
IZOBRAŽEVALNI RODITLJSKI SESTANEK 

 

Vsako razvojno obdobje predšolskih otrok ima svoje značilnosti, ki se pri otrocih izražajo na različne načine. Tudi starši se nanje odzivajo 

na različne načine. Velikokrat o tem spregovorijo z vzgojiteljico na individualnih govorilnih urah. V pogovoru o otrokovem razvoju in ob 

primerjanju otrokovih odzivanj, v določenih situacija, v vrtcu in doma, dobijo starši ali potrditev o primernosti vzgojnega stila ali nasvete, 

kako na pravilni način reagirat, se z otrokom pogovarjat, ga usmerjat tako, da ne otroci ne starši ob tem ne doživljajo prepogostih 

negativnih in stresnih situacij.  

 

Ko strokovne delavke v skupini zaznajo določen problem, pripravijo za starše izobraževalni roditeljski sestanek. Pobudo zanje smo dobili 

na izobraževanju v izvedbi podjetja Supra. Takšni sestanki niso namenjeni samo predavanjem in podajanjem teoretičnih spoznanj, temveč 

starše preko delavnic spodbudimo, da si med seboj izmenjajo pozitivne in negativne izkušnje, povezane s temo sestanka in temu, da skupaj 

pridejo do nekih zaključkov in rešitev.   

 

Teoretični strokovni del pripravijo strokovne delavke same, ali k sodelovanju povabijo ustreznega strokovnjaka.   

 

Udeležba na izobraževalnih roditeljskih sestankih, ki jih za starše poimenujemo: pogovor ob čaju, klepet v igralnici; in odzivi staršev nanje 

so pozitivnejši, kot na predavanjih, ki smo jih v preteklih letih organizirali za celotni vrtec.  

 

Izobraževalne roditeljske sestanke imamo sicer zapisane kot eno izmed predvidenih oblik sodelovanja s starši, presojo o izvedbi pa 

prepuščamo strokovnim delavkam, ki vodijo posamezno skupino in poznajo potrebe staršev in klimo v skupini. 

 

Predstavljamo vam dve shemi priprave in izvedbe izobraževalnega roditeljskega sestanka. 



Strokovne delavke v prvem starostnem obdobju se zavedamo pomena zgodnjega navajanja otrok na zobno ščetko in skrbi za lastno ustno votlino. Zato smo letos 

pričele z uvajanjem umivanja zob. Glede velikega interesa otrok uporabe zobne ščetke in umivanja, je nastala pobuda predstaviti staršem kako velik pomen ima 

umivanje zob pri najmlajših za kasnejši njihov razvoj zob. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SHEMA PRIPRAVE IN IZVEDBE IZOBRAŽEVALNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMIVANJE ZOB V 

PRVEM STAROSTNEM 

OBDOBJU 

 
ODDELEK JASLI: 1-3 let 

ČAS TRAJANJA: 1,30 ure 

PRIPRAVA PROSTORA: 

Uporaba miz za delo v skupinah, na mizah so 

navodila, pisala in papir, vprašanja za delo v 

skupinah, za vsakega zgodba:«Dva zobka.« 

CILJI: 

- Spodbujanje in seznanjanje staršev o 

pomenu, skrbi za zdravo zobovje v prvem 

starostnem obdobju. 

POTEK SESTANKA: 

- Pozdrav in sprejem staršev, 

medicinske sestre,  

- predstavitev teme in ciljev, 

- predavanje med. sestre o pomenu 

umivanja zob, 

- prikaz slik. 

- Oblikovanje skupin, 

- delo v skupinah, 

- oblikovanje skupnih  dogovorov. 

- poročanje skupin. 

VPRAŠANJA ZA DELO V SKUPINAH: 
1. Ste zadovoljni z umivanjem zob v 

jaslih? 

2. Ali si doma že umivajo zobe? 

3. Kako sodelujete z otrokom pri 

umivanju zob? 

4. Glede na to da si otroci umivajo 

zobe v jaslih, ste opazili kakšne 

pozitivne spremembe? 

5. Kako skrbite za zdravo zobovje 

Vašega otroka doma? 

6. Vaši predlogi glede umivanja zob 

strokovnih delavk? 

 

DOGOVOROV SESTANKA: 
1. Smo zadovoljni z umivanjem zob. 

2. Doma si umivajo zobe. 

3. Pomagamo otroku pri umivanju zob, s 

pogovori, umivanje pred ogledalom, 

4. Otroci si z veseljem umivajo zobe. 

5. Redno zjutraj in zvečer, manj sladkarij. 

6. Pozitivno in zelo poučno. 

VABILO 

Na vabilu je naslikan fant z zobno ščetko. 
 

Spoštovani starši! 

V želji, da skupaj odkrijemo pomen UMIVANJA 

ZOB V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU 

Vašega otroka,  

Vas vabimo na izobraževalni roditeljski sestanek v 

sredo, 23.4. 2008 ob 17.uri, prostor jasli -  

igralnica Medvedkov. 
 

Zobozdravstvena med. sestra Milojka Ertl, z 

zobozdravstvene preventive Maribor, nam bo 

spregovorila o skrbi za zobovje Vaših otrok. 
 

Sestanek bo trajal eno uro in pol. 
 

Veselimo se ponovnega srečanja z Vami. 
 

Vljudno vabljeni!                Strokovne delavke 

 
    

ODZIVI V STAŠREV: 

 

Starši so na sestanku izrazili pozitivno mnenje o 

umivanju zob v prvem starostnem obdobju. Prav 

tako so povedali, da si otrok tudi doma že umiva 

zobe ob njihovi pomoči. 

 
 



                             
 
    ZBRANI STARŠI         PREDAVATELJICA GA. MILOJKA 

   



Pobudo, da strokovni delavki predstaviva staršem o vzgojnem pomenu igre in igrače sem pridobila na seminarju o spodbudnem fizičnem in socialnem okolju. Starši so preko 

teoretičnih izhodišč, igre, anketnih vprašalnikov, ki so jih predstavili skupini, poročali o skupnih zapažanjih.  

 

V ponujenih  kotičkih so  starši zbrali igračo, igro, se z njo igrali, jo predstavili skupini in poročali o skupnih zapažanjih o vzgojnem pomenu igre in igrače za otroka. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SHEMA PRIPRAVE IN IZVEDBE IZOBRAŽEVALNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA 
 

 

OTROK IN IGRA                             
                                                                                        
ODDELEK: 2-4 leta                                   
ČAS TRAJANJA: 1.30 ure                                

PRIPRAVA PROSTORA:                                                                              
- spoznati vzgojni pomen igre in 
igrače 
- na mizah so navodila, pisala in 
papir 
- vprašanja za delo v skupinah 
 

VABILO 

 

Spoštovani starši! 

 

Z željo, da se poigramo in izvemo 

kakšen pomen ima igra in igrača  za 

vašega otroka,   se nama pridružite 

ob klepetu v igralnici naše skupine. 

 

Naše druženje bo  predvidoma 

trajalo uro in pol! 

 

Lepe pozdrave in vljudno vabljeni! 

Vzgojiteljici 

 

CILJI: 
- spoznati vzgojni pomen igre in 
igrače 

 

POTEK SESTANKA 

1. DEL 

- pozdrav in sprejem staršev 

- igra za ogrevanje: 
GLUHI TELEFON 

PRVI, DRUGI, TRETJI 

2. DEL –delo v skupinah         
- igra staršev v kotičku dom,  
v knjižnem in konstrukcijskem 

kotičku 

- oblikovanje skupnih dogovorov 

- poročanje skupin 

 

VPRAŠANJA ZA DELO V SKUPINAH:  
 

- Kaj lahko otrok z igračo počne?                                                                                                                                                                                                   
 - Kaj se pri igri z igračo otrok nauči? 

 

SKUPNI DOGOVORI, UGOTOVIVE STARŠEV: 
- v igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povezujejo različna področja dejavnosti 
( gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost ), kar je za razvojno 
stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno  
- vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočanje izražanje, doživljanje ter ga 
čustveno in socialno angažirajo 

 



          
 
SIMBOLNA IGRA-RAZVRŠČANJE, SESTAVLJANKE     LIKOVNI KOTIČEK - RISANJE 
 


