
IZOLACIJA SE 

NADALJUJE



●Čas teče, virus pa ni tako hiter. Zdi se mi, da mu je med 

nami udobno in nima namena, da bi pohitel stran od 

ljudi.

●Tako smo ljudje, ki smo načeloma družabna bitja, 

primorani ostati doma, se čim manj družiti in tako 

onemogočiti prenos virusa.

●Vendar pa doma sploh ni tako enostavno skrbeti za vse. 

Biti moraš vzgojitelj, učitelj, kuhar, čistilec, vrtnar, 

trener … in še kaj.

●Brez skrbi, vsi smo na istem čolnu, čeprav daleč 

narazen. Ni nam lahko, ampak bo šlo. Upam, da vas 

napotki vsaj malo nasmejijo in razbremenijo, lahko pa 

vas tudi kaj novega naučijo.



JEZIK

●S pomočjo zgodbic otroci razvijajo domišljijo, 

bogatijo besedni zaklad, sočustvujejo z literarnimi 

junaki, iščejo poti za reševanje konfliktov, rešujejo 

spore...

●Izbirati moramo zgodbice, ki so vsebinsko primerne 

starosti otroka. Se pravi, za mlajše otroke več slik in 

manj besedila, za večje otroke pa je tekst lahko že kar 

zapleten. Če je zgodbica kljub vsemu predolga in 

opazimo, da otrokom pada koncentracija in umirjenost, 

zaključimo z branjem in zgodbo raje pripovedujemo ob 

slikah. Otroci se v zgodbo najbolje vživijo, če se mi 

med branjem vživimo v vsebino in to interpretiramo: 



●Večina staršev otrokom redno bere pravljice pred 

spanjem, saj je to dobrodošel ritual za umiritev otroka in 

povezavo z njim pred spanjem.

●V kolikor otrok odklanja poslušanje zgodbic, zapira 

knjigo, si maši ušesa... potem se z otrokom raje 

pogovarjamo, mu pripovedujemo zgodbe med 

sprehodom, risanjem, igro. Z branjem nikakor ne 

prenehamo, počasi vztrajamo, beremo po malo, 

opisujemo slike … pomembno je, da otrok sliši zloge, 

besede, stavke... saj bo to kmalu njegovo najmočnejše 

»orožje« za doseganje želenih ciljev.

●Tudi otroka spodbujamo, naj čim več govori, opisuje 

dogodke, kaj se mu je zgodilo čez dan, kaj smešnega je 

bilo v vrtcu...





GLASBA

●Včasih nam tišina ustreza, takrat lažje razmišljamo, se 

učimo ali poglobimo vase. Vendar je odsotnost 

vsakršnega zvoka za večino ljudi dobrodošla krajši čas, 

ves ostali čas nam ušesa napolnjujejo najrazličnejši 

zvoki iz okolice.

●Tudi naše telo je velik instrument, saj z njim lahko 

tvorimo ogromno ritmov, ko dodamo pa še glas, postane 

celoten ritmično-melodični instrument.



●V vrtcu se z otroki zelo radi igramo ritmične vzorce, saj 

se ob njih otroci umirijo, začnejo poslušat in čimbolj 

natančno in enakomerno ponavljat.

●Otroci si že sami izmišljujejo ritme v glasnih situacijah 

in tako vrstnike umirijo brez poseganja vzgojiteljice.

●In kako ustvarjamo ritme?

●Udarjanje s posameznimi prsti, vsemi prsti, z dlanmi, s 

pestmi...

●Udarjanje po kolenih, prsih, licih, glavi...

●Topotanje z nogo posamično, izmenjaje, skupaj...



●Take ritmične vzorce lahko izvajamo tudi v zaporedju, 

sprva enostavne (4 ploski, pavza, 4 ploski, pavza...) ali 

kombiniramo zaporedje različnih udarcev s prsti, z 

dlanmi, nogami...



●Ritem lahko ustvarjamo tudi s pomočjo najrazličnejših 

stvari (pokrovke, pribor, kuhalnice, palice, ključi...) ter 

seveda malih ritmičnih instrumentov (paličice, činele, 

bobni, tamburini, ropotulje, drdrala, strgala...).

●Sprva ustvarjamo in uživamo v »razglašenosti« našega 

orkestra, nazadnje pa lahko priredimo pravi koncert. Če 

mu dodamo še kakšen melodični instrument ali pa 

zapojemo z glasom … uspeh je zagotovljen!



●Z glasbo se lahko igramo vsak dan, saj nas povezuje, 

umirja, razvija mišljenje in pozitivno vpliva na vsa 

področja vzgoje.

●Zato brez skrbi, ustvarjajte, raziskujte zvoke v naravi, 

tvorite zvoke in ritme z lastnim telesom, ugotavljajte, od 

kje prihaja zvok, kateri instrument ga povzroča, na kaj 

vas zvok spominja, gibajte se skladno z zvokom … vse 

to počnemo v vrtcu in verjamem, da bo uspelo tudi 

vam! Sicer pa posnemajte otroke, naj vas oni vodijo in 

vam zadajo glasbeno nalogo, vi jo pa rešite!

●Pa veliko uspehov in zabave!



DANES SEM Z VAMI DELILA NEKAJ NAPOTKOV GLEDE 

JEZIKOVNEGA IN GLASBENEGA PODROČJA.

MOŽNOSTI ZA DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI JE 

NESKONČNO, A VELIKOKRAT POZABIMO, DA TUDI ONI 

POTREBUJEJO NAŠO POZORNOST IN NAŠO VKLJUČENOST V 

IGRO. VERJAMEM, DA STE V TEH DNEH ZASEDENI Z DELOM 

ŠOLOOBVEZNIH OTROK, A POPOLDNE SI LE VZEMITE 

SKUPNO URICO ZA IGRARIJO, SAJ TA ŠTEJE ZA UČENJE 

PREDŠOLSKEGA OTROKA!

POZDRAV IN OBJEM

Barbara


