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UVAJANJE OTROK V 
VRTEC 

Uvajanje poteka krajši čas v času 
med zajtrkom in kosilom. V tem 
času starši negujete, spodbujate in 
varujete svojega otroka. V tem 
obdobju so pomembni prehodni 
objekti – dudica, steklenička, ninica, 
itd.. 
 
Strokovni delavki oblikujeta delo v 
oddelku tako, da se starši skupaj z 
otrokom vključujete v dejavnosti. 
Kasneje, ko se otrok že loči od vas, 
jih strokovni delavki sami povabita 
v dejavnost.  
 
Otroci preživijo v oddelku vedno 
daljši čas, obenem se daljša čas 
vaše odsotnosti.  
 
Otrok vedno bolj sprejema odrasle 
v oddelku in se vključuje v 
dejavnosti. Raziskuje prostor in 
predmete v njem ter tako dobiva 
različne izkušnje, spretnosti in 
znanja. 
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Potek uvajanja otroka v vrtec 

 

 



 

Zlata pravila uvajanja 
otroka v vrtec  

 Od otroka se vedno poslovite in 
nikdar ne izginite, ne da bi ga 
na to opozorili. Slovo naj bo 
toplo, kratko in odločno. 
 

 Držite se svojih obljub glede 
tega, kdaj boste prišli po njega 
(tudi majhen otrok ima občutek 
za čas). 

 

 O dilemah v zvezi z uvajanjem 
se pogovorite s strokovnimi 
delavkami v oddelku in/ali 
svetovalno delavko, o svojih 
čustvih pa povejte bližnji. 
 
Uspešno in srečno uvajanje! 

 V času uvajanja bodite do otroka 
prizanesljivi in v njegovo življenje ne 
vnašajte preveč drugih sprememb 
in zahtev. 
 

 Otroka naj uvaja oseba, ki ima z 
njim dober in neobremenjen odnos. 
 

 Otrok naj prinese s seboj v vrtec 
svojo najljubšo igračo ali kak drug 
predmet, ki ga bo spominjal na 
dom. 
 

 Ustvarite prepoznaven ritual 
prihoda v vrtec in poslavljanja od 
otroka. 

 

 Na začetku bodite otroku v pomoč 
pri navezovanju na strokovno 
delavko in vključevanju v družbo 
vrstnikov. Pri tem ga počasi in z 
občutkov spodbujajte. 

 

 Otrok naj v vrtcu najmanj enkrat 
zaspi z vašo pomočjo in se ob vas 
tudi prebudi. 

 
 

 Na uvajanje že predhodno 
pripravite sebe in otroka (tudi 
zelo majhen otrok razume 
govor, čeprav se še govorno 
ne izraža). 
 

 Otroku predstavite pozitivne 
vidike vrtca, vendar 
spremljate tudi otrokova 
negativna čustva v zvezi z 
vrtcem. 

 

 Poskusite zgraditi iskren, 
zaupen in spoštljiv odnos s 
strokovnimi delavci v oddelku 
vašega otroka. 

 

 Vzemite si dovolj časa za 
uvajanje otroka v vrtce. 
 

 

 Napravite si okviren časovni 
načrt uvajanja, ki ga po 
potrebi, v dogovoru s 
strokovno delavko lahko tudi 
spremenite. 
 

 


