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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo se osredotočili na pomen in spodbujanje samostojnosti 1 – 3 letnih 

otrok.  Veliko staršev je namreč prepričanih, da je njihov otrok še premajhen, da bi opravljal 

določene aktivnosti, ki so primerne za njegovo starost. V teoretičnem pregledu smo opredelili 

pojem samostojnost, razvojne mejnike v starosti 1 – 3 let na področju govora, telesnega razvoja, 

intelektualnega, socialnega in čustvenega razvoja. Predstavili smo načine kako otroke 

spodbujamo k samostojnosti, kaj pomeni, če so starši prezahtevni oziroma popustljivi ter 

kakšne vzgojne metode za spodbujanje samostojnosti uporabljajo vzgojitelji v vrtcu. Nadalje je 

predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med starši 1-3 letnih otrok, ter vzgojiteljicami v vrtcu. 

Preverjali smo, kako starši razumejo in spodbujajo samostojnost otrok, ter ali so njihova 

pričakovanja do svojih otrok v tej starosti realna, prezahtevna ali popustljiva. Preverjali smo 

tudi kakšna je stopnja samostojnosti 1 – 3 letnih otrok, ki obiskujejo vrtec, in tistih, ki vrtca ne 

obiskujejo in kako vzgojiteljice spodbujajo samostojnost otrok v vrtcu. Ugotovili smo, da starši 

spodbujajo samostojnost svojega otroka tako, da mu večkrat pokažejo in razložijo neko 

aktivnost, ter mu pri tem pomagajo. Rezultati kažejo, da so starši otrok v starosti 1 – 3 let preveč 

popustljivi, saj menijo, da je njihov otrok še premajhen za določeno opravilo oziroma aktivnost. 

Tako starši, kot tudi vzgojitelji v vrtcu se bojijo za varnost otrok, vendar jim kljub temu 

omogočijo samostojno gibanje. Starši otrok, ki ne obiskujejo vrtca pogosto preveč posegajo v 

otroško igro in s tem zavirajo otroka, da bi sam prišel do rešitve. Ugotovili smo tudi, da so 

otroci, ki obiskujejo vrtec bolj samostojni pri vsakodnevnih opravilih in da se vzgojiteljice v 

vrtcu poslužujejo dobrih metod, za spodbujanje otroke k samostojnosti. Rezultati so lahko 

uporabni za izobraževanje staršev o zmožnostih otrok in primernem spodbujanju njihove 

samostojnosti. 

 

 

 

 

Ključne besede: otrok, samostojnost, spodbujanje, vzgoja, razvojne faze in mejniki





 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In our thesis, we focused on the importance and encouragement of independence of children 

aged one to three. Namely, many parents are convinced that their children are not old enough 

to perform certain activities appropriate for their age. 

In the theoretical overview, we defined independence and listed some developmental 

milestones of children aged one to three, including speech and physical, intellectual, social and 

emotional development. We illustrated several manners of encouragement of children to 

become independent and discussed the consequences of parents being either too demanding or 

too indulgent. Besides that, we explored the educational methods used by nursery school 

teachers to encourage children’s independence. 

Furthermore, we presented the results of a research carried out between parents of children aged 

one to three, and nursery school teachers. We wanted to know how parents understand and 

encourage their children's independence, and whether their expectations towards their children, 

considering their age, are either realistic, too rigid or too indulgent. Moreover, we were 

interested in the level of independence of children aged one to three who go to nursery school, 

and those who do not, and how teachers encourage their independence in nursery schools. 

We found out that parents encourage their children's independence by showing and explaining 

a certain activity to them several times and by doing that, helping them. The results have shown 

that parents of children aged one to three are too indulgent, namely, they believe their children 

are too little to perform a certain task or activity. Both parents and teachers are concerned about 

the children's safety but enable them to move independently nevertheless. 

The parents of children that do not go to nursery school are too involved in their children's play 

and thus decelerate the process of their children finding a solution on their own. We also 

established that children who go to nursery school are more independent regarding everyday 

chores, and that nursery school teachers make use of great methods of encouraging children to 

become independent. 

Our results can be useful for parents, as they offer them education about their children's abilities 

and adequate encouragement of their independence. 
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1 UVOD 

 

 

Otroci se začnejo osamosvajati, ko telesno, spoznavno in čustveno dozorijo. Obdobje med 

osemnajstim mesecem in tretjim letom je Erikson imenoval druga »kriza« v razvoju osebnosti. 

V tej starosti je na preizkušnji samostojnost nasproti sramu in dvomu (Papalia, Olds, in 

Feldman, 2003). 

Kot zaposlena v vrtcu, imam velikokrat priložnost opazovati reakcije staršev, ki prihajajo po 

otroke. Čeprav so se otroci dopoldan popolnoma samostojno oblekli ali šli na stranišče, je 

večina staršev ob prihodu govorila v dvojini: »Zdaj se bova oblekla!« ali »Pojdiva na stranišče!« 

V nadaljevanju pa je to največkrat pomenilo, da so jih skoraj v celoti oblekli starši.  

Pri navajanju na samostojnost ne gre samo za spodbujanje otroka ampak je potrebno določeno 

aktivnost (ko je otrok zanjo sposoben) od njega tudi zahtevati. Če starši niso zahtevni na 

določenih področjih, če nimajo časa in potrpljenja, če otroku kupujejo stvari, da mu olajšajo 

spretnosti (npr. čevlje brez vezalk) ali imajo vtis, da so otroci za določeno aktivnost še 

premajhni in delajo to namesto otrok, jim onemogočajo samostojnost in pomemben občutek 

lastne vrednosti. Če smo do otrok pretirano zahtevni ali popustljivi otrok ne razvije sposobnosti 

pogajanja. Rezultat je, da tak otrok ne verjame vase (Papalia, Olds, in Feldman, 2003). 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu smo s pomočjo preučene strokovne literature najprej opredelili pojem 

samostojnost, ter kakšne so faze otroka v starosti 1 – 3 let. Nato smo se dotaknili tem, ki so za 

otrokovo samostojnost zelo pomembne, in sicer : otrok in samostojno hranjenje, oblačenje, 

pospravljanje igrač, razmišljanje /znanje, otrok in samostojno gibanje, ter otrok in samostojna 

igra. Na koncu pa smo se posvetili še prezahtevnim oziroma popustljivim staršem, ter vlogi 

vzgojitelja na poti k samostojnosti. V empiričnem delu smo najprej opredelili namen in cilje 

raziskave, ter zastavili raziskovalna vprašanja in hipoteze. Sledi natančnejši opis metodologije 

raziskave, raziskovalni vzorec, postopki zbiranja podatkov, ter analiza rezultatov. Zaključno 

poglavje vsebuje sklepne misli, ki so rezultat tako teoretičnega kot empiričnega dela diplomske 

naloge.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Kaj je samostojnost? 

 

Če razmislimo, kaj pomeni samostojnost v pravem pomenu besede, nastanejo izpeljanke 

kot na primer; sam, stati sam, obstati, nastopati, prestajati, samobitnost, samospoznanje, 

samozavest, samozaupanje (Häberli – Nef, 1996). 

Avtorica Haberli – Nef v svoji knjigi govori, da biti samostojen in neodvisen pomeni ne 

potrebovati pomoči. Vse spretnosti, ki jih otrok pridobi, so dobrodošle pri nabiranju novih 

izkušenj. Le te mu omogočajo, da napreduje v razvoju, ter postopoma pridobi na 

neodvisnosti in svobodi. Za razvoj odgovorne svobode in samostojnosti pa ni potrebna samo 

svoboda preizkušanja lastnih moči, ampak tudi red in dolžnost. S spodbujanjem 

samostojnosti otroku omogočamo, da je lahko nekaj posebnega, da se ne ozira na množico 

in rad išče nove poti (Häberli – Nef, 1996). 

2.2 Razvojne faze otroka in mejniki v starosti 1 -3 let 

 

Otroci se od zarodka dalje nezadržno razvijajo, a pri vsakem otroku poteka razvoj različno 

hitro. Otroka lahko v njegovem razvoju opogumljamo in spodbujamo, ne moremo pa 

spremeniti zaporedja stopenj. Na določenih področjih lahko razvoj poteka počasneje, 

vendar se nikoli ne ustavi; včasih pa se zdi, da se nekatera področja razvijajo na račun vseh 

drugih. Niti dva otroka se ne razvijata enako. Otrok mora znati sedeti, preden lahko shodi. 

Natančna starost, ko se to zgodi, je pri vsakem otroku drugačna (Stoppard, 1998). 

Razvoj je tudi odvisen od zrelosti možganov, živčnega sistema in drugih telesnih organov; 

otrok ne more hoditi, dokler niso primerno dozoreli njegov živčni sistem, mišice in sklepi. 

Prav tako otrok ne more biti ponoči suh oziroma ne more obvladati mokrenja, dokler niso 

vzpostavljene vse živčne povezave med možgani, hrbtenjačo, debelim črevesom in 

mehurjem (Stoppard, 1998). 

Obstajajo mejniki na različnih področjih razvoja, ki naj bi jih otroci pri določeni starosti z 

ustreznimi odstopanji dosegali. Ti mejniki otrokovega razvoja nam služijo zgolj v pomoč 

pri razumevanju in spodbujanju celostnega razvoja otroka. Starosti, ki jih omenjam v 

nadaljevanju, so v posameznem mejniku okvirne.  

Razvoj govora 
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Razvoj govora poteka v povezavi z razvojem mišljenja, spomina, simbolnega 

predstavljanja. Ta ni odvisen le od otrokove starosti, ampak tudi od spodbud, ki jih je 

deležen v svojem okolju. Večina malčkov spregovori prvo besedo v starosti med 12. in 20. 

mesecem, pri čemer se razumevanje besed razvije prej kot njihova raba. Prve besede, ki jih 

govori malček, najpogosteje označujejo znane predmete in osebe (npr. mama, medo, sok), 

preproste prošnje (npr. gor, daj, še) ter rutinske dejavnosti (npr. jem). Prve malčkove besede 

imenujemo holofraze, to so samostojne besede, ki jim malček razširi pomen (npr. z besedo 

»Avto?« želi vprašati » Kje je moj avto?«). Razvoj otrokovega besednjaka  vidno napreduje 

med 16. in 20. mesecem, ter med 24. in 30 mesecem starosti. Obseg besednjaka se v tem 

obdobju zelo poveča. Do 2. leta starosti lahko otrok že začne povezovati dve besedi v 

besedno zvezo, kar mu omogoča nov način, kako poveže in sporoča lastne misli. Po 2. letu 

starosti otrok lahko začne oblikovati stavke iz treh ali štirih besed. Zelo hitro usvajajo 

slovnična pravila, ki jih pogosto tudi nepravilno posplošujejo, kar se v njihovem govoru 

odraža kot npr. nepravilno spreganje glasov ali nepravilno oblikovanje množine. Usvajanje 

novih besed in slovničnih pravil malčku omogoča, da govori tudi o predmetih in osebah, ki 

so prisotni, ter o preteklih in prihodnih dogodkih. Približno leto in pol stari otroci so 

sposobni opisati dogodek in povezati dve besedi (npr. » Glej avto«). Prve vsebine 

malčkovih zgodb se nanašajo na neposredno okolje in opisovanje dogodkov, ki temeljijo na 

določenem časovnem zaporedju ter kažejo na začetek razvoja otrokove pragmatične 

zmožnosti. Pri starosti dveh let in pol že razume koncept velikosti, ter postavlja vprašanja 

kaj, kje. Zelo rad posluša pravljice in že pove kratko izštevanko. Pri treh letih uporablja 

različne besedne vrste. Pozna barve in števila. Imenuje dejanja na sliki, postavlja vprašanja. 

Pripoveduje o sebi in predvidenih dejanjih, ter pri tem izraža svoje misli in čustva  (Gruden, 

2012). 

Otrokov telesni razvoj  

Če otroka dobro opazujemo, bomo ugotovili, da poteka telesni razvoj vedno od glave proti 

nogam, ne glede na to, katero spretnost skuša otrok obvladati. V prvih letih življenja je 

razvoj gibanja zelo kompleksen in hiter. Otrok okrog prvega leta lahko stoji brez opore, 

takrat vidimo prve znake samostojnih korakov. Otroci šele s hojo pričnejo zelo aktivno 

raziskovati okolje, pri čemer jih lahko odrasli spodbujajo. Starši morajo pri tem poskrbeti 

za varno in spodbudno okolje. Pri trinajstih mesecih hodi, če ga držimo za roke ali če pred 

seboj poriva igračko na kolesih. Ima tudi boljši nadzor nad telesom, ko se iz stoječega 

položaja spusti na tla. Njegove roke so vedno bolj gibljive, zato jih tudi vse bolj uporablja: 
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v roki lahko drži dva predmeta, riše črte z debelo barvico, drži žlico in jo uporablja za 

mešanje. Prehod na pokončno držo in hoja mu omogočata večjo motorično gibljivost, kar 

ga spodbuja k prakticiranju novih aktivnosti. Pri 14 mesecih se otrok lahko skloni in pobere 

igračko, pri 15 mesecih po vseh štirih pleza po stopnicah, pri 16 mesecih zna hoditi vzvratno 

in poskuša brcati žogo; pri letu in pol se ob naši pomoči pokončno vzpenja po stopnicah in 

se zna usesti na stol, ki mu sega do kolen. Otrokova hoja je okrog drugega leta starosti iz 

dneva v dan bolj trdna, z rokami ne lovi več ravnotežja, hodi vedno bolj hitreje  in razmak 

med stopali se zmanjšuje. Pri 19. mesecih je otrok zmožen že teči, kar zanj predstavlja velik 

dosežek, saj tek zahteva hiter in natančen nadzor nog in rok. Pri 20. mesecih poskuša stati 

na eni nogi, kar mu bo najprej uspelo ob pomoči ali opori. Do starosti dveh let že pazi na 

ovire pri hoji, sam hodi po stopnicah tako, da se drži ob ograjo. 

Otrok pri dveh letih vse bolj spretno rokuje z igračkami. Če je igrača preveč oddaljena, 

ravnotežje lovi z drugo roko, kasneje pa le z zibanjem. Ko 18 mesečen otrok lista po knjigi, 

obrne po sva ali tri liste hkrati, pri dveh letih pa že obrača vsak list posebej. Poleg prijemanja 

otrok izoblikuje sposobnost izpuščanja in polaganja predmetov. Pri 15 mesecih bo tako 

stolp, ki ga otrok med igro gradi iz kock, sestavljen iz dveh kock, pri 18 mesecih iz treh 

kock in pri dveh letih iz vsaj štirih kock. Pri letu in pol otrok stoje vrže ali odkotali žogo, 

pri dveh letih met vidno izboljša in pravilno nagiba telo. Dvoleten otrok začne dojemati 

ritem in uživa, če se lahko giblje, kot bi plesal. Zna teči, ne zna pa se hitro ustaviti in obrniti. 

Z lahkoto počepne in z nogo brca žogo. Zna pritisniti na kljuko in odpreti vrata. Pri dveh 

letih in pol se pri skoku z obema nogama odrine od tal in zna hoditi po prstih. Pri dveh letih 

in pol se otrok že zna sam obleči in sleči hlače in majico.  

Otrok pri treh letih spoznava svoje telo in ugotavlja, kaj vse zmore in česa ne. Pri gibanju 

je vse bolj spreten. Pri hoji zamahuje z rokami kot odrasli. Stoji na eni nogi brez opore. 

Otrok lahko nariše prepoznavno sliko, ter niza kroglice v ogrlico. Poskuša uporabljati 

škarje, kar predstavlja velik korak naprej v razvoju koordinacije možganov in mišic, ter 

ročne spretnosti (Gruden, 2012). 

Intelektualni, socialni in čustveni razvoj 

Otrok pri enem letu spoznava vsakdanjo rutino, zato hoče pomagati staršem pri opravilih. 

Otroku je potrebno dati možnost, da se s posnemanjem uči, saj zelo rad oponaša vedenje 

odraslih. Dogajanja še ne zna predvideti vnaprej, zato hoče želeno stvar takoj in ne zmore 

čakati. Zaradi večjega nadzora nad gibanjem telesa bo malček pri letu in pol začel postopno 
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osvajati samostojnost pri oblačenju, umivanju, hranjenju, navajanju na kahlico, pitju iz 

kozarca. Pri letu in pol se otrok še vedno najraje igra sam, pri dveh letih pa svojo igro že 

pričenja deliti tudi z okolico. Svoje igrače ne rad deli, saj druge otroke doživlja kot tekmece. 

Igra s punčkami, in lutkami, simbolna igra in igra vlog spodbujajo domišljijo in pomagajo 

pri razumevanju lastnih čustev in emocij, ter pri razumevanju teh občutkov pri drugih 

ljudeh. Rad ima družabne dogodke, čeprav se drži blizu staršev. Všeč so mu vse igre, ki 

vključujejo družabno komuniciranje med starši in njim. Zelo možno je, da ga je strah pred 

tujci, zato se rad drži za roko, ki mu predstavlja neko varnost. Je zelo radoveden, preizkuša 

nove akcije in preverja rezultate. Prepričan je v svoje sposobnosti in je razočaran, kadar 

ugotovi, da ne zmore doseči cilja. Otrok pri ene letu ne razume še, da starša nista izginila, 

če ju ne vidi, ker še nima razvitega dojemanja konstantnosti objekta.  

Po drugem letu se pojavi občutek: » To sem jaz!«, ki ga malček potrdi z obdobjem trme. V 

tem obdobju se otrok začne zavedati samega sebe. To se kaže na tak način, da sebi reče » 

Da!« in odraslim, najpogosteje staršem , »Ne!«. Takrat rečemo, da je otrok v fazi 

nasprotovanja. Otrok s tem želi dokazati svojo samostojnost, svoj obstoj. V tem času 

velikokrat pride tudi do kričanja izbruhov trme, togote in jeze. Beseda »ne« je velikokrat na 

otrokovem seznamu, saj s tem želi pokazati samostojnost in preizkusiti svoje meje. To se 

pojavlja pri nekaterih vsakodnevno in v vsaki situaciji (npr. pri hranjenju, oblačenju, 

kopanju). Pri dveh letih otrok postane pravi mali raziskovalec. Stvari, ki jih spoznava, začne 

razvrščati v skupine. Oblikujejo se miselne predstave, ki temeljijo na vidnem zaznavanju. 

Pri svojem raziskovanju uporablja vse svoje čute. Svoje želje delno izraža z besedami, 

vendar se občasno še vedno vrača h kričanju. Za otroka te starosti je značilno hitro 

menjavanja pozitivnih in negativnih čustev.  

Pri treh letih se otrok uči z opazovanjem, zato mu novih stvari ne smemo samo razlagati, 

ampak mu jih moramo tudi pokazati. V tej starosti se lahko prične učiti uporabe 

pripomočkov, ki jih uporabljajo odrasli. Če ga naučimo, kako se uporabljajo nevarni 

predmeti (npr. nož), bo manj verjetno, da se bo kasneje zgodila nesreča zaradi nepazljivosti. 

Otrok v starosti treh let začenja razumeti obljubo, čeprav je še ne zna vedno izpolniti. 

Začenja se navajati na samostojno skrb za higieno. Pri tem ga moramo opozarjat, da naj si 

umije roke, obraz ali zobe. Spremenijo se odnosi z drugimi otroki, saj začne sklepati 

prijateljstva. Pri vključevanju v družbo se mora naučiti nekaj osnovnih pravil, in sicer, da 

deli igrače z drugimi in da pride izmenoma na vrsto. Lažje riše navpične črte kot vodoravne. 

Pogosto čečka od znotraj navzven in od spodaj navzgor. Otrok pri treh letih pokaže 
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zanimanje za gledanje televizije. Priljubijo se mu določene otroške televizijske oddaje. Zelo 

pomembno je, kaj otrok gledam ter razmerje med gledanjem televizije in drugimi 

dejavnostmi. Otrok že spoznava, kako se bo moral vesti v odraslem svetu (Gruden, 2012). 

2.3 Spodbujanje k samostojnosti 

 

Otroka pričnemo navajati na samostojnost tisti trenutek, ko se odmakne od nas, ko prime 

žlico, ko sleče hlače. Tako nam sporoči, da je čas za učenje samostojnosti. (Ručigaj, str. 97, 

2012) 

Kadar so starši prezaposleni in nimajo časa se ukvarjati z otrokom, takrat otrok poskuša 

zamujeni čas pridobiti tako, da naredimo namesto njega tisto, kar bi lahko sam. Otrok tako 

želi, da ga oblačimo, da pospravljamo namesto njega, mu postrežemo s hrano in pijačo in 

delamo namesto njega vse, kar zmore že sam (Ručigaj, 2012). 

 

Otroka navajamo na samostojnost tako, da ga vzpodbujamo k aktivnosti, ga pohvalimo, ko 

nekaj poskusi, in tudi ko mu nekaj uspe. Omogočiti mu moramo predvsem to, da kar se 

nauči tudi sam dela, ne glede na spretnost. Čim večkrat bo poskusil, bolj bo v določeni stvari 

spretnejši. Pri tem je zelo pomembno, da si vzamemo dovolj časa, ki bo kasneje z otrokovim 

odraščanjem povrnjen, saj bo otrok sposoben samostojnosti pri šolskih obveznostih, pri 

študiju, pri pomoči doma, pri iskanju službe in pri delu nasploh (Ručigaj, 2012). 

 

Hranjenje 

Samostojno hranjenje je bolj odvisno od tega, kdaj mu to pustijo starši kot pa od same 

sposobnosti otroka, saj se že npr. devet mesečni otroci znajo sami nahraniti.  

Pri navajanju na samostojno hranjenje je pomembno, da damo otroku žlico takoj, ko jo želi 

prijeti, pa čeprav se bo z njo najprej zgolj igral. Velikokrat se zgodi, da se starši jezijo na 

svoje otroke, ker si ti rajši pomagajo s prsti kot z žlico. S tem, ko otrok hrano otipa, jo hkrati 

tudi spoznava. Otroku je dobro ponuditi tako hrano, ki jo lahko prime v roko. Čim več bo 

packal z rokami, tem hitreje bo tudi prijel za žlico (Gruden, 2011). 

 

Otrok se uči z opazovanjem in posnemanjem odraslih. Če se otrok prehranjuje istočasno z 

drugimi člani družine se bo veliko prej navadil na enako hrano in na enako vedenje in oliko 

pri mizi. Pri tem je pomembno, da mu ne vsiljujemo idej, katera hrana sodi skupaj, saj bo s 

časom prevzel predstave o kombinaciji jedi.  
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Ljudje smo različni in nekatere hrane ne sprejemamo. Tako je tudi pri otrocih. Tudi 

količinsko imamo različne potrebe. Če otroka s hrano silimo, pogosto naredimo več škode 

kot koristi. Hrana s katero otroka silimo, se mu upre. Zato je najboljše, da hrano, ki je ne 

mara mu ob ostali hrani ponudimo v zelo majhni količini. Pomembno je, da prepustimo 

otroku, da se sam odloči, kdaj jo bo poskusil. Če vztrajamo s ponujeno hrano jo otrok 

poskusi, potem jo poskusi še enkrat in morda jo sprejme.  

Kadar so otroci neješči, je pomembno, da ne dobivajo prigrizkov med obroki. Če jim že 

ponudimo prigrizek, naj bo ta po obroku, ne pa takrat, ko so lačni (Ručigaj, 2012). 

 

Enako kot pri hranjenju, tudi pri pitju iz kozarca so otroci zelo radovedni in radi posnemajo 

odrasle. Ob pomoči staršev je otrok od šestega meseca dalje sposoben piti iz skodelice. 

Otrok mora najprej dobiti pravi občutek, zato velikokrat lahko pride do nesreče, ko kozarec 

preveč nagne in se polije. Lonček ali kozarec naj bo navaden, brez posebnih nastavkov. 

Pitje iz kozarca ima ogromno prednosti, saj se otrok pri tem nauči kontrolirati nagib glave, 

ko naredi požirek, nauči se uporabljati obe roki za držanje kozarčka (Gruden, 2011). 

 

Umivanje rok 

Če se nam zdi umivanje in brisanje rok osnovnejše, za najmlajše še zdaleč ni. Otroku je 

potrebno že zelo zgodaj pokazati in ga učiti, kako si pravilno umiti roke. Uporaba 

umivalnika je za otroka lahko sprva kar zahtevna, zato je dobro začeti najprej s posodo z 

vodo.  

Ko otrok obvlada umivanje rok, mu moramo pojasniti, zakaj in kdaj si jih moramo umiti, 

ter pri tem vztrajamo, dokler se tega ne bo spomnil sam. Pri tem ne smemo pozabiti, da smo 

odrasli dober zgled (Pitamic, 2013). 

     

Oblačenje 

Otrok že kmalu po tem, ko shodi, poskuša sezuti copate, sleči hlače. S tem se uči na lastnih 

izkušnjah. Ogledalo je zelo dober pripomoček, ki otroku pomaga, da se vidi in v njem 

opazuje samega sebe, ter svoje početje. Pri igri lahko otroku v začetku ponudimo večja 

oblačila, ki mu bodo omogočila, da se bo preizkusil pri oblačenju in slačenju. Ko bo to s 

časom osvojil bo poskusil obleči tudi svoje hlače in majico. Velikokrat se zgodi, da si otrok 

oblači hlače narobe, takrat ne smemo popravljati, saj na ta način otrok dobi občutek, da ne 
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zmore zadostiti našim zahtevam. Zato odneha in želi, da to naredimo mi namesto njega. To 

je tudi kritika, ki v otroku ustvarja slabo samopodobo (Ručigaj, 2012). 

 

Upoštevati moramo dejstvo, da otrok ne more biti v začetku tako hiter in vešč pri oblačenju 

kot mi. Za opravilo, ki ga od njega pričakujemo je potrebno dovolj časa in potrpljenja. Ko 

se je otrok sposoben sam obleči, tudi ve, kako naj se obleče oziroma kaj želimo, da obleče 

(Ručigaj, 2012). 

 

Pospravljanje igrač 

Pospravljanje igrač je prva otrokova dolžnost. Ker ima vsak otrok raje igro in zabavo, kot 

pa obveznosti, ga moramo že od malega s pomočjo lastnega vzgleda naučiti in vpeljati, kako 

pospravi svoje stvari. Pri tem je zelo pomembno, da imajo igrače stalno mesto, kamor jih 

pospravimo in kjer jih otrok tudi najde. Igrače naj bodo v prostoru klasificirane po škatlah 

(npr. kocke v eni škatli, obleke za punčke v drugi, avtomobilčki v tretji škatli…). Otroka 

učimo, da tudi sam razporeja igrače pri pospravljanju. Ko osvoji nek določen red, s časom 

ne razmetava več, ampak vzame samo igračo, s katero se želi igrati in jo po določenem času 

pospravi nazaj na svoje mesto.  Ko se otrok neke igrače naveliča, je dobro, da občasno 

umaknemo za nekaj časa tako, da ni otroku na razpolago (Ručigaj, 2012). 

 

Kar nekaj časa in volje je potrebno, da otroka navadimo na pospravljanje svojih igrač.  Ta 

čas dobimo povrnjen, ko spozna, da je to del igre, da je pospravljanje igrač njegova 

dolžnost. Otrok mora spoznati, da so v življenju tudi dolžnosti, in da je to nekaj normalnega.  

Otrok, ki ni navajen vsakodnevnega pospravljanja, potrebuje navodilo, kam naj katero vrsto 

igrač pospravi. Če smo že z malčkom pospravljali in smo ga pred koncem igre opozorili, da 

bo čez deset minut čas za pospravljanje, potem verjetno sam ve, kam naj igrače pospravi, 

če ima zanje stalno mesto. Otrok nam že takoj, ko shodi, lahko pomaga tudi pri drugih 

opravilih, kot so odnesti smeti v koš, prinesti metlo in podobno. Ko je otrok aktiven se 

počuti koristnega in pokaže zadovoljstvo. Če ga na koncu aktivnosti še pohvalimo, na ta 

način v otroku ustvarimo dobro samopodobo. Opravljeno delo mu daje občutek 

zadovoljstva, in bo kasneje določena opravila zelo rad ponovil (Ručigaj, 2012). 

 

Razmišljanje / znanje 
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Da bi se otrok lahko naučil misliti in delovati sam mora po mnenju avtorice postati najprej 

samostojen. Vsak otrok naj bi bil usposobljen, da se vodi sam.  To pomeni, da morajo otroci 

najprej prepoznati svoje potrebe, da sami zase najdejo možnosti, da se izrazijo in da vodijo 

svoje ravnanje.  

Če otrok lahko sam izbere svoje področje učenja in igranja, je to že v veliki meri samostojna 

odločitev. Otrok bo izbral tisto, kar potrebuje zase in za svojo razvojno stopnjo. S 

spodbujanjem otroka podpremo za nadaljnje korake. Z opazovanjem otroka morajo  

odrasli vedno znova odločiti, ali je ponudba spodbudna in dovolj vznemirljiva za otroka. 

Tako lahko nenehno dajemo majhno pomoč ali dodatno vzpodbudo.  

Kako različno se otroci učijo, lahko opazujemo, ko se na primer učijo zavezovati vezalke. 

Vsak otrok ima svoj način in obliko pri učenju. Pri tem se razvije samoocenjevanje, ki je 

zelo pomembno pri spoznavanju njegovih močnejših in šibkejših točk. Če hočemo otroka 

izzvati, moramo ohranjati njegovo radovednost. Ko pride do točke, kjer nastopi možnost, 

da bi v neki stvari razvoja dosegel vrh, mu moramo ponuditi nove, zahtevnejše naloge 

(Häberli – Nef, 1996). 

 

Gibanje 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. To je v ospredju zlasti v prvih letih 

otrokovega življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, 

hoja, tek…) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. Z gibanjem telesa je 

pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati 

svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, 

pridobi si samozaupanje in samozavest.  

Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. V vrtcu naj bi 

otrokom vsakodnevno omogočili in spodbujali, da z različnimi  dejavnostmi v prostoru in 

na prostem spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte 

oziroma sheme. V elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, otroci 

postopoma spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil igre in se socializacijsko krepijo. 

(Bahovec in drugi, 1999). 

 

Kurikulum za vrtce (Bahovec in drugi, 1999) s tem, ko opredeljuje področje gibanja, 

poudarja, da je le-to pomembno za otrokov celostni razvoj. Kurikulum tudi navaja, da je 
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gibanje pomembno za razvoj otrokovih intelektualnih sposobnosti. Tako imata igra in 

gibanje pomembno vlogo pri socialnem in emocionalnem razvoju (Bahovec in drugi, 1999). 

 

Ko je otrok v gibanju, se razvija tudi prostorsko zaznavanje. Prostorskih zaznav se otrok 

uči tako, da se giblje iz prostora v prostor, ko prenaša predmete iz prostora v prostor, ko se 

giblje na prostem, ko hodi. Pomembno je, da starši otroku dovolijo, da se svobodno premika 

na različnih naravnih površinah, da hodimo z njim na sprehode, ter mu omogočamo 

dejavnosti na plezalih in na igrišču. Veliko staršev jemlje svojemu otroku možnost učenja 

prostorskega zaznavanja s tem, ko ga vozijo do igrišča z vozičkom, namesto, da bi mu 

omogočili, da samostojno hodi. S pomočjo prostorskega zaznavanja otrok spoznava pojme: 

spodaj, na, v, levo… (Ručigaj, 2012) 

 

Po mnenju avtorice je igra otroka do tretjega leta starosti ob drugih otrocih pomembna za 

socialni razvoj. Po tretjem letu pa se otroci že igrajo drug z drugim. Po tem obdobju je 

dobro, da otroku omogočimo  tudi igre in športne dejavnosti, v katerih se otrok uči tudi 

medsebojnih – socialnih odnosov. Ob gibanju na igrišču in igralih mu dovolimo, da se uči 

na lastnih izkušnjah. Prav je, da otroka vzpodbujamo in ga tudi pohvalimo, ko mu uspe 

izvesti določeno aktivnost. Seveda je v začetku prav, da ga opozorimo na nevarnosti, vendar 

to ne ves čas ponavljamo, saj ga na ta način oviramo v razvoju, istočasno pa dobiva 

informacijo, česa ne zmore, o sebi dobiva slabo mnenje in razvija se mu slaba samopodoba. 

Opozorimo ga na tiste nevarnosti, kjer lahko pride do težjih poškodb. Razumljivo je, da se 

starši bojijo za varnost svojih otrok. Velikokrat ocenijo, da je določena aktivnost za 

njihovega otroka prezahtevna, pri tem pa pozabljajo, da se otrok uči s pomočjo lastnih 

izkušenj in da so buške znak zdravega odraščanja (Ručigaj, 2012). 

 

Igra 

Igra je zelo pomembna za celoten otrokov razvoj. Že od nekdaj je veljala za sestavni del 

življenja, saj vpliva na otrokovo telesno rast, čustvovanje, pridobivanje izkušenj in znanj, 

razvoj inteligence in razvoj otroka v družbeno bitje (Bahovec in drugi, 2011). 

V Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra tista dejavnost, ki na najbolj naraven 

način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj 

široko razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. V igri se v 
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otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno 

stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno.  

 

Ko se otrok igra, vadi in si krepi mišice in živčevje. To še posebej velja za igro na prostem. 

Z igro otrok pridobiva razne spretnosti in spoznava svoje zmožnosti. V igri spoznava tudi 

fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. Na podlagi pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, 

uči se mišljenja in poskuša reševati probleme, s katerimi se srečuje (Hmelak in Perše, 2013). 

Igra ni le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno 

psihično in fizično razvija. Izbira in način otrokovega igranja so odvisni od njegove 

razvojne stopnje, to je gibalnih in kognitivnih sposobnosti, ter emocionalne in socialne 

zrelosti. Zlasti v predšolskem obdobju igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega 

razvoja, saj s pomočjo le – te otrok v razvoju napreduje (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2006). 

S pomočjo igre otrok na kognitivnem področju razvije občutenja in zaznavanja, spoznava 

in raziskuje okolje, rešuje probleme, razvije govor ter domišljijo in ustvarjalnost. Na 

emocionalnem razvoju otroci z igro zelo pogosto pretiravajo s čustvi, tako z vrsto kot 

intenzivnostjo in prehajanjem iz enega čustva v drugega. Avtorice (Ljubica Marjanovič 

Umek in Maja Zupančič, 2006) vidita razloge v tem, da je to igra, in se sme iti preko tistega, 

kar je običajno sprejemljivo in tolerantno. Drugi razlog pa je, da jim dana situacija (igra) 

dovoljuje neposredno in bolj intenzivno izražanje tudi tistih čustev, ki sicer niso zelo 

zaželena, npr. jezo, strah, izgubo, moč. V simbolni igri mlajših otrok lahko večkrat vidimo 

prisotno jezo, ki jo otrok kaže z nasiljem do svojih igrač, največkrat punčk, medvedkov. V 

tak način igranja so močno vpletene socialno – čustvene komponente otrokovega 

aktualnega razvoja, kar pa ne pomeni, da ima ta otrok ali njegova družina socialno – 

čustvene probleme. Razumeti moramo, da je otrokovo doživljanje in izražanje čustev v 

prvih letih življenja bolj intenzivno in neposredno.  

Pri socialnem in moralnem razvoju se preko igre postopno razvije sodelovanje, 

razumevanje in upoštevanje drugih. Otrok postopno usvaja pravila in norme, ter se uči 

samokontrole. Igra vpliva tudi na osebnostni razvoj, kar se kaže v razvoju avtonomnosti, 

spoznavanju sebe (oblikovanju samopodobe) in sveta (spoznavanje različnih vlog in 

vstopanje v svet odraslih) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 
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 Ko otroka vpeljemo v igro, se z njim igramo oziroma mu pokažemo, kako se določeno 

stvar lahko igra. Kasneje, ko se igre privadi, mu omogočamo, da sam razvija svoj način 

igre, ter ga pri tem ne usmerjamo. Dovolimo mu, da se igra tako, kot se on odloči, če z igro 

ne dela škode, ter ga pri igri le opazujemo. Če ga popravljamo v igri in mu kažemo, kako 

naj bi se igral, mu s tem sporočamo, da smo nezadovoljni z njim in z njegovo igro (Ručigaj, 

2012). 

Mnogi starši se sprašujejo, zakaj se njihov otrok ne zaigra. Po mnenju avtorice je vzrokov 

več. Prvi je ta, da imajo preveč igrač, in da igrače niso razvrščene. Drugi vzrok je lahko ta, 

da se ne zna igrati, ker ga nihče ni vpeljal v igro. Tretji vzrok je, da ima otrok igrače, ki so 

neprimerne za njegovo starost – preveč ali premalo zahtevne igrače. Kot zadnji vzrok pa je 

lahko ta, da so starši svojega otroka v igri ves čas usmerjali, mu dajali nasvete, kako naj se 

igra, niso pa mu dali možnosti, da se igra po lastni izbiri in je dejaven v igri (Ručigaj, 2012). 

2.4  Samostojnost kot vir samozaupanja in samoaktivnosti 

 

Biti sam dejaven ne pomeni le biti neodvisen, ampak nam daje tudi samozaupanje. In brez 

samozaupanja bi komaj vzdržali življenje. Občutek, da sami nekaj znamo, vliva močno 

samozavest, in ta je spet neskončno pomembna za razvoj osebnosti.  

 

Nekaj narediti sam je vrh vsega čudovito in nam vliva veselje nad življenjem. Pri tem je 

pomembno, da ni odločilen končni izdelek, pač pa delovni ali igralni proces in je ta kot tak 

tudi sprejet. Cilj je pot (Häberli – Nef, 1996). 

 

Da bi otrok lahko postal dejaven, so potrebni dražljaji, spodbude in primerna infrastruktura. 

Biti samostojen pomeni, da mora imeti za to možnosti, da se odloča, kje, s čim in kako 

dolgo bo kaj počel. Tak otrok ne pozna dolgčasa.  

 

Ponudba igre in dela za otroke mora biti tako sestavljena in pripravljena, da otrok snov 

lahko izbere sam in jo predela po svojem trenutnem interesu. Tako se ohrani radost učenja, 

ki omogoča nove korake k svobodi (Häberli – Nef, 1996). 

 

Pametno je, da je že od malega otrokova dolžnost, da vsak dan opravi manjše opravilo. Tako 

se ustvarijo temelji dobrih navad za vse življenje; otrok se navadi odgovornosti, točnosti ter 
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spoštovanja ljudi in stvari. Naročimo mu, naj naredi kaj preprostega kot je npr. prinese 

metlo za počistit, prinese krpo za očistit mizo…( Stoppard, 1998) 

2.5 Prezahtevni oziroma popustljivi starši 

 

Starši želijo svojim otrokom zagotoviti čim boljšo prihodnost in zato vložijo veliko ljubezni 

in truda v vzgojo svojih otrok. Mogoče pa ravno v tej preveliki želji potem delajo tudi 

napake in ena od njih so gotovo prevelika pričakovanja. Normalno je, da starši marsikaj 

želimo od svojih otrok, vendar se moramo pri tem zavedati, da so želje ena stran, druga pa 

so resnične sposobnosti in nagnjenja vsakega otroka posebej. Na vsakem koraku lahko 

vidimo, kako nas način življenja v katerem živimo avtomatično potegne za sabo, s tem pa 

tudi naše velike zahteve in pričakovanja do svojih otrok. Kadarkoli se pred posameznika 

postavijo zahteve, ki so previsoke za uresničitev, nastane v notranjosti osebnosti neka 

napetost, strah. Otrok postane nesamozavesten, o sebi in svojih sposobnostih ima slabo 

mnenje, njegova samopodoba je slaba. Pogosto so taki otroci uporni. Posledica pa je nižji 

rezultat, kot bi bil glede na njegove danosti. Velikokrat namreč pozabimo, da se pri vsaki 

zahtevi osebnost odziva na čustvenem, socialnem in razumskem nivoju. Torej je treba vsako 

osebnost gledati v celoti in namesto nenehnega kritiziranja poiskati v otroku tisto, kar je 

dobro in to tudi poudarjati (Zalokar Divjak, 2008). 

 

Zdenka Zalokar Divjak (2008) meni, da če starši postavljajo prenizke zahteve oziroma, da 

so preveč popustljivi se lahko zgodi, da njihovi otroci kasneje prehitro odnehajo pri svojih 

obveznostih in nimajo volje niti hrabrosti, da bi se lotili zahtevnejših nalog, čeprav bi jih 

bili sposobni narediti. To lahko velikokrat vidimo pri starših v prvih letih življenja s 

pretirano skrbjo in pomočjo svojemu otroku. Veliko mamic trepeta za vsak otrokov korak 

in mu ne dovoli nobene samostojnosti in nabiranja izkušenj. Ko pa kasneje ti otroci vstopijo 

v puberteto, jih starši prehitro spustijo iz rok, saj so mnenja, da so že sposobni odgovornega 

in samostojnega življenja.  

 

Za starše majhnih otrok je popustljiva vzgoja najlažja, saj se tej ni potrebno posebej 

posvečati. Odraščanje otroka s popustljivo vzgojo pa pogosto povzroča vse več 

nasprotovanj med starši in otrokom (Ručigaj, 2012). 
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Mati je v prvih letih otrokovega življenja tista, ki mu pomaga zadovoljiti vse potrebe, da se 

zdravo razvija, vendar se mora otrok med odraščanjem naučiti skrbeti zase, naučiti se mora 

izpolnjevati določene naloge, ker bo le tako pridobil lastno vrednost. Tukaj se pogosto 

zgodi, da starši prevzemajo naloge, ki jih je otrok že sposoben sam opraviti. Pri tem se ne 

zavedajo, da otroku škodujejo, saj ga delajo odvisnega od svoje pomoči in nesamostojnega 

za življenje (Zalokar Divjak, 2008). 

 

Otrokom je treba v dejavnosti vpeljati postopoma, kajti za vsakim strahom, ki ga otrok 

izraža pred oviro, je tudi velika želja, da jo premaga. Odrasli jim pomagamo s spodbudo, 

uspehom, dobro izkušnjo (Zalokar Divjak, str. 44, 2008). 

 

Po mnenju Zdenke Zalokar Divjak se starši zelo bojijo, da ne bi otroka kaj preveč prizadelo, 

in mu skušajo na vsakem koraku olajšati njegovo življenjsko pot. S takim načinom pravi 

Zalokarjeva, otrokom ne koristimo, kajti vsak otrok mora doživeti tudi neuspehe in poraze. 

S tem bo znal ponovno zbrati svoje moči, se boriti, biti potrpežljiv in uvideven tudi do 

drugih ljudi okoli sebe (Zalokar Divjak, 2008). 

 

Vsak starš naj bi poznal svojega otroka do te mere, da ve, kdaj mora pri otroku v določeni 

stvari vztrajati, in kdaj popustiti. Zdenka Ručigaj (2012) vztrajnost deli na pozitivno in 

negativno. Vztrajnost je pozitivna, kadar otrok vztraja pri sestavljanju kock, tudi če se 

podirajo. Prav tako je vztrajnost pozitivna pri oblačenju, ko malčku ne gre najbolje. Dobro 

je, da otroka vzpodbujamo, da v aktivnosti vztraja, ga pohvalimo. Tako njegovo vztrajnost 

pravilno usmerimo. Negativna vztrajnost pa je takrat, ko otrok poskuša doseči nekaj , kar 

mu ne moremo dovoliti, npr. želi oditi k prijatelju, preden naredi domačo nalogo. V tem 

primeru bo otrok poskušal uporabljati vse možne načine, da bi izsilil dovoljenje. Starši so 

tisti, ki morajo odločno povedati, da ne dovolijo in pri tem vztrajati, dokler otrok nekega 

opravila ne dokonča. K negativni vztrajnosti sodi tudi trma. Ko otrok izsiljuje s trmo, mu 

ne smemo posvečati pozornosti, niti ugoditi, še manj pa kaznovati (Ručigaj, 2012). 

    

Avtorica Ručigaj (2012) v svoji knjigi svetuje staršem, da si poiščejo tak način vzgoje, kjer 

bodo otrokom poleg ljubezni nudili tudi pohvalo in vzpodbudo, ter da bodo sposobni v 

svojem otroku videti njegove dobre lastnosti in dejanja. Pri tem ne smemo pozabiti na 

postavitev mej na način, da otroka ne kritiziramo, obsojamo, pridigamo ter fizično ali 
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psihično kaznujemo.  Od načina vzgoje je odvisno, v kakšno osebnost bo otrok odrastel 

(Ručigaj, 2012). 

Juhant in Levc (2012) menita, da je potrebno dati otroku pravo izbiro, kjer ni vprašanj z 

odgovori » da in ne.« Meje so tisto, kar je dovoljeno, in ko otrok odrašča, je potrebno te 

meje razširiti. Otroku je treba povedati, da ga imamo radi, ker mu to ni samoumevno (Juhant 

in Levc, 2012).  

Po mnenju avtorja Žorža (2012) otrok, ki je imel prezahteven model vzgoje, s togimi 

zapovedmi in prepovedmi, ne zaupa lastni izbiri, temveč samo zapovedim in prepovedim. 

To pomeni, da dela to, kar od njega pričakujejo, zahtevajo drugi (Žorž, 2012).  

Zelo pomembno, da otroke že zelo zgodaj vzgajamo za odrekanje. Skrb za zdrav razvoj 

dojenčka zahteva, da pazimo na njegovo redno prehrano, na čistočo, na rednost v previjanju, 

preoblačenju… Vse našteto ne bo upočasnilo otrokov razvoj, če včasih nekoliko počaka, v 

smislu, da ni potrebno, da mama postane suženj svojega otroka in njegovih potreb. Že te 

prve izkušnje odrekanja (» odlaganja zadovoljitev«) so zelo pomembne (Žorž, 2012).  

Ko otrok začne izražati svoje želje, je pomembno, da mu to omogočamo. Če bo otrok imel 

okrog sebe par igrač, bo izbiral med njimi; če bo zasut z grmado igrač, bo zmeden in se ne 

bo mogel odločiti za nobeno. Dober primer učenja izbire je, ko dvoletniku ponudimo dva 

različna bonbona in ga spodbujamo, da si izbere enega. Pri tem moramo biti dosledni in mu 

neizbranega bonbona ne damo. Drugi primer, ki ga je avtor navedel pa je, da dvoletnika 

vprašamo, ali bo za večerjo jedel čokolino ali juhico. To ni dobra primerjava, saj na tak 

način otroka razvajamo. Otrok take izbire ne zmore, ker nima pravih meril, kaj je zanj 

dobro. Otrok se bo v tem primeru odločal po neustreznih, morda celo škodljivih merilih in 

se bo učil neodgovorne izbire (Žorž, 2012).  

Če bodo starši vzgajali svojega otroka tako, da bo sposoben svobodno in odgovorno izbirati 

med različnimi možnostmi ter se odrekati tudi stvarem, ki si jih močno želi, če presodi, da 

je tako prav – ga bodo vzgojili v resnično svobodno osebo (Žorž, str. 122, 2012). 

2.6 Vloga vzgojitelja na poti k samostojnosti  
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Vrtec je pri nas tako zasnovan, da se večina dejavnosti izvaja preko igre. Otrok lahko prosto 

izbira, kje, kaj, kako dolgo in s čim se bo igral, deloval in eksperimentiral. Ker ni pritiska 

učnega načrta, ki ga je treba na vsak način izpolniti, vlada v vrtcu večinoma vzdušje varnosti 

in zanesljivosti. Tako lahko različne tehnike ponavljajo, dokler jih ne usvojijo.  

 

Vzgojitelj je otrokom v vrtcu zgled. Z otroki vzpostavlja prijazno in prijetno komunikacijo, 

jih usmerja, spodbuja k razvoju, k delitvi izkušenj, otroke posluša, se odzove na njihova 

vprašanja in jim pomaga, če je to potrebno. (Bahovec in drugi, 1999). 

 

V skupini je vsak otrok enakovreden, ima svoj prostor, kjer se mora uvrstiti, prisluhniti 

drugim, ter jih spoštovati. Otrokov osebnostni razvoj je odvisen predvsem od učnih vsebin. 

Ko se v otroku utrdi emocionalna »podlaga«, je hitro dojemljiv za intelektualne 

sposobnosti. Vsak način vzgoje vpliva na otroka. Zavedati se moramo našega vzorca 

ravnanja in naše drže. Pri tem niso pomembne le besede, ampak tudi telesna drža, vedenje, 

glas in zvok.  

Vzgojitelji s svojimi interakcijami vplivajo na otroka in na njegov razvoj. V razvoju otroka      

ne moremo ničesar izsiliti. Tu pride zelo do izraza potrpežljivost. Iz intenzivnega razmerja 

z otrokom se razvije vzajemno dajanje in jemanje, izmenjava informacij in naklonjenosti. 

(Häberli – Nef, 1996) 

 

Vzgojitelj mora spremljati otroka na njegovi poti tako, da lahko ta razvije svojo nadarjenost 

in osebnost. Zato so potrebna tudi pravila, ki so ključnega pomena za življenje v skupnosti 

in so del kulturnega kroga. Če hočemo otroka vzgojiti v svobodnega, samostojnega človeka, 

moramo skrbeti, da se ta pravila spoštujejo in da se po njih tudi ravnamo. (Häberli – Nef, 

1996) 

 

V predšolskem obdobju in tudi kasneje v šoli, morajo biti pravila, ki jih postavljamo jasna 

in nazorna, saj se pogosto zgodi, da so kljub vsakdanji komunikaciji z otrokom naša 

»sporočila« zanj nerazumljiva. Če otroku na primer rečemo: » Deli svoje igrače z drugimi«, 

bo zanj to velika uganka, saj ne ve kaj pomeni beseda » deliti«. Če pa otroku rečemo: »Pusti 

Maji, naj se nekaj časa igra s tvojimi igračami, ti pa se medtem igraj z njenimi.«, mu 

postavimo bolj nazorno in jasno  zahtevo.  S pomočjo jasnih pravil bo hitro razumel, kaj 

hočemo od njega.  
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Kadar od otroka zahtevamo določeno vrsto vedenja, mu moramo pri tem nazorno pojasniti 

razloge. Če otroku samo zabičamo, da mora biti »priden«, »poslušen«, »dober«, 

povečujemo verjetnost, da otrok v naši odsotnosti pravilom ne bo sledil. Čim bolj otrok 

razume razloge, zaradi katerih ljudje spoštujejo določena pravila, ter večja je verjetnost, da 

bo postopno začel opuščati vedenje, ki se ne ozira na želje, interese in koristi drugih ljudi 

(Zupančič in Justin, 1991).   

 

Vzgojitelj mora otrokom poleg pravil postaviti tudi meje. Postavljanje meja ne sme biti 

vsiljivo ali nasilno. Upoštevati je treba otroka kot osebnost. Omogočiti mu je treba, da se 

do določenih spoznanj dokoplje sam, z lastnimi izkušnjami, ali pa mu lahko pomagamo z 

nasveti, razlagami, predvsem pa s poslušanjem in strpnostjo (Ručigaj, 2012). 

 

Pri izvajanju različnih dejavnosti morajo vzgojitelji otroke spodbujati, opogumljati, 

usmerjati, popravljati, jim svetovati, pomagati, demonstrirati, z njimi sodelovati. Pri tem 

otroke pozorno opazujejo in spremljajo njihov razvoj  na posameznem področju. 

Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na osnovi temeljitega poznavanja in 

razumevanja otrokovega razvoja in potreb. Otroci so uspešni le, kadar se upoštevajo 

značilnosti posameznika, saj je uspeh relativen glede na individualne interese in sposobnosti 

otroka. Vzgojitelj otroku pomaga, da zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh glede na 

dosežke vrstnikov. Vsak otrok je drugačen in vsak otrok potrebuje drugačen pristop, s 

katerim lahko pridobimo pozitivne rezultate.  (Bahovec in drugi, 1999) 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen in cilji raziskave 

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti ali so otroci danes dovolj samostojni pri opravljanju 

aktivnosti, ki so primerne za njihovo starost glede na pričakovane razvojne mejnike ter kako 

na razvoj samostojnosti gledajo in nanjo vplivajo starši in vzgojitelji. Zato so nas zanimali 

naslednji cilji raziskave: 
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 izvedeti, kakšna so pričakovanja staršev do svojih otrok v starosti 1- 3 let – ali so 

do svojih otrok realni, prezahtevni ali popustljivi 

 izvedeti, kakšna je stopnja samostojnosti v starosti 1- 3 let med otroci, ki 

obiskujejo vrtec in tistimi, ki vrtca ne obiskujejo 

Pričakujemo, da bodo rezultati pokazali, da otroci niso dovolj samostojni na vseh področjih in 

da imajo pri tem starši veliko vlogo. S tem bi lahko ozavestili starši in vzgojitelje, kako 

samostojni so lahko otroci in kako se lahko poskusi samostojnosti velikokrat zatirajo s strani 

odraslih. Izzvali pa bi tudi  razmišljanje o tem, kako zgodnje spodbujanje samostojnosti vpliva 

na kasnejše odraščanje otroka.  

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

V okviru ciljev raziskave in na osnovi teoretičnega pregleda področja smo si postavili 

naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze, na katera bomo poskušali odgovoriti z analizo 

rezultatov empiričnega dela diplomske naloge.  

R1: Kako starši razumejo in spodbujajo samostojnost otrok? 

H1: Starševsko spodbujanje otrokove samostojnosti je zaradi pomanjkanja časa pri vzgoji 

velikokrat odsotno. 

H2: Starši pričakujejo, da se bo njihov otrok sam naučil določenih spretnosti 

R2: Kakšna so pričakovanja staršev do svojih otrok v starosti 1-3 let? 

H3: Večina staršev je do svojih otrok v starosti 1 – 3 let preveč popustljivih, saj menijo, da je 

njihov otrok še » premajhen«. 

R3: S kakšnimi metodami vzgojitelji spodbujajo otroke k samostojnosti? 

H4: Vzgojitelji v vrtcu pripravljajo otroke na poti k samostojnosti postopno – s potrpljenjem, 

z lastnim vzgledom, vsakodnevno rutino in točno določenimi zahtevami primernimi za 

njihovo starost. 

R4: Kako se otrokova samostojnost razvija z igro in gibanjem? 

H5: Starši in vzgojitelji preveč posegajo v otroško igro, saj otroku velikokrat ne dovolijo, da 

bi sam »prišel« do rešitve. 
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H6: Starši in vzgojitelji ne dovolj spodbujajo razvoj otrokove samostojnosti preko gibanja, saj 

se bojijo za njegovo varnost. 

R5: Kakšna je stopnja samostojnosti med 1-3 letnimi otroci, ki obiskujejo vrtec in tistimi, ki 

vrtca ne obiskujejo? 

H7: 1 – 3 letni otroci, ki obiskujejo vrtec so bolj samostojni pri vsakodnevnih opravilih, kot 

tisti, ki vrtca ne obiskujejo.  

3.3 Metodologija 

 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

 

Za pridobitev podatkov smo se odločili za kvantitativno metodo raziskovanja, ki smo jo izvedli 

s pomočjo anketnega vprašalnika. 

V uvodu anketnega vprašalnika smo pripravljene na sodelovanje seznanili, da je anketa 

anonimna in da bomo rezultate uporabili izključno za raziskovalne namene.  

Da bi lahko odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja, smo izdelali dve vrsti anket, prva je 

vsebovala vprašanja za starše otrok, ki so vključeni v vrtec in tiste starše otrok, ki v vrtec niso 

vključeni. Druga anketa pa je bila namenjena vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic.  

V prvem delu ankete  za starše smo z uvodnimi vprašanji želeli izvedeti, ali njihov otrok 

obiskuje vrtec v prvih treh letih starosti, ter razloge, zakaj obiskuje oziroma ne obiskuje vrtca. 

Sledila so vprašanja o tem kaj staršem predstavlja samostojnost svojega otroka, kako jo 

spodbujajo, koliko pomagajo svojim otrokom pri rutinskih opravilih, ali se otrok v vrtcu hitreje 

uči samostojnosti kot doma, ter kdo pripomore k temu, da otrok postane hitreje samostojen.  V 

drugem delu ankete za starše nas je zanimalo, ali je njihov otrok zmožen opraviti določene 

rutinske naloge, kot so oblačenje, slačenje, pospravljanje… Starši so podane odgovore 

ocenjevali na 3 stopenjski Likartovi lestvici - in sicer, 1. Zmore, 2. Zmore, z nekaj pomoči, 3. 

Ne zmore. Zadnja dve vprašanji ankete pa so bile zasnovane na konkretnem primeru. Starši so 

se na podlagi opisane situacije opredelili, kaj bi storili.  

V anketi za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic smo želeli v uvodu izvedeti, koliko let delajo 

v vrtcu, ter starost skupine v kateri so delale. Sledila so vprašanja o tem, kaj vzgojiteljem in 

pomočnikom predstavlja samostojnost v vrtcu, s kakšnimi metodami spodbujajo otroke, da 

postanejo samostojni, kje se otroci hitreje učijo samostojnosti, ter koliko pomagajo otrokom pri 

rutinskih opravilih, kot so oblačenje, obuvanje, hranjenje… Na osnovi ocenjevanja primerov 
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dejanj smo preverjali,, ali otroci v skupini zmorejo opraviti vsakodnevna rutinska opravila. 

Zadnja tri vprašanja ankete so bila ravno tako zastavljena, kot pri anketi za starše. Z opisom 

primera so se vzgojiteljice in pomočnice opredelile, kako bi one reagirale v nastali situaciji.   

3.3.2 Postopki zbiranja podatkov 

 

Pred samo izvedbo raziskave, v kateri so bili vključeni starši otrok, ki obiskujejo vrtec, smo 

najprej pridobili dovoljenje gospe ravnateljice vrtca Nova Gorica, ter jo seznanili z vsebino 

anket. V vrtcu Nova Gorica smo v mesecu juliju razdelili 50 anketnih vprašalnikov staršem 

otrok prvega starostnega obdobja. Vrnjenih in izpolnjenih je bilo 42 anketnih vprašalnikov. 

Prav tako smo 40 vprašalnikov razdelili med vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, vrnjenih pa 

je bilo 32 anket. Postopki zbiranja podatkov za starše otrok, ki so vpisani v vrtec in 

vzgojitelje/pomočnike so se zaključili v roku desetih dni.  

Postopek zbiranja podatkov staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec je potekal približno en mesec 

(od konec junija do konec julija), saj smo sodelujoče iskali v različnih parkih, otroških igralih, 

knjižnici, preko družbenih omrežij in e – pošte.       

 

3.3.3 Raziskovalni vzorec 

  

V vzorec smo zajeli 42 staršev otrok prvega starostnega obdobja vrtca Nova Gorica, 32 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vrtca Nova Gorica, ter 38 staršev otrok prvega starostnega 

obdobja, ki vrtca ne obiskujejo. Skupno smo torej razdelili 112 anket.  

 

 

Tabela 3.1 Starost otroka, ki je vpisan v vrtec v starosti 1-3 let 

 

 

 

 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

 

 

STAROST 

OTROKA 

    f            f %     

1  4   9.5     

2  20   47.6     

3  18   42.9     

več  0   0     

SKUPAJ  42   100     
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Tabela 3.2 Starost otroka, ko so ga starši vpisali v vrtec 

STAROST 

OTROKA 

    f            f %   

1  32   76.2   

2  3   7.1   

3  7   16.7   

več  0   0   

SKUPAJ  42   100   

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Kot lahko vidimo iz Tabele 3.1 je v raziskavi sodelovalo največ staršev dvoletnikov (47.7%), 

katerih njihovi otroci obiskujejo vrtec v starosti 1 – 3 let. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, 

da so ti otroci bili vpisani v vrtec v starosti enega leta. Iz Tabele 3.2  lahko vidimo, da se največ 

staršev odloči za vpis otroka v vrtec pri enem letu starosti, kar 76 %. 

 

Tabela 3.3 Starost otroka, ki ni vpisan v vrtec v starosti 1-3 let 

STAROST 

OTROKA 

    f            %   

1  13   34.2   

2  13   34.2   

3  5   13.2   

več  7   18.4   

SKUPAJ  38   100   

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Iz Tabele 3.3 lahko razberemo, da se z naraščajočo otrokovo starostjo število nevpisanih otrok 

v vrtec zmanjšuje. Od sedmih staršev, katerih otroci so stari več kot tri leta, jih štiri še vedno 

ne obiskuje vrtca, trije pa so vrtec začeli obiskovati s tremi leti. Od tistih sedmih staršev, katerih 

so otroci stari več kot tri leta, jih štiri še vedno ne obiskuje vrtca, trije pa so vrtec začeli 

obiskovati s tremi leti.  

 

Tabela 3.4 Starostna skupina otrok, s katerimi delajo vzgojitelji v vrtcu 

STAROSTNA 

SKUPINA 

     f            f %   

1 – 2 leti    10   31.2   

2 – 3 let   15   46.9   

kombinirana   7   21.9   

SKUPAJ   32   100   

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 
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Iz Tabele 3.4 je razvidno, da je v anketni raziskavi sodelovalo 32 vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic. Od tega jih je 31.2 % delala v skupini, kjer so otroci stari 1 – 2 leti, 46.9 % pa v 

skupini otrok starih 2- 3 leta. 21.9 % vzgojiteljic/ pomočnic vzgojiteljic pa je delalo v 

kombinirani skupini, kjer so vključeni otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja.  

3.4 Rezultati 

 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jih pridobili z anketiranjem 

vzgojiteljic in staršev 1-3 letnih otrok. Rezultati so prikazani po sklopih glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze. 

3.4.1 Kako starši razumejo in spodbujajo samostojnost otrok? 

 

H1: Starševsko spodbujanje otrokove samostojnosti je zaradi pomanjkanja časa pri vzgoji 

velikokrat odsotno. 

H2: Starši pričakujejo, da se bo njihov otrok sam naučil določenih spretnosti. 

Najprej smo raziskali, kako starši sploh razumejo samostojnost svojih otrok. Rezultati so 

predstavljeni na Sliki 3.1. 

 

Slika 3.1 Kaj staršem predstavlja samostojnost otroka 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 
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Zanimalo nas je, kaj staršem predstavlja samostojnost svojega otroka. Večina staršev je na to 

vprašanje odgovorila z več možnimi odgovori. 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa (glej Sliko 3.1) so tako starši otrok, ki obiskujejo vrtec kot 

starši otrok, ki ne obiskujejo vrtca največkrat obkrožili trditev, da otrok zmore sam opraviti 

rutinske stvari kot so oblačenje, obuvanje in hranjenje. Kot drugo so navedli, da jim je 

pomembno, da se otrok svobodno izraža in sam išče odgovore. Tretje pa, da sam poskusi 

opraviti določeno nalogo, kljub temu, da je mogoče prezahtevna zanj. Eden od staršev pa je 

podal še odgovor, da je zanj samostojnost otroka to, da je sposoben biti več ur brez staršev. 

Največji razkorak med starši otrok, ki hodijo v vrtec in tistimi, kateri vrtca ne obiskujejo je, da 

starši otrok, ki hodijo v vrtec kot samostojnost pogosteje dojemajo to, da otrok poskusi opraviti 

neko nalogo, kljub temu, da je zanj mogoče prezahtevna. 

 

Slika 3.2 Kako starši spodbujajo samostojnost otroka 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Iz Slike 3.2 lahko razberemo, da največ staršev meni, da spodbujajo samostojnost svojega 

otroka tako, da mu večkrat pokažejo in razložijo. Zanimiva je primerjava med starši, katerih 

otroci obiskujejo vrtec in tistimi, ki vrtca ne obiskujejo. Starši, katerih otroci obiskujejo vrtec 

bolj spodbujajo otroka, da opravi sam, kot misli, da je prav. Nekaj staršev otrok, ki vrtca ne 

obiskujejo meni, da otroka ni potrebno spodbujati, saj se stvari razvijajo z odraščanjem.   
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Slika 3.3 Koliko starši svojemu otroku pomagajo pri rutinskih opravilih kot sta oblačenje, 

obuvanje, hranjenje? 

 

 

  

 

 

      

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Zanimalo nas je, koliko starši pomagajo svojim otrokom pri rutinskih opravilih kot sta 

oblačenje, obuvanje, hranjenje in podobno. Kot je razvidno v zgornjem grafu (glej Sliko 3.3) je 

največ staršev otrok, ki hodijo v vrtec odgovorilo, da zmerno pomagajo svojemu otroku. Starši 

otrok, ki niso vpisani v vrtec pa so odgovorili, da svojemu otroku pogosto pomagajo pri 

rutinskih opravilih.  

3.4.2 Kakšna so pričakovanja staršev do svojih otrok v starosti 1- 3 let? 

 

H3: Večina staršev je do svojih otrok v starosti 1 – 3 let preveč popustljivih, saj menijo, da je 

njihov otrok še »premajhen«.  

 

 

 

 

 

 

 

0

28,6

40,4

26,2

4,8
2,6

21,1

15,8

36,9

23,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

nikoli včasih zmerno pogosto vedno

d
el

ež
 o

d
go

vo
ro

v

hodijo v vrtec ne hodijo v vrtec



Zelinšček, Irena. 2017. » Spodbujanje samostojnosti 1 – 3 letnih otrok v vrtcu.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
___________________________________________________________________________ 

25 

 

Slika 3.4 Čemu po mnenju staršev, otrok ne zmore opraviti določene naloge 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Kot je razvidno v zgornjem grafu (glej sliko 3.4) smo želeli izvedeti, čemu starši menijo, da 

otrok ne zmore opraviti določene naloge, kot so na primer sezuvanje in obuvanje copat, 

obuvanje nogavic, obuvanje čevljev, zavezovati čevlje, pospraviti copate na določeno mesto, 

prepoznati svoja oblačila (tabela 3.5, 3.6 ). Največ staršev meni, da otrok določeno aktivnost 

ne zmore opraviti, ker se jim zdi, da je naloga za otrokovo starost prezahtevna. Kot drugo so 

navedli, da pogosto nimajo časa ali priložnosti, da bi njihov otrok določeno aktivnost poskušal. 

Kar nekaj staršev opravijo sami določeno aktivnost, saj je tako hitreje in brez prerekanja. Nekaj 

staršev otrok, ki ne hodijo v vrtec, ne dovolijo izvajati otrokom določene aktivnosti zaradi 

varnosti. Kot zadnje so starši omenili, da velikokrat nimajo dovolj potrpljenja, da bi otrok 

izvajal določeno aktivnost, ter da njihov otrok nima še dovolj razvitih motoričnih spretnosti.   

3.4.3  S kakšnimi metodami vzgojitelji spodbujajo otroke k samostojnosti? 

 

H4: Vzgojitelji v vrtcu pripravljajo otroke na poti k samostojnosti postopno – s potrpljenjem, 

z lastnim vzgledom, vsakodnevno rutino in točno določenimi zahtevami primernimi za 

njihovo starost. 
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Slika 3.5 S katerimi metodami vzgojitelji spodbujajo otroke, da postanejo samostojni? 

  

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Zanimalo nas je, katerih metod se poslužujejo vzgojitelji v vrtcu pri spodbujanju otrok k 

samostojnosti. Vzgojiteljice so v večini odgovarjale z več možnimi odgovori. Kot prikazuje 

slika 3.5 vzgojitelji v vrtcu spodbujajo otroke, da postanejo samostojni: 

- s potrpežljivostjo, lastnim vzgledom in vsakodnevno rutino  

- tako, da mu večkrat pokažejo in razložijo  

- s pravili in zahtevami (otrok mora vedeti kaj sme in česa ne)  

Kot zadnje so navedle, da je dobro pustiti, da otrok opravi sam, kot misli, da je prav. 
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Slika 3.6 Kdo pripomore k temu, da otrok hitreje postane samostojen 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Iz zgornjega grafa (glej sliko 3.6) lahko vidimo, da je večina staršev, katerih njihovi otroci ne 

hodijo v vrtec mnenja, da ravno starši in njihovi družinski člani največ pripomorejo k temu, da 

njihov otrok hitreje postane samostojen. Ti podatki so sicer ravno nasprotni vprašanju, kjer so 

starši bili mnenja, da se otrok hitreje nauči samostojnosti v vrtcu, kot pa doma. Starši otrok, ki 

obiskujejo vrtec pa so mnenja, da otrok postane hitreje samostojen s pomočjo vrstnikov v vrtcu. 

Pri tem imajo ravno tako pomembno vlogo starši in drugi družinski člani, kot tudi vzgojitelji v 

vrtcu.  

3.4.4 Kako se otrokova samostojnost razvija z igro in gibanjem? 

 

H5: Starši in vzgojitelji preveč posegajo v otroško igro, saj otroku velikokrat ne dovolijo, da 

bi sam »prišel« do rešitve. 

H6: Starši in vzgojitelji ne dovolj spodbujajo razvoj otrokove samostojnosti preko gibanja, saj 

se bojijo za njegovo varnost. 
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Slika 3.7 Kako starši spodbujajo otrokovo samostojnost preko gibanja 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

S pomočjo primera smo želeli ugotoviti, kako starši spodbujajo otrokovo samostojnost preko 

gibanja. Ali svojemu otroku »dovolijo«, da sam pride do rešitve, ali posegajo vmes? Največ 

staršev (glej sliko 3.7) bi pristopilo k mreži in spodbujali, naj poskusi sam rešiti nogo iz mreže, 

ter pri tem pazili na otrokovo varnost. Kot drugo so navedli, da bi splezali k otroku in mu 

pomagali rešiti nogo, da bi otrok lahko nadaljeval s plezanjem. Le nekaj staršev bi se odločilo, 

da pristopijo k mreži in mu povejo, kako naj se reši, ter pri tem opazovali ali upošteva navodila. 

Kot zadnje so navedli, da bi pristopili k mreži in opazovali, kako bi se rešil iz dane situacije.  

Nadalje smo želeli preveriti, kako starši spodbujajo otrokovo samostojnost preko igre. 

Staršem smo predstavili primer in jim podali možne odzive. Na Sliki 3.8 so predstavljene 

frekvence posameznih odgovorov. 
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Slika 3.8 Odzivi staršev v primeru, ko ima otrok težave pri ustavljanju delov sestavljanke in 

potrebuje pomoč. Kaj storiti? 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

S pomočjo drugega primera (glej sliko 3.8), smo želeli izvedeti, kako starši spodbujajo otrokovo 

samostojnost preko igre, ter koliko posegajo v otroško igro. Večina staršev otrok, ki hodijo v 

vrtec je odgovorila, da bi se na otrokov klic odzvala in ga spodbujala, naj sam poskusi priti do 

rešitve. Največ staršev otrok, ki ne hodijo v vrtec, pa bi pristopilo k otroku in pomagalo, da 

skupaj z otrokom sestavita sestavljanko do konca.  

Podobno kot pri starših smo želeli ugotoviti tudi kako vzgojitelji spodbujajo otrokovo 

samostojnost preko gibanja. Predstavili smo jim 2 primera. Prvi je predstavljal situacijo, ko 

otrok pleza po mreži, da bi prišel do hiške. Na pol poti se ustavi, saj se mu v mreži zaplete noga. 

Vzgojiteljem smo podali možne odzive. Frekvence izbranih odgovorov so predstavljene na sliki 

3.9 

Podobno smo naredili še za 2.primer: otroci imajo bogato izkušenjsko okolje z različnimi 

sredstvi, kjer se morajo sami orientirati v prostoru in iskati možne rešitve, da pridejo na cilj. 

Trije otroci stojijo sredi sobe. 
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Slika 3.9 Kako vzgojitelji spodbujajo otrokovo samostojnost preko gibanja – primer 1 

 

Vir: Zelinšček lastna anketa (2017). 

 

Slika 3.10 Kako vzgojitelji spodbujajo otrokovo samostojnost preko gibanja – primer 2 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 
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Ravno tako kot starše, smo tudi vzgojiteljice preko primera vprašali, kako spodbujajo otrokovo 

samostojnost preko gibanja. V večini so odgovorile enako kot starši (glej sliko 3.9), in sicer, da 

bi pristopile k mreži in ga spodbujale, naj poskusi sam rešiti nogo iz mreže, ter pri tem bi pazile 

na njegovo varnost. Kot drugo bi pristopile k mreži in otroku povedle, kako naj se reši, ter pri 

tem opazovale ali upošteva dana navodila. Nekaj vzgojiteljic bi pristopile k mreži in samo 

opazovale. Ena vzgojiteljica bi splezala k otroku in mu pomagala rešiti nogo, da lahko 

nadaljuje. Ravno tako ena vzgojiteljica, zaradi varnosti sploh nebi dovolila otroku plezati po 

mreži do hiške.  

Drugi primer v anketi pa opisuje bogato izkušenjsko okolje z različnimi sredstvi, kjer se morajo 

otroci orientirati v prostoru in iskati možne rešitve, da pridejo na cilj. S pomočjo tega primera 

smo želeli ravno tako kot v prejšnjem primeru izvedeti, kako vzgojitelji spodbujajo otrokovo 

samostojnost preko gibanja. Večina vzgojiteljic (glej sliko 3.10) bi otrokom, ki ne vedo, kako 

naprej pomagalo tako, da bi same začele izvajati nalogo v upanju, da bi pritegnile pozornost teh 

treh otrok. Tako bi jih z lasnim vzgledom motivirale, da nadaljujejo z vajo. Kot drugo so 

navedle, da bi jih besedno spodbudile naj poiščejo rešitev. Tretjo rešitev, ki so jo navedle je, da 

bi skupaj z njimi opravili nalogo. 

S pomočjo tretjega primera pa smo želeli izvedeti, kako vzgojitelji spodbujajo otrokovo 

samostojnost preko igre. Zanimalo nas je, kaj storijo, če ima otrok težave pri ustavljanju delov 

sestavljanke in se pri tem jezi in kliče na pomoč. 
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Slika 3.11 Kako vzgojitelji spodbujajo otrokovo samostojnost preko igre 

 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

Večina jih je odgovorila (glej sliko 3.11), da bi se na otrokov klic odzvala, ter ga spodbujala, 

naj sam poskusi priti do rešitve. Nekaj vzgojiteljic pa bi pristopile k otroku in mu pomagale 

tako, da bi skupaj z otrokom sestavila sestavljanko do konca.  

3.4.5 Kakšna je stopnja samostojnosti med 1-3 letnimi otroci, ki obiskujejo vrtec in tistimi, 

ki vrtca ne obiskujejo? 

 

H7: 1 – 3 letni otroci, ki obiskujejo vrtec so bolj samostojni pri vsakodnevnih opravilih, kot 

tisti, ki vrtca ne obiskujejo.  

Zanimalo nas je tudi, ali starši menijo, da se otroci hitreje naučijo samostojnosti doma ali v 

vrtcu.  
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Slika 3.12 Delež odgovorov na vprašanje » Ali se otrok hitreje uči samostojnosti v vrtcu?« 

 

3.12  Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017).  

Na vprašanje, kje se otrok hitreje uči samostojnosti je kar 92.5% staršev odgovorilo (glej sliko 

3.12), da se v vrtcu otrok hitreje uči samostojnosti, kot, če bi bil doma.  

Že v teoretičnem delu smo povedali, da je otroka dobro navajati že od malega, da vsak dan 

opravi manjše opravilo, saj s tem pridobi dobre navade, ki so pomembne v vsakodnevnem 

življenju. Rutinska opravila, kot na primer oblačenje, obuvanje, hranjenje, pospravljanje 

igrač,… so prve aktivnosti, ki pripomorejo k temu, da otrok postane samostojen. Čim večkrat 

mu damo priložnost, da poskusi opraviti neko aktivnost, bolj bo v tem spretnejši.  

V anketi smo staršem podali različne aktivnosti, kjer so morali označiti, ali njihov otrok 

določeno nalogo zmore opraviti, oziroma zmore z nekaj pomoči ali ne zmore opraviti. 

 

Tabela 3.5 Ocena staršev o sposobnosti njihovih otrok za opravljanje določenih 

aktivnosti/opravil 

  1 letniki 2 letniki 3 letniki 

Opravilo % 

Odg. 

Vrtec 

da 

Vrtec 

ne 

Vrtec 

da 

Vrtec 

ne 

Vrtec 

da 

Vrtec 

ne 

Sezuvanje in obuvanje 

copat 

Z 0 7,7 45 61,5 88,9 20 

ZSP 75 30,8 40 30,8 11,1 80 

NZ 25 61,5 15 7,7 0 0 

Obuvanje čevljev Z 0 7,7 30 7,7 88,9 40 

ZSP 25 15,4 50 0 11,1 60 

NZ 75 77 20 92,3 0 0 

Obuvanje nogavic Z 0 0 15 0 77,8 50 

ZSP 0 0 45 7,7 22,2 50 

NZ 100 100 40 92,3 0 0 

Zavezati čevlje Z 0 0 10 0 0 0 

ZSP 0 0 5 0 22,2 20 

92,5

7,5

DA NE
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NZ 100 100 85 100 77,8 80 

Pospraviti copate na 

določeno mesto 

Z 100 30,8 95 46,2 100 100 

ZSP 0 15,4 5 53,8 0 0 

NZ 0 54 0 0 0 0 

Prepoznati svoja oblačila  

(jopa, bunda, kapa) 

Z 100 23,1 90 7,7 100 100 

ZSP 0 15,4 10 76,9 0 0 

NZ 0 61,5 0 15,4 0 0 

Oblačenje bund Z 0 0 25 0 66,7 80 

ZSP 50 15,4 60 53,8 33,3 20 

NZ 50 84,6 15 46,2 0 0 

Oblačenje kap, rokavic Z 0 7,7 15 7,7 55,6 40 

ZSP 25 23,1 65 15,4 44,4 40 

NZ 75 69,2 20 76,9 0 20 

Sedeti za kratek čas pri 

mizi v času pred kosilom 

Z 100 77 90 30,8 88,9 80 

ZSP 0 7,7 10 69,2 11,1 20 

NZ 0 15,3 0 0 0 0 

Sedeti pri mizi v času 

kosila 

Z 100 84,6 95 23,1 88,9 80 

ZSP 0 7,7 5 76,9 11,1 20 

NZ 0 7,7 0 0 0 0 

Se samostojno 

prehranjevati 

Z 100 46,1 90 23,1 94,4 80 

ZSP 0 30,8 10 76,9 5,6 20 

NZ 0 23,1 0 0 0 0 

Samostojno piti iz 

skodelice 

Z 50 46,1 90 7,7 100 80 

ZSP 50 38,5 10 69,2 0 20 

NZ 0 15,4 0 23,1 0 0 

Pospraviti skodelico na 

določeno mesto 

Z 75 23,1 90 15,4 100 60 

ZSP 25 15,4 5 46,1 0 40 

NZ 0 61,5 5 38,5 0 0 

Pospraviti krožnik na 

določeno mesto 

Z 50 15,4 90 7,7 94,4 60 

ZSP 50 23,1 10 30,8 5,6 40 

NZ 0 61,5 0 61,5 0 0 

Prinesti krpo za mizo in 

jo pobrisati 

Z 

ZSP 

NZ 

25 

75 

0 

15,4 

15,4 

69,2 

75 

25 

0 

15,4 

7,7 

76,9 

88,9 

11,1 

0 

40 

40 

20 

Prinesti metlo in počistiti 

po tleh 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

25 

75 

7,7 

15,4 

77 

25 

70 

5 

7,7 

7,7 

84,6 

33,3 

66,7 

0 

40 

20 

40 

Prinesti koš za smeti Z 

ZSP 

NZ 

25 

50 

25 

15,4 

0 

84,6 

60 

35 

5 

30,8 

61,5 

7,7 

88,9 

5,6 

5,6 

40 

40 

20 

Pobrati papir iz tal in ga 

vreči v smeti 

Z 

ZSP 

NZ 

100 

0 

0 

30,8 

23,1 

46,1 

95 

5 

0 

15,4 

15,4 

69,2 

100 

0 

0 

60 

20 

20 

Sam vprašati za stranišče Z 

ZSP 

NZ 

0 

25 

75 

0 

0 

100 

35 

55 

10 

0 

0 

100 

100 

0 

0 

80 

20 

0 

Povedati oziroma 

pokazati, da je 

»pokakan« 

Z 

ZSP 

NZ 

25 

25 

50 

23,1 

15,4 

61,5 

70 

30 

0 

7,7 

61,5 

30,8 

100 

0 

0 

100 

0 

0 
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Sedeti in poslušati krajše 

vsebine 

Z 

ZSP 

NZ 

100 

0 

0 

53,8 

30,8 

15,4 

80 

20 

0 

53,8 

30,8 

15,4 

88,9 

11,1 

0 

100 

0 

0 

Poiskati par (igra 

Spomin) 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

25 

75 

7,7 

7,7 

84,6 

35 

40 

25 

0 

7,7 

92,3 

83,3 

16,7 

0 

40 

60 

0 

Umivanje rok Z 

ZSP 

NZ 

25 

75 

0 

23,1 

15,4 

61,5 

55 

45 

0 

7,7 

84,6 

7,7 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

Pospravljanje igrač v 

označene zaboje 

Z 

ZSP 

NZ 

50 

50 

0 

15,4 

23,1 

61,5 

75 

25 

0 

23,1 

53,8 

23,1 

83,3 

16,7 

0 

40 

60 

0 

Plezati po igralu do vrha 

(npr. vlak) 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

75 

25 

7,7 

38,5 

53,8 

85 

10 

5 

7,7 

92,3 

0 

88,9 

11,1 

0 

40 

60 

0 

Povzpeti po stopicah na 

tobogan in se samostojno 

spustiti 

Z 

ZSP 

NZ 

100 

0 

0 

15,4 

15,4 

69,2 

100 

0 

0 

15,4 

84,6 

0 

100 

0 

0 

60 

40 

0 

Povzpeti na gugalnico in 

samostojno gugati 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

0 

100 

7,7 

15,4 

76,9 

15 

55 

30 

7,7 

23,1 

69,2 

66,7 

33,3 

0 

40 

60 

0 

Samostojno se rešiti iz 

mreže, kjer se je zapletel 

z nogami 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

75 

25 

0 

23,1 

76,9 

55 

30 

15 

0 

69,2 

30,8 

77,8 

22,2 

0 

20 

80 

0 

Igrati igre, kjer je 

potrebno upoštevati 

navodila (Črni mož) 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

0 

100 

0 

0 

100 

15 

50 

35 

0 

7,7 

92,3 

66,7 

27,8 

5,5 

60 

40 

0 

Legenda: Z-zmore, ZSP-zmore s pomočjo, NZ – ne zmore 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

 

V zgornji tabeli (glej tabelo 3.5 ) lahko vidimo, kakšne naloge po mnenju staršev zmorejo 

oziroma ne zmorejo opraviti njihovi otroci v starosti 1. leta. Starši, katerih otroci hodijo v vrtec 

menijo, da so njihovi otroci spretnejši pri sezuvanju in obuvanju copat, pospravljanju copat, 

prepoznavanju svojih oblačil,  ter pri oblačenju bund od staršev otrok, ki ne hodijo v vrtec. Ti 

v večini tudi ocenjujejo tudi, da njihovi otroci zmorejo:  

- sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom, ter v času kosila;  

- se samostojno prehranjevati, ter piti iz skodelice;  

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto, ter pobrati papir iz tal in ga vreči v 

smeti;  

- sedeti in poslušati krajše vsebine, ter v večini pospravljati igrače v označene zaboje. 

- Se brez težav povzpeti po stopnicah na tobogan in se samostojno spustiti.  
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Po mnenju staršev, katerih njihovi enoletniki hodijo v vrtec, ne zmorejo: 

- obuti čevlje, obuti nogavice, zavezati čevlje, obleči kapo in rokavice; 

- sam vprašati za stranišče; 

- prinesti metlo in počistiti po tleh; 

- se samostojno gugati, ter igrati igre, kjer je potrebno upoštevati navodila.  

Starši enoletnikov, katerih otroci ne hodijo v vrtec, ocenjujejo, da zmorejo v večini sedeti za 

kratek čas pri mizi v času pred kosilom, ter sedeti pri mizi v času kosila. Prav tako po mnenju 

staršev zmorejo, oziroma z nekaj pomoči se samostojno prehranjevati in samostojno piti iz 

skodelice, pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti, sedeti in poslušati krajše vsebine.  

Po mnenju staršev njihovi enoletni otroci v večini ne zmorejo: 

- sezuti in obuti copat, obuti čevlje, obuti nogavice, zavezati čevlje, pospraviti copate na 

določeno mesto, prepoznati svoja oblačila, obleči bundo, obleči kapo in rokavice 

- sedeti za kratek čas pri mizi v času prek kosilom, ter sedeti pri mizi v času kosila; 

- pospraviti skodelico in krožnik, prinesti krpo za mizo in jo pobrisati, prinesti metlo in 

počistiti po tleh, prinesti koš za smeti; 

- sam vprašati za stranišče, povedati oziroma pokazati, da je »pokakan«, umiti roke 

- poiskati par (igra Spomin), igrati igre, kjer je potrebno upoštevati navodila, pospraviti 

igrače v označene zaboje; 

-  plezati po igralu do vrha, povzpeti po stopnicah na tobogan in se samostojno spustiti, 

se samostojno gugati, samostojno se rešiti iz mreže, kjer se je zapletel z bogami. 

V zgornji tabeli (glej tabelo 3.5) vidimo, kakšno je mnenje staršev dvoletnikov, ki obiskujejo 

vrtec in tisti, ki vrtca ne obiskujejo. Zanimalo nas je, ali njihov dvoletnik zmore opraviti 

določeno aktivnost. Starši otrok, ki obiskujejo vrtec so mnenja, da njihovi otroci v večini  

zmorejo: 

- si sezuti in obuti copate, pospraviti copate na določeno mesto; 

- prepoznati svoja oblačila;  

- sedeti pri mizi v času kosila, se samostojno prehranjevati in piti iz skodelice; 

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto; 

- prinesti krpo za mizo in pobrisati, prinesti koš za smeti, pobrati papir iz tal; 

- povedati oziroma pokazati, da je »pokakan«, si umiti roke; 

- sedeti in poslušati krajše vsebine; 
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- pospraviti igrače v označene zaboje;  

- plezati po igralu do vrha, povzpeti po stopnicah na tobogan in se samostojno spustiti; 

- samostojno se rešiti iz mreže, kjer se je zapletel z nogami 

Dvoletnik po mnenju staršev prav tako zmore z nekaj pomoči v večini obuti nogavice, obuti 

čevlje, obleči bundo, obleči kapo in rokavice, prinesti metlo in počistiti po tleh, sam vprašati za 

stranišče, poiskati par (igra Spomin).  

Starši otrok dvoletnih otrok so mnenja, da njihov otrok ne zmore zavezati čevljev. Nekaj staršev 

meni, da njihov otrok ne zmore igrati igre, kjer je potrebno upoštevati navodila (Črni mož).  

Otroci, ki ne hodijo v vrtec po mnenju staršev zmorejo se sezuti in obuti copate.  Z nekaj pomoči 

zmorejo: 

- sedeti in poslušati krajše vsebine; 

- pospraviti copate na določeno mesto, prepoznati svoja oblačila; 

- obleči bundo, ter sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom in v času kosila;  

- se samostojno prehranjevati in piti iz skodelice; 

- prinesti koš za smeti; 

- povedati oziroma pokazati, da je »pokakan«, umiti roke;  

- pospraviti igrače v označene zaboje; 

- plezati po igralu do vrha, povzpeti po stopnicah na tobogan in se samostojno spustiti, 

samostojno se rešiti iz mreže, kjer se je zapletel z nogo 

Starši dvoletnikov, ki ne hodijo v vrtec so mnenja, da njihov otrok ne zmore: 

- obuti nogavic, obuti čevljev, zavezati čevlje, obleči kapo in rokavice; 

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto, prinesti krpo za mizo in jo pobrisati, 

prinesti metlo in počistiti po tleh, pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti;  

- povzpeti na gugalnico in se samostojno gugati; 

- sam vprašati sami za stranišče; 

- poiskati par (igra Spomin), ter se igrati igre, kjer je potrebno upoštevati navodila (Črni 

mož) 

 

V zgornji tabeli (glej tabelo 3.5) vidimo, kakšno je mnenje staršev triletnikov, katerih otroci 

obiskujejo vrtec oziroma tistih staršev otrok, ki vrtca ne obiskujejo. Zanimalo nas je, ali njihovi 
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otroci zmorejo opraviti določene aktivnosti, ki so navedene v zgornji tabeli. Starši triletnih 

otrok, ki vrtec obiskujejo so mnenja, da njihovi otroci zmorejo: 

- si sezuti in obuti copate, obuti čevlje, v večini samostojno obuti nogavice, pospraviti 

copate na določeno mesto, prepoznati svoja oblačila, ter v večini si samostojno obleči 

bundo, ter obleči kapo in rokavice; 

- sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom in v času kosila; 

- se samostojno prehranjevati in piti iz skodelice;  

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto; 

- prinesti krpo za mizo in jo pobrisati, prinesti metlo in počistiti po tleh, prinesti koš za 

smeti, ter pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti; 

- sam vprašati sami za stranišče, umiti roke; 

- sedeti in poslušati krajše vsebine; 

- poiskati par (igra Spomin), igrati igre, kjer je potrebno upoštevati navodila;  

- pospraviti igrače v označene zaboje;  

- plezati po igralu do vrha, povzpeti po stopnicah na tobogan in se samostojno spustiti, 

samostojno se rešiti iz mreže, kjer se je zapletel z nogami.  

Težave po mnenju staršev imajo le z zavezovanjem čevljev.  

Triletni otroci, ki vrtca ne obiskujejo po mnenju staršev zmorejo: 

- pospraviti copate na določeno mesto, prepoznati svoja oblačila, obleči bundo; 

- sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom in v času kosila; 

- se samostojno prehranjevati in piti iz skodelice; 

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto; 

- z nekaj pomoči prinesti krpo za mizo ter koš za smeti; 

- pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti; 

- sam vprašati  na stranišče in si umiti roke; 

- sedeti in poslušati krajše vsebine; 

Z nekaj pomoči zmorejo triletniki, ki vrtca ne obiskujejo, poiskati par (igra Spomin), ter igrati 

igre, kjer je potrebno upoštevati navodila (Črni mož). Ravno tako rabijo nekaj pomoči pri 

pospravljanju igrač v označene zaboje. Pri samostojnem gibanju potrebujejo nekaj pomoči, 

zlasti pri plezanju po igralu do vrha, povzpeti po stopnicah na tobogan in se samostojno spustiti, 

povzpeti na gugalnico in se samostojno gugati, samostojno se rešiti iz mreže, kjer se je zapletel 

z nogami.  
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Starši navajajo, da njihovi otroci še ne zmorejo zavezati čevljev, ter čistiti po tleh z metlo. 

 

Podobno kot starše, smo tudi vzgojitelje vprašali, kakšen je njihov pogled na to kaj otrok pri 

določeni starosti zmore. 

Tabela 3.6 Ocene vzgojiteljev o sposobnosti otrok za opravljanje določenih aktivnosti/opravil 

Opravilo Število 

odgovorov    % 

1 – 2 leti 

 

2 – 3 leti 

 

Kombinirana 

 

Sezuvanje in 

obuvanje copat 

Z 

ZSP 

NZ 

81,8 

18,2 

0 

93,3 

6,7 

0 

100 

0 

0 

Obuvanje čevljev Z 

ZSP 

NZ 

36,4 

36,4 

27,2 

53,3 

46,7 

0 

83,3 

16,7 

0 

Obuti nogavice Z 

ZSP 

NZ 

36,4 

36,4 

27,2 

53,3 

46,7 

0 

100 

0 

0 

Zavezati čevlje  Z 

ZSP 

NZ 

0 

0 

100 

6,7 

0 

93,3 

0 

16,7 

83,3 

Pospraviti copate na 

določeno mesto 

Z 

ZSP 

NZ 

90,9 

9,1 

0 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

Prepoznati svoja 

oblačila  (jopa, 

bunda, kapa) 

Z 

ZSP 

NZ 

100 

0 

0 

86,7 

13,3 

0 

100 

0 

0 

Oblačenje bund  Z 

ZSP 

NZ 

27,3 

45,4 

27,3 

20 

73,3 

6,7 

33,3 

66,7 

0 

Oblačenje kap, 

rokavic 

Z 

ZSP 

NZ 

27,3 

45,4 

27,3 

0 

93,3 

6,7 

50 

50 

0 
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Sedeti za kratek čas 

pri mizi v času pred 

kosilom  

Z 

ZSP 

NZ 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

83,3 

16,7 

0 

Sedeti pri mizi v 

času kosila 

Z 

ZSP 

NZ 

81,8 

18,2 

0 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

Se samostojno 

prehranjevati 

Z 

ZSP 

NZ 

63,6 

36,4 

0 

73,3 

26,7 

0 

83,3 

16,7 

0 

Samostojno piti iz 

skodelice 

Z 

ZSP 

NZ 

63,6 

36,4 

0 

80 

20 

0 

100 

0 

0 

Pospraviti skodelico 

na določeno mesto 

Z 

ZSP 

NZ 

90,9 

9,1 

0 

86,7 

13,3 

0 

100 

0 

0 

Pospraviti krožnik 

na določeno mesto 

Z 

ZSP 

NZ 

8 

27,3 

0 

86,7 

13,3 

0 

100 

0 

0 

Prinesti krpo za mizo 

in jo pobrisati 

Z 

ZSP 

NZ  

27,3 

72,7 

0 

40 

60 

0 

83,3 

16,7 

0 

Prinesti metlo in 

počistiti po tleh 

Z 

ZSP 

NZ 

18,2 

45,4 

36,4 

20 

60 

20 

66,7 

33,3 

0 

Prinesti koš za smeti  Z 

ZSP 

NZ 

72,7 

18,2 

9,1 

11 

3 

1 

83,3 

16,7 

0 

Pobrati papir iz tal in 

ga vreči v smeti 

Z 

ZSP 

NZ 

81,8 

18,2 

0 

12 

3 

0 

83,3 

16,7 

0 

Sam vprašati za 

stranišče 

Z 

ZSP 

NZ 

0 

36,4 

63,6 

8 

7 

0 

83,3 

16,7 

0 
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Legenda: Z-zmore, ZSP-zmore s pomočjo, NZ – ne zmore 

Vir: Zelinšček, lastna anketa (2017). 

 

V anketi za vzgojitelje smo želeli izvedeti, ali otroci v njihovi skupini zmorejo opraviti določene 

aktivnosti. S pomočjo tabele (glej tabelo 3.6) smo naredili primerjavo, koliko otrok zmore v 

skupini, kjer so stari 1 – 2 let in v skupini, kjer so otroci stari 2 – 3 let, ter kombinirani skupini. 

Po mnenju vzgojiteljic v starostni skupini 1 – 2 let otroci zmorejo: 

- sezuti in obuti copate, pospraviti copate na določeno mesto, prepoznati svoja oblačila; 

- sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom, sedeti pri mizi v času kosila; 

- se v večini samostojno prehranjevati in piti; 

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto,  

- v večini prinesti koš za smeti, pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti;  

- pospraviti igrače v označene zaboj 

Po mnenju vzgojiteljic kar nekaj otrok starih 1- 2 let tudi zmore z nekaj pomoči obuti čevlje, 

ter obleči bunde, kapo in rokavice. Nekaj pomoči potrebujejo tudi pri brisanju mize s krpo, 

čiščenju po tleh z metlo, ter umivanju rok.  

Pomoč potrebujejo pri zavezovanju čevljev, ter pri osebni higieni (ne zmorejo vprašati za 

stranišče in povedati oziroma pokazati, da so »pokakani«).  

Vzgojiteljice so mnenja, da v  skupini, kjer so otroci stari 2 – 3 let zmorejo: 

- sezuti in obuti copate, z nekaj pomoči obuti čevlje; 

- pospraviti copate na določeno mesto, prepoznati svoja oblačila; 

Povedati oziroma 

pokazati, da je 

»pokakan« 

Z 

ZSP 

NZ 

18,2 

27,3 

54,5 

12 

3 

0 

100 

0 

0 

Umivanje rok Z 

ZSP 

NZ 

45,5 

54,5 

0 

6 

6 

0 

100 

0 

0 

Pospravljanje igrač v 

označene zaboje 

Z 

ZSP 

NZ 

63,6 

36,4 

0 

13 

2 

0 

100 

0 

0 
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- sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom, sedeti pri mizi v času kosila;  

- v večini se samostojno prehranjevati in piti iz skodelice;  

- pospraviti krožnik in skodelico na določeno mesto;  

- prinesti koš za smeti, pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti;  

- v večini sami oziroma s pomočjo vprašati za stranišče, ter si umiti roke;  

- pospravljati igrače v označene zaboje;  

Po mnenju vzgojiteljic večina otrok zmore z nekaj pomoči tudi si obleči bundo, kapo in 

rokavice. Ravno tako zmorejo z nekaj pomoči prinesti krpo za mizo in jo pobrisati, ter metlo in 

počistiti po tleh. Pomoč potrebujejo pri zavezovanju čevljev, saj si jih sami ne zmorejo zavezati. 

Kombinirana skupina vključuje otroke, ki so stari 1 – 3 let in več. To pomeni, da so v skupini 

vključeni otroci prvega starostnega obdobja (1 – 3 let) in drugega starostnega obdobja (3 – 6 

let). Za potrebe naše raziskave sem prosila vzgojiteljice kombiniranih skupin, naj se 

osredotočijo le na tiste otroke v skupini, ki so stari od 1 – 3 let, saj smo želeli preveriti, ali se 

mlajši otroci hitreje učijo od starejših samostojnosti.   

Po mnenju vzgojiteljic kombiniranih skupin otroci v skupini zmorejo: 

- se sezuti in obuti copate, obuti čevlje, pospraviti copate na določeno mesto;  

- prepoznati svoja oblačila;  

- sedeti za kratek čas pri mizi v času pred kosilom in v času kosila;  

- se samostojno prehranjevati in piti iz skodelice; 

- pospraviti skodelico in krožnik na določeno mesto;  

- prinesti krpo za mizo in jo pobrisati;  

- prinesti koš za smeti, pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti;  

- poskrbeti za lastno higieno (stranišče, umivanje rok); 

- pospraviti igrače v označene zaboje 

Otroci v kombinirani skupini po mnenju vzgojiteljic potrebujejo nekaj pomoči pri oblačenju 

bunde, kape in rokavic, ter pri čiščenju mize s krpo in pometanju z metlo. Težave jim povzroča 

zavezovanje čevljev. 

3.4.6 Analiza rezultatov 
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V tem poglavju bomo analizirali rezultate kvantitativnega dela jih komentirali glede na 

teoretična izhodišča in odgovorili na raziskovalna vprašanja, ter potrdili ali zavrnili postavljene 

hipoteze.  

Najprej bomo odgovorili na prvo vprašanje » Kako starši razumejo in spodbujajo samostojnost 

otrok?« Rezultati ankete so pokazali, da »biti samostojen« za starše pomeni predvsem to, da 

otrok zmore sam opraviti rutinske stvari, kot so oblačenje, obuvanje, hranjenje. S to trditvijo se 

delno strinja tudi avtorica Haberli – Nef (1996), saj po njenem mnenju otrok napreduje v 

razvoju s pomočjo spretnosti, ki jih otrok pridobi. Po mnenju avtorice pa še zdaleč ni dovolj, če 

rečemo, »da je otrok samostojen«, ko se zmore sam obleči, obuti in nahraniti. Za razvoj 

samostojnosti je potrebna tudi odgovornost, red in opravljanje dolžnosti.   

Starši otrok, ki hodijo v vrtec (57,1%) in starši otrok, ki ne hodijo v vrtec (63.1%), spodbujajo 

samostojnost svojih otrok tako, da mu posamezno aktivnost večkrat pokažejo in razložijo. Pri 

tem 40,4% staršev, katerih otroci hodijo v vrtec zmerno pomaga, 36,9% staršev, katerih otroci 

ne hodijo v vrtec pa pomagajo pogosto. S tem lahko zavrnemo dve hipotezi, in sicer H1, ki 

pravi, da je starševsko spodbujanje otrokove samostojnosti  zaradi pomanjkanja časa pri vzgoji 

velikokrat odsotno, ter H2, ki pravi, da starši pričakujejo, da se bo njihov otrok sam naučil 

določenih spretnosti.  

Drugo raziskovalno vprašanje na katero bomo odgovorili je, »Kakšna so pričakovanja staršev 

do svojih otrok v starosti 1 -3 let?« Avtor Jesper Juul v svoji knjigi (2008) razloži, da v družinah 

odločajo starši, v vrtcih in šolah pa odrasli. Otrokom po mnenju avtorja manjka znanje o 

življenju in razmerah, zato se najbolje počutijo, kadar odločitve sprejemajo njihovi starši. Pri 

tem je zelo pomembno, kaj odločijo starši, za zdravje in dobro otrok pa je najpomembnejše, 

kako o tem odločijo. Ali starši sprejemajo odločitve diktatorsko, demokratično, kruto, prožno, 

ali sprejemajo odločitve po vetru (Juul, 2008). 

Popustljivost je po mnenju avtorja Žorža (2002) nekakšna skrajnost pri vzgoji. O popustljivosti 

govorimo pri starših, ki imajo kolikor toliko jasno predstavo o tem, kaj in kako naj otroke 

naučijo, vzgajajo – a ne vztrajajo pri izpeljavi zastavljene naloge (Žorž, 2002).  

Ko smo v anketi vprašali starše, čemu menijo, da njihovi otroci ne zmorejo opraviti določene 

naloge, je kar 76,3% staršev otrok, ki ne hodijo v vrtec in 57,1% staršev otrok, ki hodijo v vrtec 

odgovorilo, ker se jim zdi naloga prezahtevna za otrokovo starost. Če bolj natančno pogledamo 

rezultate anket vzgojiteljic, lahko vidimo, da se precej razlikujejo od rezultatov staršev. 

Vzgojiteljice so mnenja, da otroci v skupini zmorejo sami oziroma z nekaj pomoči opraviti 
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večino opravil.  S tem lahko potrdimo hipotezo 3, da je večina staršev do svojih otrok v starosti 

1 – 3 let preveč popustljivih, saj menijo, da je njihov otrok še »premajhen«.   

Tretje raziskovalno vprašanje na katero bomo odgovorili je, »S kakšnimi metodami vzgojitelji 

spodbujajo otroke k samostojnosti?« Jesper Juul (2008) v svojem delu govori, da tako starši, 

kot učitelji in vzgojitelji ne uživajo več spoštovanja okolice na podlagi tega, kdo so, temveč, 

kakšni so. Avtor je mnenja, da so tako odrasli kot otroci izgubili spoštovanje do avtoritete, ki 

temelji na moči, vrednotah in odgovornosti (Juul, 2008).  

O tem, kakšne metode se vzgojitelji poslužujejo za spodbujanje otrokove samostojnosti, smo 

že veliko povedali v teoretičnem delu. Glede na anketne rezultate lahko potrdimo hipotezo 4, 

saj se vzgojitelji zelo trudijo in spodbujajo otrokovo samostojnost s potrpežljivostjo, lastnim 

vzgledom in vsakodnevno rutino. Pri tem navajajo, da so pomembna tudi pravila in zahteve.  

Četrto raziskovalno vprašanje na katero bomo odgovorili je, »Kako se otrokova samostojnost 

razvija z igro in gibanjem?«  Bahovec in drugi (2011) v  kurikulum za vrtce navajajo, da je prav 

otroška igra tista, ki je notranje motivirana, svobodna in odprta, ter za otroka prijetna. Sam 

način igre pa dajeta prostor, znotraj katerega so prepoznavna zelo različna področja kurikuluma. 

Ručigaj (2012) v svoji knjigi zelo dobro opiše več vzrokov, zakaj se otrok z določeno igračo ne 

zaigra: 

- preveč igrač, oziroma, igrače niso pravilno pospravljene, razvrščene po zabojih;  

- nihče jih ne vpelje v igro; 

- imajo igrače, ki niso primerne njihovi starosti; 

- starši svojega otroka v igri ves čas usmerjajo in mu ne dajo možnosti se igrati po lastni 

izbiri 

Anketa je pokazala dva različna rezultata, in sicer, vzgojiteljice, ter starši otrok, ki hodijo v 

vrtec so mnenja, da je otroka pri igri potrebno spodbujati, da poskusi sam priti do rešitve. Starši 

otrok, katerih otroci ne hodijo v vrtec pa so mnenja, da je potrebno otroku pri igri pomagat, se 

skupaj igrati. Tako lahko hipotezo 5, da starši in vzgojitelji preveč posegamo v otroško igro 

delno potrdimo.  

O gibanju in njegovem pomenu slišimo in beremo vsakodnevno. Gibanje je pri otrocih 

pomembno za razvoj intelektualnih sposobnosti, saj mu na igrišču in igralih omogoča, da se uči 

na lastnih izkušnjah. V vrtcu naj bi otrokom vsakodnevno omogočili in spodbujali, da z 

različnimi  dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter 
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usvojijo nekatere gibalne koncepte oziroma sheme (Bahovec in drugi, 2011). Po mnenju 

Ručigaj, (2012) se starši preveč bojijo za varnost svojih otrok, saj pogostokrat ocenijo, da je 

določena aktivnost prezahtevna za njihovega otroka. Naši rezultati trditev potrjujejo. Tako 

starši, kot vzgojitelji bojijo za varnost svojih otrok, vendar jih kljub temu vseeno motivirajo in 

spodbujajo, da se čim več samostojno gibajo. Hipotezo 6 lahko tako delno potrdimo. 

Peto raziskovalno vprašanje na katero bomo odgovorili je, » Kakšna je stopnja samostojnosti 

med 1-3 letnimi otroci, ki obiskujejo vrtec in tistimi, ki vrtca ne obiskujejo?« Žorž (2002) v 

svojem delu navaja, da mora biti vzgoja odnos med starši in otrokom, v katerem so vpletena 

čustva, trenutna razpoloženja in obremenitve, tako staršev kot otrok. Pri tem navaja, da niti dva 

otroka si nista enaka, zato starši ne morejo vseh svojih otrok »enako« vzgajati. Tudi 

pričakovanja do otrok ne morejo biti enaka, saj pri vsakem otroku poteka razvoj različno hitro 

Žorž (2002).  

Če želimo, da se otrok navadi odgovornosti, točnosti ter spoštovanja ljudi in stvari, je dobro, da 

ga že od malega navajamo, da opravi določeno aktivnost. S tem pridobi delovne navade, ki so 

v kasnejšem odraščanju zelo pomembne (Stoppard, 1998).  

Že v teoretičnem delu smo podrobno opisali razvojne stopnje otroka in kaj vse zmore v določeni 

starosti. V empiričnem delu pa so starši in vzgojitelji podali mnenje, kaj zmorejo njihovi otroci 

doma oziroma v vrtcu. Starši so mnenja, da se otroci hitreje učijo samostojnosti v vrtcu, kar so 

pokazali tudi rezultati. Če pogledamo še bolj podrobno lahko vidimo, da so otroci po mnenju 

vzgojiteljic v večini kar spretni, in že zelo zgodaj (v starosti 1 leta) zmorejo opraviti določena 

opravila oziroma aktivnosti, za katere starši otrok, ki vrtca ne obiskujejo menijo, da jih ne 

zmorejo. S tem lahko potrdimo hipotezo 7, ki pravi, da so 1 – 3 letni otroci, ki obiskujejo vrtec 

bolj samostojni pri vsakodnevnih opravilih, kot tisti, ki vrtca ne obiskujejo.  

 

4 SKLEPNE MISLI 

 

 

V začetku 19. stoletja je Friedrich Fröbel, utemeljitelj nemškega gibanja za otroške vrtce rekel, 

da vzgojo sestavljajo zgledi in ljubezen. Pregovor »kar se Janezek nauči, to Janez zna« še kako 

drži pri otroku. Tu ne mislimo samo na znanje, ampak predvsem na vedenje, samozavest, 

ustvarjalnost, občutek varnosti, sprejetosti, socialnost. Vse to, otrok pridobi s pomočjo ljubezni 
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in zgledov.  Negotovost je po mnenju avtorice Kast – Zahn (2009) kriva, da so pričakovanja 

staršev do svojih otrok popustljiva. Strah, da bi lahko kaj naredili narobe, ima posledice: ko 

starši ne vedo, kaj hočejo, in se bojijo odločnega, doslednega ukrepanja, otroci nenadoma 

postanejo gospodarji položaja. Ne glede na starost, otroci dobro čutijo, ali so njihovi starši 

negotovi in takrat uveljavljajo svojo voljo (Kast – Zahn, 2009).  

V nalogi smo po pregledu literature o samostojnosti 1 – 3 letnih otrok, spodbujanju le-te in 

izvedenem empiričnem delu smo prišli do ugotovitev, ki so nam orisale trenutno stanje, 

prikazale pogled staršev in vzgojiteljev na to tematiko in s pomočjo katerih lahko ocenimo 

učinek vrtca na spodbujanje samostojnosti 1-3 letnih otrok. 

Ugotovili smo, da se mnenja  staršev razlikujejo od mnenj vzgojiteljic glede stopnje 

samostojnosti. Po mnenju vzgojiteljic zmore že zelo majhen otrok, z veliko vztrajnosti, 

potrpežljivostjo, spodbudami, vsakodnevno rutino in pravili, opraviti določene aktivnosti. Tako 

starši kot vzgojitelji se strinjajo, da se otrok hitreje uči samostojnosti v vrtcu, s pomočjo 

vzgojiteljev in njihovih vrstnikov. Vendar se, kot že številni avtorji poudarjajo, glavni temelji, 

ki vodijo k samostojnosti, gradijo doma, s pomočjo staršev. Zavedati se moramo, da niti dva 

otroka nista enaka in da se vsak otrok razvija drugače.  

Osamosvajanje otroka je ena glavnih nalog tako staršev kot tudi inštitucije. Vsi si želimo, da bi 

bili naši otroci samozavestni, samostojni, odločni. V svoji praksi prevečkrat opažam, da so 

starši v precepu, saj si na eni strani želijo, da bi njihov otrok čim prej dosegel samostojnost, po 

drugi strani pa ga podzavestno držijo na nižji razvojni stopnji, kot kaže njegov psihofizični 

razvoj. 

Vsak otrok ima šibka in bolj močna področja, ki jih je potrebno spodbujati. S svojimi 

pričakovanji otrok ne smemo preobremenjevati, kajti otrok nima postavljenih še ciljev, kot so: 

hitrejši, boljši, pametnejši, močnejši, bolj priden. Zinka Ručigaj v svoji knjigi svetuje naj starši 

otroke vzgajajo s pohvalo, spodbudo, iskanjem dobrega v otroku in postavljanjem meja. Po 

njenem mnenju je tak način vzgoje dobra popotnica za življenje (Ručigaj, 2012). 

Za konec naj končam z mislijo Josepha Joubert, ki pravi: »Otroci potrebujejo vzornike, ne 

kritikov!« 
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PRILOGE 

 

Priloga številka 1 Anketa za starše 

  

 

Spodbujanje samostojnosti 1 - 3 letnih otrok v vrtcu                             

Sem Irena Zelinšček, zaposlena v vrtcu Nova Gorica. Zaključujem študij psihosocialne 

pomoči. Pripravila sem kratko anonimno anketo, ki jo bom uporabila pri svoji diplomski 

nalogi. Rezultati bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene. Vljudno bi vas prosila, 

da odgovorite na spodnja vprašanja.  Za vaš trud in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem 

in Vas lepo pozdravljam! 

 Koliko je star vaš otrok? 

- 1 leto 

- 2 leti 

- 3 leta 

- več 

 Ali je vaš otrok vpisan v vrtec? 

- Da 

- Ne 

(Naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če je vaš otrok vpisan v vrtec) 

 Koliko je bil vaš otrok star, ko ste ga vpisali v vrtec? 

- 1 leto 

- 2 leti 

- 3 leta 
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 Zakaj ste otroka vpisali v vrtec v prvih letih? (možnih več odgovorov) 

- Služba 

- Zaradi sovrstnikov 

- Da se nauči interakcije med vrstniki 

- Da se nauči samostojnih opravil (hranjenje, oblačenje, obuvanje…) 

- Drugo (Vpišite) _______________________________ 

 

(odgovorite samo, če vaš otrok ni vpisan v vrtec v starosti 1- 3 let) 

 Zakaj niste otroka vpisali v vrtec v prvih letih? (možnih več odgovorov) 

- ker imam priskrbljeno varstvo 

- ker se mi zdi še premajhen za vrtec 

- ker je veliko okužb/ bolezni 

- ker je veliko joka, ugrizov, bušk 

- Drugo (vpišite)________________________________ 

 Kaj vam predstavlja samostojnost vašega otroka? (možnih več odgovorov) 

- da zmore sam opraviti rutinske stvari (oblačenje, obuvanje, hranjenje,…) 

- da se svobodno izraža in sam išče možne odgovore 

- da sam poskusi opraviti določeno nalogo, kljub temu, da je mogoče prezahtevna 

zanj 

- Drugo (vpišite)_________________________________________ 

 Kako spodbujate samostojnost vašega otroka? 

- Mu večkrat pokažem in razložim 

- Pustim, da opravi sam, kot misli, da je prav 

- Ga ne spodbujam, saj menim, da se stvari razvijajo z odraščanjem 

- Drugo (vpišite) __________________________________ 

 Ali svojemu otroku pomagate pri rutinskih opravilih kot sta oblačenje, obuvanje, 

hranjenje..? 

- Nikoli 

- Včasih 

- Zmerno 

- Pogosto 

- Vedno 

 Menite, da se otrok v vrtcu hitreje uči samostojnosti kot doma? 

- Da 

- Ne 
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 Kdo po vašem mnenju pripomore k temu, da vaš otrok hitreje postane 

samostojen?  

- Starši in drugi družinski člani  

- Vzgojitelji v vrtcu  

- Njegovi vrstniki v vrtcu 

- Drugo__________________ 

 Ali menite, da je vaš otrok zmožen sam opraviti določene naloge (obkrožite tisto 

trditev, za katero menite, da zmore vaš otrok) 

DEJAVNOST ZMORE ZMORE, Z NEKAJ 

POMOČI 

NE 

ZMORE 

Sezuvanje in obuvanje copat    

Obuti nogavice    

Obuvanje čevljev    

Zavezati čevlje     

Pospraviti copate na določeno mesto    

Prepoznati svoja oblačila  (jopa, bunda, kapa)    

Oblačenje bunde     

Oblačenje kape, rokavic    

Sedeti za kratek čas pri mizi v času pred 

kosilom  

   

Sedeti pri mizi v času kosila skupaj z ostalimi 

člani 

   

Se samostojno prehranjevati (otrok sam drži 

pribor v roki) 

   

Samostojno piti iz skodelice    

Pospraviti skodelico na določeno mesto    

Pospraviti krožnik na določeno mesto    

Prinesti krpo za mizo in jo pobrisati    

Prinesti metlo in počistiti po tleh    

Prinesti koš za smeti     

Pobrati papir iz tal in ga vreči v smeti    

Umivanje rok    

Sam vprašati za stranišče    

Povedati oziroma pokazati, da je »pokakan«    

Sedeti in poslušati krajše vsebine     

Poiskati par (igra Spomin)    

Pospravljanje igrač v točno označene zaboje    

Plezati po igralu do vrha (npr. vlak)    
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Povzpeti po stopnicah na tobogan in se 

samostojno spustiti 

   

Povzpeti na gugalnico in samostojno gugati 

 

   

Samostojno se rešiti iz mreže, kjer se je zapletel 

z nogami 

   

Igrati igre, kjer je potrebno upoštevati navodila 

(Črni mož) 

   

 

 

 

 (vprašanje velja samo, če ste v zgornji tabeli kdaj označili trditev NE ZMORE) 

 Čemu menite, da vaš otrok ne zmore opraviti določene naloge, ki so podane v 

prejšnjem vprašanju? (možnih več odgovorov) 

- ker ni bilo še časa ali priložnosti, da bi poskusil 

- ker se mi zdi, da je določena naloga za njegovo starost prezahtevna 

- raje naredim sam, ker je tako hitreje in brez prerekanja 

- ker se bojim za njegovo varnost 

- ker velikokrat nimam dovolj potrpljenja 

- Drugo (vpišite)_________________________________ 

 

 Otrok pleza po mreži, da bi prišel v hiško. Hiška stoji dva metra od tli. Na pol poti 

se ustavi, saj se mu v mreži zaplete nogica. Kaj storite: 

- splezam k njemu in mu pomagam rešiti nogo, da lahko nadaljuje  

- splezam k njemu in mu pomagam rešiti nogo, ter mu ne dovolim nadaljevati poti 

zaradi varnosti 

- pristopim k mreži in opazujem, kako se bo rešil iz dane situacije 

- pristopim k mreži in mu povem, kako naj se reši, ter pri tem opazujem ali upošteva 

moja navodila 

- pristopim k mreži in ga spodbujam, naj poskusi sam rešiti nogo iz mreže, ter pri 

tem pazim na njegovo varnost 
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 Otrok ima sestavljanko, v katero je potrebno ustaviti dele, da dobi celotno sliko 

fantka in punčke. Pri ustavljanju delov ima težave, zato se začne jeziti in vas 

klicati. Kaj storite: 

- Pristopim k njemu in mu pomagam, da skupaj sestaviva sestavljanko do konca 

- Na klic se ne odzovem in ga pustim naj sam pride do rešitve 

- Pristopim k njemu in ga samo opazujem kaj dela 

- Se odzovem na klic in ga spodbujam, naj sam poskusi priti do rešitve 
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Priloga številka 2 Anketa za vzgojitelje 

  

 

Spodbujanje samostojnosti 1 - 3 letnih otrok v vrtcu                             

 Sem Irena Zelinšček, zaposlena v vrtcu Nova Gorica. Zaključujem študij psihosocialne 

pomoči. Pripravila sem kratko anonimno anketo, ki jo bom uporabila pri svoji 

diplomski nalogi. Rezultati bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene. 

Vljudno bi vas prosila, da odgovorite na spodnja vprašanja.  

  Za vaš trud in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! 

 Opredelite vašo delovno dobo v vrtcu: 

- Od 0 do 5 let  

- Od 5 do 10 let 

- Od 10 do 20 let 

- Od 20 do 30 let 

- Od 30 do 40 let 

 Koliko stare otroke imate v tem šolskem letu? (ali v zadnjih treh letih)  

- 1 – 2 leti 

- 2 – 3 let 

- Kombinirano (nekaj iz prvega starostnega obdobja, nekaj iz drugega) 

 

 Kaj vam predstavlja samostojnost otrok v vrtcu? (možnih več odgovorov) 

- da zmore sam opraviti rutinske stvari (oblačenje, obuvanje, hranjenje,…) 

- da se svobodno izraža in sam išče možne odgovore 

- da sam poskusi opraviti določeno nalogo, kljub temu, da je mogoče prezahtevna 

zanj 

- Drugo (vpišite)_________________________________________ 
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 S kakšnimi metodami vzgojitelji spodbujate otroke, da postanejo 

samostojni?(možnih več odgovorov) 

- Jim večkrat pokažem in razložim 

- Pustim, da opravijo sami, kot mislijo, da je prav 

- Ga ne spodbujam, saj, ko bo dovolj »zrel« bo že znal 

- S potrpežljivostjo, lastnim vzgledom in vsakodnevno rutino 

- S pravili in zahtevami (otrok mora vedeti kaj sme in česa ne) 

- Drugo (vpišite) __________________________________ 

 

 Ali otrokom pomagate pri rutinskih opravilih kot sta oblačenje, obuvanje, 

hranjenje..? 

- Nikoli 

- Včasih 

- Zmerno 

- Pogosto 

- Vedno 

 Ali otroci v vaši skupini v povprečju zmorejo sami opraviti vsakodnevna rutinska 

opravila ? (upoštevajte dejstvo, da so v vrtcu z vami že celo leto. Odgovor označite z 

X) 

DEJAVNOST ZMOREJO 

SAMI 

ZMOREJO, Z NEKAJ 

POMOČI 

NE 

ZMOREJO 

Sezuvanje in obuvanje copat    

Obuvanje čevljev    

Zavezati čevlje     

Pospraviti copate na določeno 

mesto 

   

Prepoznati svoja oblačila  (jopa, 

bunda, kapa) 

   

Oblačenje bund     

Oblačenje kap, rokavic    

Sedeti za kratek čas pri mizi v 

času pred kosilom  
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Sedeti pri mizi v času kosila    

Se samostojno prehranjevati    

Samostojno piti iz skodelice    

Pospraviti skodelico na 

določeno mesto 

   

Pospraviti krožnik na določeno 

mesto 

   

Prinesti krpo za mizo in jo 

pobrisati 

   

Prinesti metlo in počistiti po tleh    

Prinesti koš za smeti     

Pobrati papir iz tal in ga vreči v 

smeti 

   

Sam vprašati za stranišče    

Povedati oziroma pokazati, da je 

»pokakan« 

   

Umivanje rok    

Pospravljanje igrač v označene 

zaboje 

   

 Menite, da se otrok v vrtcu hitreje uči samostojnosti kot doma? 

- Da 

- Ne 

 

 Otrok pleza po mreži, da bi prišel v hiško. Hiška stoji dva metra od tli. Na pol poti 

se ustavi, saj se mu v mreži zaplete nogica. Kaj storite: (možen samo en odgovor) 

- splezate k njemu in mu pomagam rešiti nogo, da lahko nadaljuje  

- splezate k njemu in mu pomagam rešiti nogo, ter mu ne dovolite nadaljevati poti 

zaradi varnosti 

- pristopite k mreži in opazujete, kako se bo rešil iz dane situacije 

- pristopite k mreži in mu poveste, kako naj se reši, ter pri tem opazujete ali upošteva 

vaša navodila 

- pristopite k mreži in ga spodbujate, naj poskusi sam rešiti nogo iz mreže, ter pri 

tem pazite na njegovo varnost 
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- zaradi varnosti otroku sploh ne dovolim plezati po mreži do hiške   

 Otrok ima sestavljanko, v katero je potrebno ustaviti dele, da dobi celotno sliko 

fantka in punčke. Pri ustavljanju delov ima težave, zato se začne jeziti in vas 

klicati. Kaj storite: (možen samo en odgovor) 

- Pristopim k njemu in mu pomagam, da skupaj sestaviva sestavljanko do konca 

- Na klic se ne odzovem in ga pustim naj sam pride do rešitve 

- Pristopim k njemu in ga samo opazujem kaj dela 

- Se odzovem na klic in ga spodbujam, naj sam poskusi priti do rešitve 

- Drugo___________________________________________________ 

 

 Otrokom prvič postavite v prostoru bogato izkušenjsko okolje z različnimi 

sredstvi (pajkova mreža, različni tulci, različne oblike žog, papir…), kjer se 

morajo sami orientirati v prostoru in iskati možne rešitve, da pridejo na določen 

cilj. Trije otroci stojijo sredi sobe in ne vejo, kako naprej. Kaj storite: (možen samo 

en odgovor) 

- Začnem izvajati nalogo v upanju, da bom pritegnila pozornost teh treh otrok in jih 

z lastnim vzgledom motivirala, da nadaljujejo z vajo  

- Samo opazujem 

- Jih besedno spodbudim naj poiščejo rešitev 

- Jim povem, kaj morejo narediti, da pridejo do cilja 

- Jih spodbudim tako, da skupaj z njimi opravim nalogo 

Drugo_________________________________________________ 

 

 

.  

 


