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POVEZOVANJE PROJEKTOV OBJEM IN UVAJANJE 

FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN INKLUZIVNE PARADIGME V 

KOMBINIRANEM ODDELKU  

POVZETEK: V prispevku predstavljam primer dobre prakse v kombiniranem oddelku 1-6 let, 

in sicer kako sva strokovni delavki povezali dva projekta ZRSŠ v tematskem sklopu Muca 

Copatarica. Aktivnosti so bile vsebinsko načrtovane in povezane z gradniki projekta Objem, 

elementi Formativnega spremljanja pa način kako bomo zastavljene cilje dosegle ter hkrati 

spremljale razvoj in napredek vsakega otroka glede na njegove individualne sposobnosti. 
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TEORETIČNE UTEMELJITVE PROJEKTOV OBJEM IN FORMATIVNEGA 

SPREMLJANJA 

V sodobnih koncepcijah predšolske vzgoje se pogosto postavlja otrok kot središče in izhodišče 

vzgojnega dela, kar pomeni, da mora vzgojiteljica upoštevati razvojno stopnjo in (ali) razvojne 

potrebe otrok v skupini. Zelo pogosto se poudarja tudi zahteva po upoštevanju posameznika, 

njegovih individualnih lastnosti in sposobnosti, pri čemer je seveda potrebno dobro poznati 

vsakega otroka v skupini (Batistič Zorec in Prosen Simona 2011, str. 22). Projekt Uvajanje 

formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu (v nadaljevanju FS) v vrtcu 

omogoča, da s spremljanjem otrok lahko načrtujemo ustrezno podporo, ki jo predšolski otroci 

potrebujejo za razvoj in učenje. 

Spremljanje otrokovega razvoja in napredka pomeni, da je vzgojitelj pozoren na vsakega 

posameznika v oddelku ter sproti dokumentira svoja opažanja. 

(Stritar in Sentočnik 2006, str. 27) navajata, da smo pri spremljanju razvoja, napredka in učenja 

odrasli v vrtcu osredotočeni na primerjavo otroka s samim seboj in ne na primerjavo otroka z 

drugimi otroki v skupini. 

Opazovanje nam pomaga razumeti otrokov razvoj ter njegov način učenja. S tem ne določamo 

novih stopenj v razvoju otrok, ampak spremljamo napredovanje posameznega otroka in tako 

lažje pričakujemo, kaj sledi. Opazovanje nam pomaga zaznati otrokov tempo razvoja, njegove 

šibke in močne točke, kar lahko uporabimo pri načrtovanju vzgojno spodbudnih situacij. 

Na razvoj in napredek pri učenju vpliva pet elementov FS, poleg opazovanja in zbiranja 

dokazov še: aktivna vključenost, povratne informacije, učenje otrok od otrok, vrednotenje in 

samovrednotenje. 

Vse več naprednih pedagoških sistemov v Evropi in po svetu v vsakodnevni šolski praksi 

udejanja načela formativnega spremljanja. Raziskave dokazujejo, da to prispeva k dobri 

kakovosti učenja, poučevanja in dosežkov vseh otrok v vrtcu ali šoli (Ada Holcar Brunauer in 

drugi 2017). To je zaznala tudi naša ravnateljica ga. Vasilija Stolnik in skupaj s 5 članicami 

razvojnega tima se je odzvala na povabilo svetovalke za predšolsko vzgojo na Zavodu RS za 

šolstvo ga. Fanike Fras Berro, in sicer da kot eden izmed 19 razvojnih vrtcev iz celotne Slovenije 



pristopimo k nacionalnemu projektu Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne 

paradigme v vrtcu. 

Naš vrtec še sodeluje v projektu OBJEM  kot eden izmed 40 implementacijskih vzgojno 

izobraževalnih zavodov iz Slovenije in preizkušamo didaktične pristope in strategije za razvoj 

bralne pismenosti z ciljem razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo 

pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, 

učencev in  dijakov. 

Za dosego teh ciljev so oblikovali devet t. i. gradnikov bralne pismenosti: to so govor, 

motiviranost za branje, razumevanje zasnove bralnega gradiva, glasovno zavedanje, kritično 

branje, besedišče, razumevanje besedil, odziv na besedila, tvorjenje besedil in tekoče branje. Z 

razvijanjem teh gradnikov, razen slednjega začnemo že v vrtcu. 

V PRAKSI 

Tako smo si strokovne delavke v našem kolektivu zastavile cilj, da bomo  s pomočjo književnih 

besedil (pravljic, pripovedk, pesmi) pri otrocih spodbujale motiviranost za branje, razumevanje 

prebranega, bogatenje besedišča in ob tem spodbujale razvoj govora. 

V kombiniranem oddelku 1-6 let, kjer je 19 otrok, sva strokovni delavki povezali oba projekta, 
in sicer je bil tematski sklop Muca Copatarica vsebinsko načrtovan in povezan z gradniki 
projekta Objem, elementi FS pa način kako bomo to dosegle ter hkrati spremljale razvoj in 
napredek vsakega otroka glede na njegove individualne sposobnosti.  

Vodilo najinega načrtovanja je bilo načelo razvojno-procesnega pristopa, da se bodo otroci na 
podlagi pridobivanja izkušenj aktivno učil, pri čemer pa v ospredju ne bodo le njihovi  končni 
dosežki, temveč bo pomemben predvsem proces učenja v varnem in spodbudnem okolju. V 
mislih sva imeli proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč 
spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj značilne 
v posameznem razvojnem obdobju. Načrtovali sva aktivnosti tako, da sva skušale vsem 
otrokom zagotavljali visoko stopnjo vpletenosti pri igri in učenju, raziskovanje in reševanje 
problemov ter organizirali učno okolje, ki je spodbujalo medvrstniško učenje. Dogovorile sva 
se o načinu spremljanja napredka otrok in dokumentiranju. 

V  oddelku 4-5 let so nas povabili na ogled predstave Mišek Matiček in tri deklice so izrazile 
željo, da bi tudi v naši skupini nastopali za druge otroke, tako sva strokovni delavki zaznali 
priložnost, da nadgradimo naše predhodne dejavnosti, saj smo že v mesecu decembru na nivoju 
celotnega vrtca strokovne delavke načrtovale aktivnosti vezane na razvoj bralne pismenosti. 

Z vsebino zgodbice sva otroke seznanile preko različnih oblik in metod dela s predšolskimi 
otroki, in sicer branja in pripovedovanja v manjših skupinah ob slikanici, projekciji, s pomočjo 
lutke v igralnici, knjižnem kotičku, knjižnici, zbornici in tudi individualno.  

Pri tej in večini drugih aktivnosti sva načrtovane dejavnosti izvajali v manjših skupinah, kjer 
sva zajeli spoznavne in druge razlike med otroki, kjer so bile za skupino otrok enake zahtevnosti 
in postopki, pri individualnem delu in delu v dvojicah pa sva upoštevali in zadovoljili 
individualne spoznavne in druge razlike med otroki, kar pa ne bi mogle izvajati brez 
predhodnega natančnega opazovanja vsakega posameznega otroka, preko različnih načinov 
spremljanja razvoja, napredka in učenja posameznega otroka (anekdotski in sistematični zapisi, 
intervjuji, ocenjevalne lestvice, fotografije, avdio in videoposnetki). 

Po seznanjanju otrok s slikanico je sledilo poglabljanje doživetij, kjer sva otrokom zastavili 
ustvarjalne in poustvarjalne izzive predvsem iz področja umetnosti. 



Veliko smo se igrali namizne didaktične igre na temo Muca copatarica, ki smo jih izdelali sami 
tako, da so otroci dodobra osvojili vsebino.  

Pri opazovanju otrok v predhodnih dejavnostih sva opazili, da ima večina otrok težave pri 
samostojnem pripovedovanju oziroma pripovedovanju zgodbice ob ilustracijah, in sicer z 
nastopanjem pred skupino, čeprav je ta manjša. Glede na to sva jim  ponudili aktivnost v paru. 
Vsi predšolski otroci ob obnavljanju zgodbice na kratko opisujejo ilustracije in želeli sva jih 
spodbuditi, k podrobnejšemu pripovedovanju in povezovanju vsebine z uporabo besed iz 
književnega besedila. Otrokom sva ponudili fotokopije ilustracij, ki so jih najprej izrezali nato 
razvrstili v zaporedje in nato zalepili na večji format papirja. Ob tem bi izpostavila, da smo ta 
izdelek prilepili v večnamenskem prostoru na stene in ob tem so otroci pomagali en drugemu 
ter nato en drugemu predstavili oziroma pripovedovali ob sličicah. Dejavnost smo izvajali v 
dveh manjših skupinah, in sicer predšolski otroci, ki smo jim priključili še triletno deklico, 
katere močno področje je jezik. Mlajšim otrokom sva dejavnost prilagodili tako, da so 
izrezovali in lepili v skupinah in sva jih pri pripovedovanju dodatno spodbujale z odprtimi 
podvprašanji k govorni aktivnosti in razmišljanju. Usmerjen dialog spodbujanje in podpiranje 
otrokovega učenja ter omogoča presojanje otrokovega razvoja in napredka. 

Razvijanje gradnikov bralne pismenosti poteka preko vseh področij Kurikula in zato sva 
načrtovali tudi dejavnost iz matematike, saj sva opazili, da nekaj  triletnih otrok še ne pozna 
barv, zato sva  načrtovali dejavnost, kjer so otroci spoznavali barve in tisti, ki barve že poznajo 
so jih utrjevali, in sicer preko stolpičnega  diagrama (razvrščanje glede na 3 barve, katerih copat 
je največ, najmanj) in drevesnega diagrama (copati z vezalkami ali brez in 3 barve). Pri tej 
aktivnosti je bilo pomembno, da je vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice otrokom omogočila 
aktivno sodelovanje, jim postavljala odprta vprašanja in predvsem njihovih dejanj ni vrednotila 
kot napačne, četudi niso copatka nalepili na ustrezno mesto, ampak jih je pri vrednotenju vodila 
tako, da so sami opazili, kje je napačen copatek in to popravili. 

Slikanica je bila priložnost, da otroke seznaniva z novimi besedami, kot so pisatelj, pisateljica, 
ilustrator in ilustratorka. Likovno smo ustvarjali z ogljem, in sicer portret pisateljice Ele Peroci. 
Ker otroke spodbujava k vrednotenju, kjer otroci po dejavnosti ubesedijo svojo aktivnost, kaj 
in kako so počeli, s čim in kako so se ob tem počutili, so otroci tudi po tej likovni dejavnosti 
vrednotili.  

Deklica stara 5 let in 3 mesece je likovno vrednotila takole: 
Jaz sem risala toto teto, ki ji je ime (deklica razmišlja in se ne spomni imena). Sem ji lase 

naredla, pa verižico, pa nos, pa oči pa malo obleke. Risala sem z takšnim črnim, skoro takšnim 

kak kulica. Naredla sem lahko tak z roko (nakaže poteg po risbici),pa se je razpackalo. Fajn mi 

je blo s totim ogljem risati, tam v garderobi. Slika je bila na tabli, gor prišpičena in smo imeli 

liste na klopi, na tleh smo sedeli in risali. Na vprašanje koga smo risali, je deklica odgovorila, 

da tisto teto, ki je pisala knjige, pisateljico.  »Kako pa se imenuje tisti, ki riše v slikanici?« 

Deklica odgovori : »RISATELJ.« 
 

Pri reševanju nalog povezanih z Muco copatarico smo naleteli na težavo, ker večina otrok ni 
poznala besede šivanka, šivalni stroj in šivilija in zato smo se lotili t.i. učenja z  reševanjem 
problema in si zastavili vprašanje: »Kdo bi nam lahko pomagal raziskati te besede?« Tako smo 
obiskali hišnico v pralnici, ki nam je prikazala in razložila vse neznane besede, in sicer 
konkretno, tako so otroci brez težav osvojili nove besede.  

Zatem smo se lotili načrta predstave-dramatizacije. Naš načrt smo zabeležili na plakatu. 
Načrtovali smo sceno, glasbo in vloge. Vzpodbujale sva jih k razmišljanju o tem kaj 
potrebujemo za uprizoritev. Ob tem bi poudarila, da bo otroci sami izbrali in določili kako bo 
izgledala scena (tri smreke, dve listnati drevesi, tri hiše) in sami izbrali svojo vlogo v predstavi. 
Več deklic je izrazilo željo, da bi odigralo vlogo muce, in s pomočjo diagrama smo izbrali eno 
deklico, kljub temu pa smo na vajah in na predstavah to vlogo in tudi ostale zamenjali, glede 



na interes in sposobnosti otrok. Opazile sva, da so starejši otroci večkrat prevzeli vlogo 
pojasnjevalca in motivatorja v odnosu do mlajših otrok (npr. kdaj kdo stopi na sceno, kaj mora 
povedati, kdaj pričnejo s svojo vlogo otroci z instrumenti …) 

Dramatizacijo smo predstavili drugim otrokom vrtca. Ogledali smo si tudi posnetek naše 
predstave. Pri evalvaciji sva ugotovili, da je vsak otrok v svoji vlogi dobro počutil in doživel 
uspeh, da je vsak otrok prispeval k uspehu naše načrtovanje in realizirane predstave. 

Triletna deklica je odlomek iz dramatizacije zaigrala tudi doma, posnetek je vzgojiteljici 
posredovala njena mama, kar je za naju pomembna povratna informacija o tem, da se je deklica 
vživela v dogajanje v vrtcu in to prenesla domov. 

Vse naše aktivnosti v tem tematskem sklopu smo fotografirali, zapisovali in razstavljali na 
dolgem panoju v garderobi, na vidnem mestu otrok in staršev, kjer so se otroci veliko 
pogovarjali, razlagali, primerjali in opisovali. Individualno sva pri otrocih razvijali sposobnost 
uvida v lasten napredek in sposobnost samovrednotenja ter tako krepili njihovo pozitivno 
samopodobo.  

Videoposnetke naših aktivnosti, pa sva predstavili na strokovnem aktivu vrtca, kjer smo jih 
strokovne delavke strokovno razčlenile iz vidika petih elementov formativnega spremljanja.  

Otroci so tekom tematskega sklopa doživeli literarni svet Muce copatarice, ga domišljijsko 
sooblikovali, osvajali nove besede, opisovali, pripovedovali in se na različne načine odzivali na 
vsebino slikanice. Napredek vsakega posameznega otroka pa sva skrbno spremljali in beležili 
in bo vodilo najinega nadaljnega načrtovanja. 
 

ZAKLJUČEK 

Odkar je vrtec Križevci vključen kot razvojni vrtec v projekt Uvajanje formativnega 

spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu, v kombiniranem oddelku strokovni delavki veliko 

več pozornosti namenjava opazovanju, spremljanju, pregledovanju in vrednotenju vzgojno-

izobraževalnega dela. Poznava močna področja otrok in lažje zagotavljava podporo pri učenju 

vsakemu otroku. Aktivno sva se poglobile v gradnike bralne pismenosti in jih vključujeva v 

naše delo načrtno, z jasnim ciljem. V tematskem sklopu Muca copatarica nama je uspelo 

zagotoviti spodbudno učno okolje za razvoj in uspešnost vsakega otroka, v skladu z njegovimi 

zmožnostmi, predvsem na področju jezika v povezavi z ostalimi področji Kuriluka.  
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