
 

Projekt ETIKA IN VREDNOTE -  modul SKRB ZA SOČLOVEKA 

Sej dejanje in žel boš navado. Sej navado in žel boš značaj. Sej značaj in žel boš 

usodo. Charles Reade 

Človek je socialno bitje, njegov obstoj je odvisen od medsebojne 

pomoči, sodelovanja in skrbi za drugega. Tudi z evolucijskega vidika je 

mogoče obstoj človeškega rodu razumeti samo v luči uresničevanja 

potrebe po altruizmu in solidarnosti. Poleg kulture in verskih prepričanj 

tudi sama evolucija sili človeka bolj kot vsa druga bitja v družinsko 

življenje, partnerstvo, skrb za otroke in za starejše in v ustvarjanje 

harmoničnih odnosov med spoloma, generacijami ter ljudmi nasploh. 

Skrb za sočloveka je pomembna postavka vseh velikih kultur in civilizacij, 

tudi vseh najpomembnejših verstev, vključno s krščanstvom, kjer se 

povezuje z ljubeznijo kot najvišjo krščansko vrednoto in je neposredno 

zajeta v konceptu ljubezni do bližnjega.  Kot vrednotna kategorija je skrb 

za sočloveka sestavni del vseh pomembnejših socialnih nazorov in 

filozofij, za nekatere med njimi je nedvomno poglavitna sestavina. 

Brez visoko postavljene ljubezni in spoštovanja do sočloveka si ne 

moremo predstavljati družbe blaginje in socialne države. Takšno oznako 

zasluži le družba, kjer je skrb za sočloveka med njenimi temeljnimi vodili. 

Skrb za sočloveka je tako ali drugače vsebinsko povezana z vsemi 

drugimi vrednotnimi domenami, še posebno pa seveda s humanostjo, 

kulturo, univerzalizmom ter spoštovanjem življenja, zdravja, narave in 

okolja. Brez poudarjene skrbi za sočloveka si težko predstavljamo 

modrost in znanje, pravičnost in integriteto, pa tudi dobro tradicijo in 

ustvarjalnost. 

 

Knjige, slikanice primerne za predšolsko obdobje: 

 Child, Lauren: Nisem zaspana in ne bom šla spat. Jezero: 

Morfem, 2012 

 Crowther, Kitty: Škrt škrt kra čof! Ljubljana: Mladinska knjiga, 

2012 

 Peršolja, Patricija: Oglas za eno mamo. Olševek: Narava, 2009 

 Berger, Aleš: Vnučki, ropotuljčki: Mladinska knjiga 2012 

 Akerman, Beata: Izabela: pravljica o princeski, ki je jecljala. 

Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009 

 Ely, Lesley: Luka je med nami. Kranj: Damodar, 2009 

 Weninger, Brigite: Vsi za enega, eden za vse. Ljubljana: Kres, 

2007 

 Žoga za vse. Ljubljana: Kres, 2007 

Risanke, filmi 

 Pingu, serija risank o simpatičnem pingvinu, ki s svojo družino živi 

na južnem tečaju. 

 http://www.youtube.com/watch?v=Tfd-eJasBSc 

 http://www.youtube.com/watch?v=Grzb1wmKzOE 

 Charlie in Lola serija risank o starejšem bratu in mlajši sestrici. 

 Knjige za vzgojitelje (ice), starše 

 Brenier, Oscar: Kaj pomeni živeti skupaj? Ljubljana: TZS, 2007. 

 Rebula, Alenka: Globine, ki so nas rodile. Celovec: Mohorjeva, 

2009. 

 Lukas, Elizabeth: Družina in smisel. Celje: Mohorjeva družba, 

1993. 

 Ogawa, Yoko: Darilo števil. Tržič: Učila International, 2008. 

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Gandhi 



ETIKA IN VREDNOTE - Skrb za sočloveka v enoti Deteljica 

 

V našem vrtcu smo se aktivno vključili v projekt ETIKA IN 

VREDNOTE.  

Pri modulu SKRB ZA SOČLOVEKA smo otrokom še posebej 

približale vrednote kot so:  

 spoštovanje,  

 pomoč starejšim,  

 starejši otroci mlajšim,  

 skrb otrok iz starejše skupine ob vsakodnevnih rutinah 

v mlajši skupini.  

 

Otroci so to skrb najprej spoznali in začutili v svoji družini, kjer 

so si ustvarili temelje vseh vrednot. Po svojih sposobnostih 

smo jih v vrtcu vključevale v dejavnosti, ki so bila koristna 

vsem otrokom kot so pomoč starejših otrok mlajšim pri 

oblačenju, obuvanju, umivanju in razdelitvi hrane. Z zgledom 

starejših otrok in tudi nas zaposlenih smo otrokom približale 

pomembne vrednote kot so spoštovanje in odgovornost do 

soljudi oziroma skrbi za sočloveka. Otroci so se pri skrbi za 

druge zelo trudili zato se je njihova pozornost usmerila na 

vsakodnevno pomoč pri vseh  dnevnih rutinah. Otrokom smo 

ponudile veliko možnosti, da so pridobili izkušnje, spoznanja, 

znanja in občutek pripadnosti. Ob pomoči mlajšim otrokom so 

starejši otroci pri tem pridobili na rasti samopodobe in 

občutku, da nekaj zmorejo, občutku zadovoljstva in sreče.  

V vrtec smo povabili  gasilce iz PGD Ptuj, ki so otroke 

spodbudili k razmišljanju o tem, kako bi se počutili, če bi ostali 

brez doma zaradi požara ali poplav. Otroci so pri tem spoznali, 

da je za skrb in pomoč do sočloveka potrebno veliko srce, 

humanega in prostovoljnega dela. 

 
»Pri zajtrku so otroci iz starejše skupine pomagali pri 

razdelitvi hrane mlajšim otrokom.« 



 
»Pri skrbi za zobno higieno so otroci iz starejše skupine razdelili zobno 

pasto.« 

 

»Pomagali so tudi pri oblačenju in obuvanju.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Ob ogledu dela gasilcev so spoznavali pomoč in skrb gasilcev do 

soljudi.« 



 


