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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Žabica Rozika – maskota oddelka 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za 
vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 
odnosih z enim ali več otroki 

- Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih 
skupnosti 

- Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku in se uči samostojno 
pripovedovati 

Časovna determinanta: koliko časa že izvajate 
opisani primer oz. ste ga izvajali? 

- Žabica Rozika družine obiskuje od meseca oktobra 2014 
naprej, in sicer vsak vikend obišče drugega otroka. Čez 
teden je prisotna v vrtcu pri načrtovanih in spontanih 
dejavnostih, jutranjem krogu, sprehodih in drugih 
aktivnostih  

Je (bil) opisani primer del kakšnega projekta? 
Če da, katerega? 

Navedite tudi trajanje projekta in za kakšen 
projekt gre, npr. projekt na ravni vrtca, 
nacionalni projekt, mednarodni projekt ipd. 

- Žabica Rozika je projekt na ravni vrtca Kekec, v okviru 
metodologije Korak za korakom, in sicer je žabica Rozika 
maskota oddelka Žabice v enoti Zvonček, starost otrok je 
4-6 let. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

 prostori (telovadnica/igrišče/v igralnici 
ipd.). 

- Primer dobre prakse poteka v vrtcu in doma pri družinah, 
poudarek je na sodelovanju vrtca in družine ter na 
participaciji družin v oddelek. Izvaja se na vseh možnih 
lokacijah: telovadnica, igrišče, dom, igralnica, kulturne in 
družbene ustanove, travnik, gozd… 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
- Za izdelavo maskote oddelka smo uporabili blago in 

polnilo, ostale dodatke so dodale družine. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Na pobudo dečka v skupini smo se odločili, da bomo imeli tudi mi 
maskoto, ki jo bomo sami izdelali. Preko otroških idej in želja, smo 
izrezali kroj za žabo v velikosti 80 cm, obrisali na blago, izrezali obliko 
žabe, zašili na šivalni stroj in napolnili s polnilom. Narisali smo oči in s 
pomočjo tabele in glasovanja otrok izžrebali ime Rozika. Skupaj smo 
določili prvega otroka, ki je na dom odnesel maskoto in zvezek, v 
katerega starši skupaj z otroki vpisujejo vtise in zanimivosti o 
sobivanju z maskoto oddelka. Da pa bi bila žabica čim bolj podobna 
otrokom, vsaka družina izbere in ji podari en dodatek (majico, hlače, 
…).  

Kdo so (bili) udeleženci? 

Še posebej izpostavite, če so bile v dejavnost 
vključene družine, ki se soočajo s socialno-
ekonomskimi izzivi, družine z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. 

- Udeleženci so otroci skupine Žabice ter njihove družine in 
vzgojiteljica ter pomočnica vzgojiteljice. Ena izmed družin 
je družina s socialno-ekonomskimi težavami, ki je žabico 
Roziko sprejela z odprtimi rokami, čeprav se čuti pridih 
tujega jezika v govoru in zapisu vtisov, je to le pozitivna 
izkušnja za otroke ter vse odrasle. Tako spoznavajo 
različnosti in posebnosti družin, hkrati pa je tudi ta 
družina dobila potrditev in občutek sprejetosti.  



 
 

 
Sodelovanje se je razširilo tudi na enoto Pastirček v 
sklopu VVZ Kekec, saj smo na željo otrok in strokovnih 
delavk izdelali še eno podobno žabico (sestrico naše 
žabice Rozike), jo poslali v njihov oddelek, kjer so ji nadeli 
ime in jo imajo sedaj za svojo maskoto oddelka. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 
družin, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi 
izzivi, participacijo družin z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. - kakšno vlogo so 
odigrale te družine v opisanem primeru: 

 so bile vključene le v izvedbo, 

 so bile vključene tudi v načrtovanje in/ali 
evalvacijo, 

 so priskrbele material za izvedbo ipd. 

Čim bolj natančno opišite vlogo družin v 
predstavljenem primeru. 

Čim bolj natančno opišite vašo vlogo pri 
spodbujanju participacije družin.  

- Družina s socialno-ekonomskimi izzivi je bila vključena v 
izvajanje, in sicer jih je žabica Rozika za tri dni obiskala na 
domu. Ob informaciji, da jih obišče maskota oddelka, je 
mati pokazala zaskrbljenost, kako se to izvaja, vendar smo 
ji strokovne delavke v oddelku razložile pomen in potek, 
tako da je bil začetek lažji. Po treh dneh so maskoto 
prinesli nazaj v vrtec in se hkrati opravičevali, ker niso 
priložili nobene fotografije, ampak so le naredili zapis 
vtisov. Dekličino mati smo pomirile in jih pohvalile, da so 
odlično opravili svojo nalogo in čutiti je bilo ponos tako 
deklice kot njene matere. Žabici Roziki so podarili obleko 
in tako prispevali še en košček k zbirki. Lahko rečemo, da 
so uspešno participirali in se vključevali v vrtčevske 
dejavnosti. 
Zaradi te družine so otroci lahko opazili razlike v 
zapisanem, saj se je pojavljal tuj jezik (hrvaščina), 
pogovarjali smo se o razlikah, o sprejemanju vseh in o 
tem, da tudi tisti, ki imajo malo dobrin, vseeno najdejo 
predmet, ki ga podarijo naprej. 

- Vse družine so aktivno sodelovale pri izvajanju in 
pozitivno sprejele maskoto oddelka v svoje domove. 
Nastali so različni zapisi v zvezek žabice Rozike in tudi 
sama žabica ima že celo zbirko oblačil in dodatkov, glede 
na to, da je k otrokom odšla brez vsega.  
Otroci so sodelovali pri načrtovanju in izdelovanju žabice 
Rozike ter izvajanju, medtem ko so družine del procesa 
izvajanja in evalvacije skupaj z otroki. 

- Vloga naju, kot strokovnih delavk, je bila načrtovanje, 
izdelovanje ter spodbujanje otrok in staršev, zagotavljanje 
pozitivnega vzdušja in navdušenja in vključevanje Rozike v 
življenje v vrtcu. Hkrati je zelo pomembno, da otrokom in 
njihovim družinam pokažemo, da so sprejeti – tako oni 
sami, kot njihovi izdelki in zapisi, saj tako damo motivacijo 
za nadaljnje delo. 

Katerim kazalnikom kakovosti ste sledili pri 
izvedbi opisanega primera? 

Kateri kazalniki so vas vodili h kakovostni 
izvedbi primera? 

Navedite: 

 ISSA kazalnike kakovosti ipd. 

Sledimo načelu 2.1 (Pedagog spodbuja partnerstvo z družinami in 
omogoča raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za 
vključevanje v otrokov razvoj in učenje) ter kazalniku kakovosti 2.1.1, 
kjer s pomočjo maskote oddelka, ki je prisotna v oddelku vrtca in 
doma, sprejemamo, vabimo družine za sodelovanje ter odkrivamo 
različne poti za participacijo vseh družin v vzgojno-izobraževalne 
procese ter v življenje učeče se skupnosti. 

Opišite vse učinke (rezultate), ki jih lahko 
identificirate na podlagi izvedenega primera. 

Na podlagi izvedenega primera dobre prakse lahko rečemo, 
da so otroci dobili večji občutek pripadnosti sami skupini, 
med seboj so se povezali, posamezni otroci so postali bolj 
odprti, obogatil se je govor, pri vseh pa je vidna večja in 



 
 

pozitivna samopodoba otrok. Prav tako so otroci s pomočjo 
maskote urili ročne spretnosti, fino motoriko in samostojnost 
pri oblačenju, slačenju oblačil, vezanju vezalk… Čutiti je bilo 
ponos pri vseh otrocih, ko smo prebirali vtise in zapiske iz 
priloženega zvezka, okrepilo se je sodelovanje med vrtcem in 
družinami, prav tako pa tudi sama participacija družin.  

Refleksija izvedbe opisanega  primera: 

 Kaj ste se vi naučili iz opisanega primera, 
še posebej na področju spodbujanja 
participacije družin? 

 Kaj bi še želeli preizkusiti, spremeniti oz. v 
prihodnje drugače izpeljati? 

Maskota oddelka je zares zanimiva in pozitivna izkušnja – tako 
za otroke, starše ter strokovne delavce v vrtcu. Preko našega 
primera dobre prakse sva strokovni delavki spoznali, kako je 
pomemben pozitiven pristop, spodbujanje družin, pohvale 
vsem družinam za njihov trud in sodelovanje ter prispevek v 
obliki zapisa vtisov. Iz te izkušnje lahko rečemo, da je maskota 
oddelka primeren in zanesljiv način za participiranje družin, 
saj otroci in tudi starši maskoto sprejmejo kot še eno članico 
svoje družine, prav tako pa jo sprejmemo v vrtcu in tako je 
uspešno sodelovanje na obeh straneh. 
 
V prihodnje bomo poizkusili, da bodo otroci sami 
pripovedovali o doživetjih in vtisih o obisku maskote na 
domu, v vrtcu pa bomo te vtise zapisali (s tem načinom bomo 
izhajali iz pobud staršev, saj jih je kar nekaj pod zapise v 
zvezku napisalo, naj nekaj vtisov povedo otroci še sami). 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

- V našem primeru dobre prakse se je pri maskoti oddelka 
izkazalo, da je pomembna velikost same maskote. Dobili 
sva občutek , da se otroci še bolj poistovetijo z maskoto, 
če je ta po velikosti približana njim samim 

- Maskoto oddelka je potrebno vključiti v vse dejavnosti v 
vrtcu in jo sprejeti kot še enega otroka v oddelku 
(sodeluje naj pri jutranjem krogu, načrtovanih 
dejavnostih, sprehodih, gibalnih aktivnostih, …) 

- Zvezek z vtisi naj bo otrokom vedno na voljo, da si lahko 
ogledajo še fotografije in zapise z drugimi otroki in se o 
tem med seboj pogovarjajo  

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar ni zajeto 
zgoraj. 

 

Dodatno vprašanje: 

Bi si v svojem vrtcu želeli gostiti vzgojitelja iz 
Italije, Latvije, Grčije, Švedske, Portugalske 
ali Belgije? 

(Finančne posledice nosi vsak vrtec sam.) 

Da  

 

Za podkrepitev primera dobre prakse lahko uporabite tudi fotografski in/ali video material. 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


