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SPREMEMBE  SO STALNICA - TUDI V VRTCU 

 

Vsak trenutek se dogaja ogromno sprememb v nas in okoli nas. Da, edina 

stalnica v času  so stalne spremembe.  Tudi v vrtcu se s časom 

spreminjajo pristopi v vzgoji in izobraževanju. Zato strokovni delavci  

pridobivamo novo znanje na seminarjih, v literaturi,….     

To nam je v veliko pomoč pri uresničevanju pomembnega cilja: uspešen 

razvoj vsakega otroka. Poleg tega, da strokovni delavci verjamemo v 

otrokovo uspešnost in mu omogočimo ustrezne pogoje. Le vzgojitelj, ki 

upošteva standarde strokovnega razvoja, lahko zagotovi otrokom kar 

najboljšo podporo pri  učenju in razvoju. Najpomembnejši pri tem pa je 

odnos, ki ga vzgojitelj stke z otrokom. Kajti znanost je dokazala, da imajo 

odnosi največji vpliv na razvoj in delovanje možganov.    

Zelo je pomembno, kdo vzgaja naše najmlajše, kajti vzgojitelji preživimo z 

otroki večji del dneva. Ob tem ne skrbimo le za vzgojo in izobraževanje 

otrok. Pogosto smo  kot otrokovi drugi starši, pri katerih najdejo tolažbo in 

razumevanje.  Dobri vzgojitelji so osebe, ki imajo poleg znanja tudi močno 

empatijo in veliko srce. Imajo radi otroke in se z njimi igrajo. Prevzamejo 

odgovornost za nego in varovanje predšolskih otrok in se radi aktivno 

ukvarjajo z njimi. Zavzemajo se za kakovostno vzgojo in izobraževanje za 

vse otroke.  

Da, delo s predšolskimi otroki je za celotno družbo pomembno. Hkrati pa 

tudi zanimivo, dinamično in kreativno. V tem procesu se razvijamo  vsi:  

otroci, starši in strokovni delavci.  

 

V vrtčevskem letu 2017/18 se je v oddelku »kužki« s pomočjo strokovnih 

delavk Darje Lapajne in Daše Rupnik že dogajalo veliko aktivnosti: 

Odkrivali, spoznavali spremembe na »našem« drevesu lipi v različnih 

letnih časih. Jih med seboj primerjali in ugotavljali vzroke zanje .  Otroci 

so domov odnesli knjižni nahrbtnik, v katerem sta bili dve knjigi o gozdu 

in gozdnih živalih.  S tem sva želeli družine spodbuditi k obiskovanju 

gozdnih kotičkov in igri v njem. Tako je ena deklica po obisku gozda 

prinesla v vrtec smrečico, ki smo jo posadili in zanjo skrbeli. Ko bo zrasla, 



in postala za lonec prevelika jo bomo posadili na prosto. Pogosto se z 

»Bibo« sprehodimo do bližnjega gozda, reke,....  Igrišče in  kotički v 

naravi tako postajajo naša igralnica. Veliko prepevamo, plešemo, 

telovadimo, se pogovarjamo, »crkljamo« in še marsikaj. Otroci radi 

prihajajo v naš oddelek, saj se v njem dobro počutijo in marsikaj novega 

spoznajo.  

 

Napisala: Darja Lapajne 


