
PRVIČ V VRTEC 
 

 

 

Vsak »PRVIČ« je prelomna točka v življenju vsakega posameznika. Prav gotovo se vsi 

spominjamo prve vzgojiteljice v vrtcu, prve petice v domači šoli, prve bolečine ob 

odrgnjenjem kolenu. Nekatera prva doživetja se nam za vselej usidrajo v spomin. Vsak 

»PRVIČ« pomeni izziv, zahteva določen napor in hkrati prinaša nove izkušnje, ki nas 

bogatijo. Pomembno je, da se na to prvič dobro pripravimo. 

 

Starši so prvi pomembni, ki otroku zavedno ali nezavedno-rišejo socialne vzorce, vrednote in 

podobno. V prvem letu starosti otrok večino časa preživi z mamo, zaradi česar je nanjo tudi 

najbolj čustveno navezan. Starše otrok želi imeti v svoji bližini, še posebej v novem okolju, 

saj se najbolj varno počuti, ko je v znanem okolju, v bližini svojih staršev in življenje teče po 

ustaljenem redu. 

 

Z vstopom v vrtec poleg staršev pomembni drugi postopoma postajata tudi vzgojiteljici, na 

kateri otrok prenese del navezanosti. Z leti otrok svoj socialni svet sprejema širše skupine 

ljudi in se na osebe izven družine lažje naveže, zaradi česar je vstop v vrtec tudi lahko 

nekoliko lažji. 

 

Največ otrok se v vrtec vključi ob koncu maminega porodniškega dopusta, kar pomeni veliko 

spremembo okolja, saj so naenkrat okrog njih novi obrazi, drugačni prostori in način življenja 

v vrtcu. Slediti je potrebno določenim pravilom, urniku, ki je drugačen od domačega, jesti 

hrano, ki ima drugačen okus kot doma, prilagajati se je potrebno vrstnikom, vzgojiteljicam. 

 

Stiske, ki jih boste na začetku doživljali vi in vaš otrok so povsem razumljive. Zaupajte vase v 

svoje odločitve, zaupajte svojim otrokom in jim dovolite, da odidejo od vas vendar bodite 

hkrati z njimi. Zaupajte strokovnim delavkam vrtca, ki bova vašega otroka upoštevale, 

spoštovale, jim nudile številne socialne in vzgojne izkušnje. 

 

Začetne težave ob uvajanju otroka v vrtec bodo kmalu minile in vsak naslednji dan v vrtcu bo 

lažji. 

 
Zapisala: vzgojiteljica Suzana Žnider 

 

 

»Najpomembnejše, kar lahko starši 

 

naučijo svoje otroke je, kako shajati brez njih. 

 

»(Frank A. Clark)« 

 


