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● Vsi skupaj se soočamo s situacijo, za katero se 
nismo nikoli pripravljali. Pa je prišla in nas 
prisilila, da smo na stvari začeli gledati drugače, 
da na vzgojo naših otrok gledamo drugače in jo 
drugače opravljamo.

● Starši ste prvi otrokov vzgojitelj, a v tem hitrem 
času napredka in neprestanih obveznosti, smo 
vzgojitelji zasedli pomembno mesto pri vzgoji in 
izobraževanju otrok.

● Zagotovo bomo pozitivno in uspešno premagali 
ta virus in nastalo situacijo, še bolj pomembno 
pa je, da se bomo med seboj povezali in 
močnejši izstopili iz krize! 



DRUŽBA

● V vrtcu dajemo velik poudarek na otrokovo 
samostojnost. In ker ga v tem času ne moremo 
učiti socialnih stikov in interakcij, ker pač 
druženje ni priporočljivo, lahko veliko več časa 
posvetimo otrokovi samostojnosti.

● Čim več stvari naj torej otrok opravi sam. In 
dragi starši, otrok je sposoben samostojno 
opraviti veliko več, kot vi mislite.



● Že najmlajše otroke pustimo, da si sami 
nataknejo oblačila, če je narobe, naj postopek 
ponovijo. Sedaj je idealna prilika, da pri 
oblačenju vztrajate tudi več časa, saj se vam 
nikamor ne mudi.

● Preobujejo naj se čimbolj samostojno, učimo jih 
zavezovanja vezalk.

● Pri jedi naj uporabljajo pribor, opozarjamo jih na 
bonton pri mizi. Vztrajamo, da obrok pojedo na 
stolu pri mizi in to brez dodatkov medijev. 
Hranjenje je otrokova osnovna potreba in če niti 
tega ni sposoben opraviti brez motenj, ga bo to 
spremljalo in povzročalo vedno več težav v 
življenju.

● Otroke opozarjamo na higieno umivanja rok in 
kašlja. Sploh v teh časih moramo biti dosledni 
in otrokom vzor.

● Otroci naj se vključijo tudi v gospodinjska in 
hišna dela. Lahko pripravijo ali pospravijo mizo, 
dajo pribor v stroj, pomagajo pri kuhi, pometajo 
pred hišo … pravzaprav lahko z vami počnejo 
vse. Potrebujejo le vašo spodbudo in nekoliko 
pomoči, če delo ne poteka po njihovih željah. 
Za vse opravljeno delo jih seveda pohvalite in 
jim zagotovite, da brez njihove pomoči vse 
skupaj ne bi bilo tako dobro opravljeno.

● Vem, da vključevanje otrok v delo pomeni več 
dela za vas in pogosto morate za njimi še 
enkrat pospraviti, a brez skrbi, lahko vam iz 
lastnih izkušenj zatrdim, da deluje in obrodi 
sadove … sicer šele čez 10 ali 15 let, ampak ... 
deluje!

● Delo in zahteve naj bodo primerne otrokovi 
starosti!





NARAVA

● Verjamem, da ste te začetne dni karantene, ki 
so bili izjemno sončni in topli, izkoristili za 
bivanje zunaj. Z vašimi malčki in starejšimi 
otroki opazujte prebujajočo se naravo, saj se 
le-ta kljub virusom ni ustavila.

● Sprehodi, lovljenje v naravi, slepe miši, tipanje 
dreves, vonjanje cvetlic, iskanje barvne 
pestrosti, nabiranje zelišč, čutne poti... vse to in 
še več lahko vpeljete v vaše sprehode, da bodo 
ti še bolj zanimivi, vaš skupni čas zunaj pa bo 
neprecenljiv.





● SKUPAJ NAM BO USPELO IN ZAGOTOVO SE 
KMALU VIDIMO V VRTCU!

● DO TAKRAT PA, UŽIVAJTE V SKUPNIH 
TRENUTKIH, VELIKO SE GIBAJTE IN 
SMEJTE!

● VERJAMEM, DA VSE TO ŽE VESTE, A 
VČASIH JE POTREBNO PREBRATI IN 
OBNOVITI TUDI ŽE ZNANE NAPOTKE.

● NASLEDNJE TEME SLEDIJO V KRATKE!

● POZDRAV IN OBJEM,
● Barbara


