
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC NOVA GORICA  

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Nevenka BOŠKIN 
Telefon:  
Email naslov: nevenka.boskin@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE IGRA IN IGRAČE NEKOČ 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

 Otrok se seznanja z igro in igračami v preteklosti. 

 Otrok ima možnost primerjave igre in igrač nekoč in danes. 

 Otrok spozna, da si igrače lahko naredimo tudi sami in da igrača ni 
samo tista, ki jo kupimo v trgovini. 

 Rahljanje stereotipov povezanih s starostjo. 

Če je opisani primer enkraten dogodek: ob 
kateri priložnosti je bil izveden? 

Če opisani primer izvajate večkrat letno: ob 
kakšnih priložnostih ga izvajate? 

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

 Opisani primer je enkraten dogodek. 

 Izveden je bil ob Tednu otroka. 

 Predstavitev igrač in igre v preteklosti je trajala cca. 2h 30 minut. 

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. 

 Ne 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

 Izvedba je bila v igralnici in na prostem (atrij in igrišče) v Vrtcu 
Nova Gorica, enota Ciciban, skupina Mavrični palčki (5-6 let) 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
 Črno-bela fotografija. 

 Kamni, škatlica od vžigalic, elastika, gumbi, kreda, rogovila, vrvice 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

 Dekličina stara mama nas je najprej motivirala z črno belo 
fotografijo iz njenega otroštva.  

 Po ogledu fotografije so otroci najprej spoznali, kje so se takratni 
otroci igrali (na dvorišču, cesti, travniku,.. – ni bilo igrišč).  

 Seznanili so se, da so bile igrače narejene iz naravnih materialov, 
ki so jih dobili v naravi,iz odpadnega materiala, ostankov, ki jih  
njihove mame niso več potrebovale. To so bile igre, ki so si jih 
pripravili sami, igre, ki jih današnji otroci večinoma ne poznajo, pri 
katerih so bile poleg domišljije potrebne tudi motorične 
spretnosti.  

 Ga. Marina jim je nato igro za igro predstavila, v samo igro pa 
vključila tudi otroke.  

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 

 Stara mama ga. Marina, otroci. 



 
 

manjšinskim ozadjem ipd. 

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.  

 Vloga družinskega člana – stare mame: 
Ga. Marina je pripravila vsa potrebna sredstva in otroke motivirala za 
poslušanje, sodelovanje,  spodbujala jih je k sodelovanju in jih aktivno 
vključevala v dejavnost. 
 

 Vloga strokovnih delavk skupine: 
Strokovne delavke sva poskrbele samo za primerno urejen prostor v 
igralnici, kjer se je odvijal pogovor. V bistvu sva bile opazovalke, po 
potrebi sva dodatno motivirale kakšnega posameznika, ena si je 
zapisovala igre in njihov potek. 

Katerim kazalnikom kakovosti ste sledili pri 
izvedbi opisanega primera? 

Kateri kazalniki so vas vodili h kakovostni 
izvedbi primera? 

Navedite: 

 morebitne interno določene kazalnike 
kakovosti; 

 kazalnike, razvite v okviru projektov na 
državni/mednarodni ravni; 

 ISSA kazalnike kakovosti ipd. 

 2.1. pedagog spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča                
              raznolike za družine in člane skupnosti za vključevanje v  
              otrokov razvoj 

1. pedagog vabi in sprejme družinske člane v oddelek ter odkriva 
različne poti za sodelovanje vseh družin v VIP ter v življenju  
učeče  se skupnosti 

 2.3..pedagog uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture,da bi 
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok 
1. pedagog krepi učenje in socializacijo otrok, tako da vključuje 

otroke v življenje skupnosti in člane skupnosti v življenje 
institucije 

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

 Otroci spoznajo da:  
- za igro ne potrebujemo samo kupljenih igrač  
- igro lahko naredimo sami iz sredstev, ki jih dobimo v okolju s 

katerim se vsakodnevno srečujemo  
- pravila igre si lahko izmislimo sami.  

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? 

 

 Otroci so z zanimanjem prisluhnili, opazovali sredstva in potek 
posamezne igre in se vanjo tudi vključevali. 

              Obisk stare mame je pozitivno vplival tudi na deklico. 
              Spoznala sem, da je obisk ga. Marine zelo pozitiven za otroke                       
              tudi glede medgeneracijskega sodelovanja, stereotipov, ki jih   
              lahko zaznamo tudi pri otrocih v predšolskem obdobju.  

 Vključevanje starih staršev tudi v druga področja našega vsakdana 
v vrtcu, z raznovrstnimi vsebinami, temami. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

 Vsebine, ki jih predstavijo stari starši naj bodo vezane na 
preteklost, na čas njihovega otroštva. 

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.) 

 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!      


