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Širši teoretski okvir projekta 

• Celovit induktivni vzgojni pristop k oblikovanju 
prosocialnosti in moralnosti ter otrokove 
identitete 

• Vzgoja preko umetniške izkušnje kot oblika 
induktivne vzgojne prakse 

• Odmevni dosedanji projekti: 
– Kulturno žlahtenje najmlajših (2010) 

– Igraj se z mano (2011) 

– Landart (2011) 

– Urbana umetnost (2012) 

– Grafika (2013) 



  
Če nam tradicionalne poglede na dobro in zlo 
posredujejo pomembne bližnje osebe ali institucije, 
kakršni sta vrtec in šola, so ključne prosocialne 
izkušnje posledica naše želje po uglaševanju lastnih 
želja s pričakovanji in z odzivi bližnjih oseb, to 
uglaševanje pa utrjuje sočutno zadovoljstvo z ravnanji, 
ki osrečujejo pomembne bližnje, v nekakšne skripte 
izpolnjujočih odločitev. Nekako vmes med 
posredovanjem tradicije in lastno izkušnjo je doživeta 
predelava umetniške upodobitve konkretnega 
dogodka, saj je na eni strani umetnina upodobitev 
vrlega ali izprijenega dejanja, na drugi pa naše sočutje 
z akterjem in dogodkom ustvarja prototip imaginarne 
izkušnje. In pri tem se povežeta etična in estetska 
dimenzija – moralna presoja s poetičnim kreiranjem 
novega odziva na eksistencialno situacijo. (Robi Kroflič) 
 



Izhodišče koncepta dela s fotografijo  

• Pripovedovanje zgodb je navzoče v vseh časih, 
prostorih, družbah. Začne se z zgodovino človeštva in 
nikjer ne obstajajo oziroma niso obstajali ljudje, ki ne 
bi pripovedovali zgodb. Naracija je internacionalna, 
transhistorična, transkulturna: je preprosto tu, kakor 
življenje samo. (Roland Barthes)  

 

• Fotografija ne pripoveduje zgodb, jih pa omogoča, saj 
z upodabljanjem 'zamrznjenih trenutkov'zastavlja 
vprašanja. (Dušan Rutar, Judy Weiser) 



  • Fotografije niso le dokazi o tem, kar je prikazano, 
ampak tudi dokazi tega, kar posameznik vidi, niso 
le zapis, ampak ovrednotenje sveta. (Susan 
Sontag) 

 

• Sebstvo je obleka, sešita iz pripovedovanih zgodb. 
(Richard Kearney) 

 

• Vidno zaznavanje je pred  besedami. Otrok gleda 
in prepoznava, preden zna govoriti. (John Berger) 



  
Ker pozornost, namenjena razvoju narativne 
vednosti, v vrtcih in šolah izginja (Jerome Bruner), 
je pa nujno potrebna za oblikovanje odprte 
identitete posameznika, zmožnega strpnih in 
sočutnih odnosov z drugimi kot drugačnimi (Paul 
Ricoeur), smo tudi s fotografijo kot še enim 
umetniškim medijem/jezikom poskušali okrepiti 
otrokovo zanimanje za podobe sveta, 
pripovedovanje zgodb  in globlje razumevanje 
sebe in stvarnosti, ki ga obdaja. 

 



 
Osnovne ideje o posebnostih pedagoške 

rabe fotografskega medija 

 
• Otrokom ponuditi še enega od stotih jezikov za 

pripovedovanje zgodbe.  
 
• Fotografije otrok uporabiti za boljši uvid odraslih 

v to, kako otroci vidijo svoj svet.  
 
• Uporabiti tehnike dela s fotografijo, ki so pogoste 

v fototerapiji in z njimi otrokom ponuditi orodja 
za boljše zavedanje sebe in bližnjih oseb ter 
posledično ustrezne spodbude za razvoj njihove 
narativne identitete. 



  

»Fotografije so odtisi naše duševnosti, ogledala 
naših življenj, refleksije, ki izhajajo iz naših src, 
zamrznjeni spomini, ki jih lahko obdržimo v 
mirni tišini naših rok – če želimo, za vedno. One 
ne dokumentirajo le, kje smo bili, ampak kažejo 
tudi pot, kamor bi morda šli, pa naj se tega že 
zavedamo ali še ne…« (Judy Wisser) 

 



Sodelujoči v projektu 

• Vodji projekta: Darja Štirn, pedagoginja v Vrtcu Vodmat in Robi 
Kroflič, redni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
 

• Mentorji fotografi: Tadej Bernik, Jure Kravanja, Anja Manja Segulin 
 

• Mentorji vzgojitelji: Jana Pevec, Ana Grad Rožman, Sanja Nenadič, 
Maruša Pogačar, Andreja Lorber in Vanja Kep, Ula Mlakar 

 

• Pomočnice vzgojiteljic: Petra Faris, Žaklina Zahirović, Manica 
Stvarnik, Vesna Košir, Urša Luznar 
 

• Galerija Fotogalerija 



Uporabljene pedagoške metode 

• Sinhronizacijska didaktika 
 
Vzgojiteljica mora najprej ponotranjiti vsebine in vrednote, za 
katere si potem prizadeva, da jih pridobijo otroci. 

 
• Petstopenjski model načrtovanja projekta 

 
– 'Odpiranje čutov' za fotografijo 
– Pridobivanje znanja in veščin 
– Dialoškost 
– Ustvarjalnost 
– Družbeni angažma 

 



Kaj so s fotografijo počeli otroci 
• Natančno opazovali sebe, bližnje osebe, naravo in kulturno 

okolje (portreti, letni časi, Emona itn.) 
• Se učili prepoznavati čustvena stanja sebe in bližnjih oseb in 

ob tem katarzično predelovati boleče spomine (veseli in 
žalostni obrazi) 

• Prepoznavali in uživali v barvitem okolju jesenskega in 
zimskega časa (barvna lestvica) 

• Pripovedovali zgodbe o svojih doživetjih in sestavljali 
domišljijske pripovedi (dan v vrtcu, zgodba o drevesu) 

• Sestavljali mozaike po vzoru starih Rimljanov (rimski zid) 
• Uporabljali vizualne podobe kot metafore za opisovanje 

svojih razpoloženj (jaz kot…) 
• Se veliko igrali… (poze, uganke) 
• Pripravili vrhunski umetniški dogodek – razstavo v Galeriji 

Fotografija (april-maj 2015) 



Potek uvedbe fotografije kot medija 
pripovedovanja zgodb 



 
  

Prvi korak je odpiranje posameznikove občutljivosti za 
fotografijo in spodbujanje osebnega doživetja/vživetja  

 
Temo fotografija smo v vrtcu začeli 

tako, da so otroci od doma 
prinašali fotografije iz njihovih 
družinskih albumov in si ob 
ogledu pripovedovali zgodbe, ki 
so jih doživeli.   

Cilj dejavnosti je bil, da otroci 
odprejo čute in zanimanje za 
fotografijo, ki jih nagovarja k 
refleksiji doživetih dogodkov. 

 



  



V nadaljevanju so vzgojiteljice z otroki obiskale 
fotografske razstave v mestu.  

Na eni od njih v parku Tivoli so 
otroci ob ogledovanju 
'zamrznjenih trenutkov' na 
fotografijah iskali in 
prepoznavali svoja občutenja. Le 
ta so pretvarjali v druge jezike 
umetnosti, ki so jim blizu. 

 

Ob fotografiji, ki prikazuje 
mogočen most, so otroci 
zgradili most s svojimi telesi.  



Veselje otrok na upodobljenem travniku so oživili z navdušenim 
igranjem z jesenskim listjem. 



Fotografijo, na kateri sta na pomolu Bohinjskega jezera 

dva zaljubljenca, so otroci priredili v gledališko zgodbo. 



IGRA FOTOGRAF 

Otroci so se v parih igrali 
igro. En otrok je bil 
fotoaparat, drugi pa 
fotograf, ki je iskal 
detajl. 

Otrok fotograf je detajl 
poslikal, narisal videno 
in potem isto še 
fotografiral. 

Risbo in fotografijo so 
otroci nato primerjali. 



  



  



  



 
 
 

V drugem koraku, katerega cilj 
je pridobivanje znanja o 
določeni vsebini in njena 
osmislitev, so se otroci 
ukvarjali z vprašanjem, kako 
nastane fotografija, kako 
pride slika v fotoaparat, 
kako pride ven, kaj je 
fotografija … Iskali so 
odgovore s pomočjo knjig, 
obiskali so fotoateljeje, v 
vrtcu pa so jih obiskali 
fotografi … 



 
 
 

 
  
Otroci so svoje 
predstave o  
nastanku fotografije 
ponazorili z  
risbami in s 
pripovedmi.  

 



  



Kamera obscura 



Fotografi (Tadej, Jure in Anja), ki so otroke obiskali v vrtcu, so jim 
pokazali, kako deluje fotoaparat in jim pripovedovali o svojih 

izkušnjah s fotoaparatom in fotografiranjem. 













Navdušili so jih, da so tudi sami začeli fotografirati. Začelo se je 
raziskovanje možnosti upodabljanja različnih zgodb … 



  

 



 
 
 

Začel se je tretji korak, ki ga zaznamuje dialoškost. Otroci uporabljajo 
pridobljena znanja, izmenjujejo izkušnje, ideje, pridobivajo povratne 

informacije o sebi, o svojem raziskovanju, o pogledih na svet.  
V tem projektu je bila fotografija osnovni medij izmenjave idej, izkušenj in 

zgodb.  

 



 
 
 

 Otroci so v prvi fazi v fotografiranju predvsem uživali in se igrali. 
Pozirali so drug drugemu in se fotografirali.  

 
Nastalo je nekaj dobrih primerov ‘POZ', ki so jih razstavili po 

igralnicah. 

 



Igra s svetlobo, fotografiranje sence … 



  



PORTRETI 

Otroci so fotografirali drug 
drugega ali samega sebe in 
tako ustvarili prve 
fotografske (avto)portrete. 

Te so dopolnjevali z risanjem. 

     Fotografije in risbe so nato 
med seboj primerjali v 
smislu dojemanja lastne 
podobe ali podobe 
portretiranega vrstnika ter 
pri tem ugotavljali, kako se 
vidijo sami in kako jih vidijo 
njihovi vrstniki.  

 





  







  





 
 

V četrtem koraku govorimo o ustvarjalnosti, ko otroci 
svoja spoznanja in izkušnje izrazijo v izbranem 

umetniškem mediju ter jih v taki obliki predstavijo 
svojim vrstnikom in odraslim (vzgojiteljicam in staršem). 



 
MOZAIK VESELJA IN ŽALOSTI 

 
Vzgojiteljica je otroke povabila 

k opazovanju mimike 
obraza, ko smo veseli ali 
žalostni, ob tem pa so otroci 
pripovedovali, kdaj so veseli 
oziroma kaj jih žalosti. 
Sledilo je fotografiranje 
detajla obraza, ki nakazuje 
žalost ali veselje osebe (oči 
in usta). Fotografije so 
razvili in iz njih sestavili 
mozaik, ki so mu dodali še 
zapisane lastne izjave o tem, 
kdaj so žalostni oziroma 
veseli. 



 
Vesel sem, ko šibam s kolesom. 
Vesel sem, ko s sestrico igram bobne 
in se sliši do Rusije. 
 

Žalosten sem, ko imam buške. 

Žalosten sem, ko bruham. 



ZVOČNI MOZAIK 

 

 

Otroci so mozaik žalosti in 
veselja predstavili 
glasbenikoma Samotu in 
Andreju in z njima 
poustvarili zvočni mozaik. 



 
Otroci so izbrali inštrument, s katerim bi predstavili svoje veselo 

sporočilo in svoje žalostno sporočilo. Najprej so povedali, kdaj so veseli 
oziroma žalostni, nato pa so temu dodali zvok, ki se je na koncu prelil v 

sozvočje zvokov, kot je iz mimik, ki jih izražamo ob veselju in žalosti 
nastal fotomozaik. 



  



JAZ KOT/MOJ PRIJATELJ KOT 

 Otroci so s fotoaparatom iskali motiv, s katerim bi predstavili 

sebe, v nadaljevanju pa še svojega prijatelja.  

“JAZ SEM KOT ROŽICA, ZATO KER SEM TAKO MEHKA.” 

“JAZ SEM KOT SMREKA, KER IMAM PO ROKI KOCINCE.” 

“ERIN JE KOT LIPOVI CVETOVI, KER IMA TAKO NEŽNE LASE.” 

“ERIN JE KOT VRBA, KER JE VEDNO TAKO ZVITA, KER VEDNO NAGAJA.” 

“ERIN JE KAMENA STRELA, KER SE TAKO SVETI PO OBRAZU. NAMAZANA JE S KREMO.” 

 



  

“JAZ SEM KOT MARJETICA, ZATO KER RASTEM.” 

“JAZ SEM KOT PESKOVNIK, KER SE RADA IGRAM.” 

“TEJA JE KOT BREZA, ZATO KER JE VČASIH UŽALJENA IN TAKRAT POVESI GLAVO.” 

“TEJA JE KOT SMREKA, KER PIKA. IMA KOCINE PO NOGAH.” 

 



 
KAKO SE POČUTIM 

Iskali so tudi motive, ki sporočajo njihovo počutje … 

 LOTE: 

»POČUTIM SE SLABO, … 
BOLI ME GLAVA IN TA 
VEJA IZGLEDA KOT DA JE 
ODREZANA … PA 
MOGOČE JO BOLI … 
AMPAK NE VEM, KER 
JAZ NISEM RASTLINA.« 

 



  

VITAN:  

»POČUTIM SE KOT, DA SE 
MI MISLI VRTIJO V 
GLAVI IN SEM VESEL … 
SLIKAL SEM SNEG, KER 
MI JE VŠEČ, AMPAK BI 
SLIKO POL OBRNIL 
NAROBE, KER SE MI 
MISLI VRTIJO.« 

 



  

LEILA:  

»POČUTILA SEM SE 
UTRUJENO (PO 
ROJSTNODNEVNI 
ZABAVI). ROŽE ME 
SPOMINJAJO NA 
UTRUJENOST, KER TAKO 
DOL VISIJO IN 
ZGLEDAJO KOT DA SO 
UTRUJENE.« 

 



  

MAJA:  

»POČUTIM SE ZASPANO – 
NE VEM ALI SEM 
VESELA ALI ŽALOSTNA. 
DREVO JE ZASPANO, 
KER NIMA DOVOLJ 
LISTJA PA KER IMA TAKE 
VEJE, KI GREJO DOL.« 

 



   

MIA:  

»POČUTIM SE, KOT DA 
IMAM FUL ENERGIJE. 
SLIKALA SEM TRAVO KI 
JE TAKA, KO DA BI SE 
SAMA PREMIKALA.« 

 



 
KOTIČKI NA IGRIŠČU 

 Otroci so s fotografijo pripovedovali tudi zgodbe o življenju v 

vrtcu. Iskali so njim ljube kotičke na igrišču in jih zbirali v fotoknjigi.  
 



  







 
 

JESEN 
 Pripovedovali so zgodbo igrišča, ki se v letnih časih spreminja. 

Iskali so jesen in jo ujeli v objektiv.  

 















 
 

ZIMA 
 V času, ko naj bi naravo že pobelil sneg, so zaman iskali zimo 

na igrišču. Iskanje se je spremenilo v zgodbo škrata,  ki išče 
zimo in je, ker ni snega, ne najde.  

 



 
 
 

V januarju je igrišče končno pobelil sneg in škrat je našel zimo, ki 
so jo otroci ujeli v objektiv. 

 















Nekatere fotografije so tudi poimenovali … 

MORJE 



  

LEDENE ČAROVNIŠKE PALICE 



  

STOPINJE V SNEŽNEM PRAHU 



V objektiv so otroci ujeli tudi pomlad … 











 
 

BARVNA LESTVICA 
 Ob pregledovanju fotografij, ki so jih otroci posneli v vrtcu in na igrišču, so 

ugotovili, da imajo nekatere zelo lepe in intenzivne barve in da jih lahko 
razvrstijo v barvno lestvico. Fotografije so natisnili in naredili kolaž barvne 

lestvice, ki so ga razstavili v vrtcu.  

 



BARVNA LESTVICA 



 
MOJ DAN V VRTCU 

 

Otroci so vsak dan 
fotografirali trenutke, 
doživetja, ki so jih nato ob 
koncu dneva z 
vzgojiteljico pregledali, 
komentirali in naredili 
izbor. 

Fotografije so kot ujeta 
doživetja razstavili v sobi 
in vsak otrok je ob njih 
pripovedoval o svojih 
doživetjih izbranega 
dneva v vrtcu. 





»RIBEZ SEM SLIKAL, KER MI JE BIL VŠEČ, KER JE BIL RDEČ.« 
»ŽAKLINA (VZGOJITELJICA) IN JABOLKO IN NAŠ VRTEC.« 
»METLA JE TO. VŠEČ MI JE, KER JE BILA LEPE OBLIKE IN KER IMA ROKAVIČKE ZA POMETAT.« 
»VRVICA. BILA MI JE VŠEČ, KER JE BILA BELA IN JE BILA LEPE OBLIKE.« 
»SARA MI JE NAGAJALA. HOTEL SEM FOTOGRAFIRAT SAMO TOBOGAN. POTEM, KO SE JE 

SPUSTILA PA SEM LAHKO SLIKAL.« 
»TOBOGAN. ZDELO SE MI JE LEPO, KER JE BILA TAKA STREHICA IN JAMA. TAKO JE ZGLEDALO 

NA FOTOAPARATU.« 
 



  

»SMEŠNA. LOVRENC KAŽE JEZIK.« 
»PTIČKOVA GLAVA. NE VEM, ZAKAJ SEM JO IZBRAL. NA NAŠEM IGRIŠČU JE BILA. MISLIM, DA JE 

ŠKOREC.« 
»SMEŠNA. ŽAKLININA (VZGOJITELJIČINA) RIT.« 
»LEPA JE TALE. LOVRENC NA KOLESU.« 
»TA MI JE VŠEČ. TO JE PA NIKA, KER JE FUL LEPA.« 
»TA JE TUDI LEPA.« 

 



V decembru, so otroci v fotoaparat lovili 
doživetja prazničnega časa … 





















DREVESA 

Otroci so se navduševali 
nad zanimivimi oblikami 
dreves, ki so jih 
fotografirali na 
njihovem igrišču, v 
parkih, na izletih in 
bivanjih izven vrtca. 
Fotoaparat je namreč 
postal obvezen del 
njihove opreme, 
kamorkoli so šli. 

















V eni skupini se je porodila ideja, da bi naredili fotozgodbo 
drevesa, ki raste na vrtčevskem igrišču.  

 

 

NA OTROŠKEM IGRIŠČU JE 
RASLO DREVO. 

VSAK DAN JE GLEDALO 
OTROKE, KI SO SE IGRALI, 
SMEJALI, JOKALI … 

 



ZGODBA DREVESA 

Pred zimo so mu odpadli listki. 
Nekega dne so mu otroci olupili 
nekaj drevesne skorje. 
Čeprav se je drevesu zdelo, da glasno 
kriči, naj prenehajo, ga sploh nihče ni 
slišal. 



  

Tako je drevo postalo ranjeno in 
žalostno. 
Svoje zgodbe ni želelo povedati 
nikomur, saj si ni želelo, da bi poleg 
njega trpel še kdo. 

Postalo je tiho, saj zaradi njegove 
golote niti listi na njem niso šumeli v 
vetru. 



  
 
Nekega dne so otroci opazili njegovo 
rano. 
 

 
S svojimi nežnimi rokami so ga božali 
in mu poslali veliko nove moči. 
 



  

Tudi poljubček so mu namenili. 

 

Njegovo deblo je postajalo še 
bolj močno. 

 



  

Začelo je snežiti. 

Ker je bil zunaj mraz,  so ga otroci s 
svojimi šali skrbno ovili. Počasi se mu 
je rana zacelila. 



  Šali so mu ogreli deblo in srce. 
Od takrat je svojo žalostno zgodbo 
pripovedovalo otrokom, ki so se igrali 
pod njim. 
 

Od tistega dne ni bilo več žalostno. 
Občudovalo je čudovite barve in prav 
za vsak šal je vedelo, kdo mu ga je 
podaril. 



  
Drevo je bilo spet srečno. 

Komaj je čakalo, da odpade še 
zadnji rjavi list. 
 



  Spomladi  bo otroke razveselilo z 
zelenimi listki in rdečimi češnjami. 

Tudi mi komaj čakamo. 

 
 



FOTOMOZAIK 
RAZISKOVANJE  EMONE 

 

Otroci so iskali sledi Emone v 
mestu Ljubljana, med 
drugim so skupaj s 
fotografom iskali detajle v 
rimskem zidu in jih 

ovekovečili s fotografijami. 

 

 

 

S fotoaparati nad rimski zid. 



  





Detajle so nato izbirali in jih skupaj pregledovali. 















Iz njih so sestavljali  
fotomozaike in 
ustvarjali  
zgodbo. 





Nastal je 
fotomozaik,  
ki naj bi  
pomenil  
sodoben  
način  
sestavljanja  
mozaika,  
kakršne so  
ustvarjali  
stari Rimljani. 



Otroci so svojo zgodbo fotomozaika predstavili specialistki za 
kreativni gib, ki jo je z njimi poustvarila še v gibu. 

 













UGANKE 

Ob najrazličnejših poskusih 
fotografiranja je nastalo tudi 
nekaj fotografij, ki niso 
jasno nakazovale značilnega 
motiva posnete situacije 
oziroma tematike.  

Otroci so ob ugibanju uživali in 
se odločili, da jih razstavijo 
kot uganke za druge otroke. 

 



  





RECEPT 

 

Otroci so pekli piškote in 
dokumentirali 
postopek, ki so ga 
kasneje predstavili kot 
recept. 



  



  



Peti korak predstavlja družbeni angažma otrok, ko svoja raziskovanja 
predstavijo drugim (staršem, prijateljem, širši javnosti …) 

 

 

 









































Iz knjige vtisov … 





»Zbirati fotografije pomeni zbirati svet«, 
je zapisala fotografinja Susan Sontag (1979) v knjigi  

O Fotografiji.  

Otroci iz vrtca so preko različnih dejavnosti, ki so se 
dogajale v vrtcu in se še dogajajo, to vsekakor počeli. 

Ob fotografiranju so uživali, se igrali, raziskovali, v objektiv 
so lovili svoja doživetja, o katerih so kasneje ob 
fotografijah pripovedovali, lovili »zamrznjene 
trenutke«, iz katerih so pletli zgodbe. Fotografije so 
uporabljali kot gradivo za dokumentiranje procesa, 
refleksijo, pripoved o nekem dnevu ali dogodku, ki se je 
zgodil. In ne nazadnje, fotoaparat in fotografijo so 
uporabili kot tisti medij, ki lahko pripoveduje našo 
zgodbo ali zgodbo o našem videnju drugega. 

 



  

 

 

darja.stirn@gmail.com 

www.vrtecvodmat.si  
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