezati z osnovno
šolo,zaradi boljše pripravljenosti otrok na delo v prvem razredu.«
c. s sošolci, se predhodno pogovori o vsebini debatne trditve. Odločite se
tako,da bosta dva dijaka podprla trditev, druga dva ji bosta nasprotovala. Za
eno in drugo boste morali najti nekaj utemeljenih odgovorov – argumentov.
Vsak debater naj svoje argumente predstavi v vsaj enominutnem govoru.
d. nato izberi še štiri sošolce,ki bodo vsem, ki so bili za in proti debatni trditvi
zastavili po eno vprašanje. Debaterji bodo poskušali odgovoriti na vprašanja.
e. po debati naredi zaključek (do kakšnih ugotovitev ste prišli) , na tablo lahko
narišeš miselni vzorec.
f. ocena debate bo odvisna od smiselnih in močnih argumentov na obeh
straneh.
Uspešno in zabavno debatiranje vam želim.
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MOŽNOST DEBATE GLEDE NA PRVO NAČELO
Debatna trditev:
 vrtec bi moral ponuditi tudi možnost vzgoje in varstva otrok v popoldanskem
času (fleksibilnost).
Debatna trditev:
 vrtec naj bi proučil posebnosti življenja družin otrok in te posebnosti vključil v
delo oz. v izbor dejavnosti, ki jih izvajajo v družini.
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
MOŽNOST DEBATE GLEDE NA DRUGO NAČELO
Debatna trditev:
 vzgojitelji so avtonomni (samostojni) strokovni delavci in zato se naj ne
vznemirjajo, če jih starši »solijo pamet«, kako naj vzgajajo njihovega otroka.
Debatna trditev:
 v primeru hudih nesreč ali celo smrti otroka v času bivanja v vrtcu, vzgojitelji
kazensko odgovarjajo. prav bi bilo, da v takšnih primerih vzgojitelju trajno
prepovejo opravljanje vzgojiteljskega poklica.
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
3. NAČELO
NAČELO ENAKIH MOŽNOSTI IN UPOŠTEVANJA RAZLIČNOSTI MED
OTROKI IN NAČELO MULTIKULTURALIZMA
Načelo nas uči, da:
 omogočamo enakovredne pogoje za optimalni razvoj otroka (vsi otroci morajo
imeti enake zunanje možnosti za doseganje določenih ciljev)
 upoštevamo značilnosti starostnega obdobja
 upoštevamo individualne razlike v razvoju in učenju
 strokovno obravnavamo otroke s posebnimi potrebami
 upoštevamo skupinske razlike (spol, socialni in kulturno poreklo, svetovni
nazor, posebnosti v izražanju)
 otrokom ponudimo različne vsebine in dejavnosti, glede na to, iz kakšnih
družin izhajajo.
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Debatna trditev:
 otroci s posebnimi potrebami naj bi bili vključeni v posebne oddelke, kjer bi bili
specializirani strokovni delavci .
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
4. NAČELO
NAČELO OMOGOČANJA IZBIRE IN DRUGAČNOSTI



starši lahko izbirajo med različnimi programi (skrajšani, poldnevni, dnevni)
izbira med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa izbira med
sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, usmerjeno
zaposlitvijo in prosto igro.

NALOGA:
Napišite dva primera, kjer starši in otroci lahko izbirajo in dva, kjer ne morejo izbirati.
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
5. NAČELO
NAČELO SPOŠTOVANJA ZASEBNOSTI IN INTIMNOSTI




prostor in čas organiziramo tako, da se lahko otrok umakne od skupinske
rutine in izrazi svojo individualnost pri različnih dejavnostih.
zasebnost na področju komunikacije – otroku in njegovim staršem
omogočimo, da ne govorijo, rišejo, pojejo o nečem, kar želijo ohraniti zase.
otroka ne silimo, da pokaže tiste dele telesa, ki jih ne želi kazati (npr. pri
preoblačenju, na stranišču…).

Debatna trditev:
 V vrtcu bi morali ukiniti prepoved na pregledovanje glav (uši).
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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6. NAČELO
NAČELO URAVNOTEŽENOSTI






snov iz kurikula se prilagaja razvojnim značilnostim otroka.
uravnoteženost med otrokovim telesnim in duševnim razvojem in med
posameznimi področji dejavnosti.
vzgojitelji morajo zagotavljati aktivnosti z vseh področij dejavnosti in spodbujati
vse vidike otrokovega razvoja.
ravnotežje med racionalnim (razumskim) in iracionalnim (otroškim) načinom
mišljenja (pravljice, otroška domišljija…).
razvijanje občutljivosti za probleme in zavedanje, da so možni različni odgovori
na te probleme.

Debatna trditev:
 V vrtcu je premalo vsebin s področja naravoslovja in preveč s področja
družboslovja in umetnosti.
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
7. NAČELO
NAČELO STROKOVNE UTEMELJENOSTI KURIKULA
Načelo upošteva:






posebnosti prvega(1-3) in posebnosti drugega (3-6) starostnega obdobja.
posebnosti učenja predšolskega otroka
spoznanja znanstvenih ved: razvojne psihologije in pedagogike.
spoznanja znanstvenih ved, ki opredeljujejo posamezna področja dejavnosti v
vrtcu (fizika, kemija, biologija, jezik…).
različne kurikule za predšolsko obdobje, predvsem primerjanje s kurikuli
evropske unije.

Debatna trditev:
 v vrtcu naj bi se otroci več igrali in manj učili.
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8. NAČELO POGOJEV ZA UVEDBO NOVEGA KURIKULA
NAČELO POGOJEV ZA UVEDBO NOVEGA KURIKULA





stalno strokovno izpopolnjevanje vseh strokovnih delavcev v vrtcu (ravnatelj,
vzgojiteljice, specialni pedagogi, psihologi)
pred uvedbo novega kurikula je potrebno zagotoviti vse potrebne pogoje.
zagotoviti je potrebno vse pogoje za otroke s posebnimi potrebami.
sistematično spremljanje, analiziranje in načrtovanje pogojev predšolske
vzgoje v vrtcih na ravni občine, posameznega vrtca oziroma posamezne
skupine.

Debatna trditev:
 čas bi že bil, da se za slovenijo napiše nov kurikulum za vrtce.
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
9. NAČELO
NAČELO HORIZONTALNE POVEZANOSTI


povezovanje med različnimi področji z namenom,da razvijamo različne vidike
otrokovega razvoja ( telesnega ,gibalnega – motoričnega, duševnega,
govornega,čustvenega in socialnega razvoja).



izbor metod in načinov dela,ki so primerni za predšolskega otroka.

Debatna trditev:
 Otrok se uči predvsem izkustveno – vsako situacijo mora doživeti. V vrtcu
skušajo otroke preveč naučiti z govorjenjem in premalo stvari približajo drugim
njegovim čutilom (tipu,vonju, okusu…).
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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10. NAČELO
NAČELO VERTIKALNE POVEZANOSTI (NAVZGOR IN NAVZDOL)




med družino in vrtcem
med prvim in drugim starostnim obdobjem
med vrtcem in oš

Debatna trditev:
 za otroke je prevelik šok,ko pridejo v prvi razred,zato bi moral vrtec bolj
sodelovati z učitelji prvega razreda.
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
11. NAČELO
NAČELO SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje,
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in
institucionalne vzgoje.
Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih
pristojnosti. institucija naj staršem nudi storitve, ne pa da posega v njihovo sfero
zasebnosti. tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor (vero),
vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter
po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob
upoštevanju strokovne avtonomnosti (samostojnosti) vrtca. tako se lahko ob prihodu
v vrtec ali v dopoldanskem oz. popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržijo v
igralnici in se vključijo v različne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem.
Pomembne pravice staršev:





pravica do postopnega uvajanja otroka v vrtec
staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih
ponudbah programov v vrtcu
starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega
razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom, s svetovalno službo
staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi
pravicami in odgovornostmi
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Debatna trditev:
 Otrok se uči predvsem izkustveno – vsako situacijo mora doživeti. V vrtcu
skušajo otroke preveč naučiti z govorjenjem in premalo stvari približajo drugim
njegovim čutilom (tipu,vonju, okusu…).
Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
12. NAČELO
NAČELO SODELOVANJA Z OKOLJEM



upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno –kulturnih
virov učenja v najbližjem okolju vrtca,
upoštevanje naravnih in družbeno –kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih
prihajajo otroci.

Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

13. NAČELO
NAČELO TIMSKEGA NAČRTOVANJA IN STROKOVNEGA
SPOPOLNJEVANJA





med seboj naj sodelujejo: vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelji med različnimi skupinami znotraj vrtca
vzgojitelji med različnimi vrtci
vzgojitelji z drugimi institucijami

Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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14. NAČELO
NAČELO KRITIČNEGA VREDNOTENJA – EVALVACIJE / OCENA, KAJ JE
DOBRO, KAJ NI, KAJ LAHKO IZBOLJŠAMO





vsak vzgojitelj za svojo skupino /kako so potekale dejavnosti – kako interakcije
vrednotenje za posameznega otroka
vrednotenje pravic in odgovornosti staršev
vrednotenje dela celotnega vrtca

Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
15. NAČELO
NAČELO RAZVOJNO – PROCESNEGA PRISTOPA





V ospredju predšolske vzgoje je otrokov celostni razvoj (telesni, duševni,
socialni)
otroci cilje iz kurikula uresničujejo v skladu s svojim razvojem
razvoj poteka po stopnjah (stopnicah). če je otrok na tretji stopnici, ne moremo
in ne smemo ponujati znanja za peto stopnico!!!
cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in
nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih načinov dojemanja,
izražanja, razmišljanja.

Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
16. NAČELO
NAČELO AKTIVNEGA UČENJA IN ZAGOTAVLJANJA MOŽNOSTI
VERBALIZACIJE IN DRUGIH NAČINOV IZRAŽANJA






vsesplošno spodbujanje otrok k izražanju, predvsem govoru,
izpovedovanju…Vzgojitelj ustvarja možnosti, da se otrok lahko odpre in govori.
Otroka nikoli ne silimo, pustimo mu svobodo, individualni izraz in pazimo na
pravico do zasebnosti.
Otrok se nenehno uči, za kvalitetno učenje poskrbimo v spodbudnem okolju, z
dobrim opazovanjem otroka, z načrtovanim in fleksibilnim delom
Spodbujamo samoiniciativnost otrok
Uporaba različnih načinov in pripomočkov pri iskanju odgovorov
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Debatna trditev po izbiri dijaka
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
NALOGE
Razložite, zakaj je spremljanje učenja in napredka posameznega otroka v oddelku
pomembno za uresničevanje načela razvojno-procesnega pristopa.?

Utemeljite naslednjo trditev:
 Načelo omogočanja izbire in Načelo uravnoteženosti si hkrati nasprotujeta in
se dopolnjujeta.
Kako lahko pri urejanju igralnice upoštevamo načelo omogočanja izbire in
drugačnosti ter načelo aktivnega učenja?

Dodaj še svoje načelo vsem omenjenim.
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