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NAVODILA DIJAKOM  ZA PISANJE DNEVNIKA 

PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 
 

 

Dnevnik praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pišite v zvezek ali na liste A4-

formata, ki jih vložite v plastično mapo. Prva stran dnevnika naj vsebuje: 

 ime in priimek dijaka, 

 ime in priimek mentorja, 

 vrtec in/ali enota, 

 starost otrok v skupini, 

 čas in kraj PUD. 

 

Za vsak dan PUD opišite osnovne podatke: 

      -    datum, 

      -    čas opravljanja PUD. 

 

Zapis v dnevniku naj obsega zapis dejavnosti, ki so potekale v času opravljanja PUD, in 

kratko analizo. V zapisu poudarite predvsem tiste dejavnosti, ki ste jih opravljal sami. 

Dnevnik pišite sproti. Dnevnik morate podpisati. 

 

Ob naslednjem srečanju z mentorjem vam le-ta podpiše dnevnik. 

 

V dnevniku opišite: 

o vsako spremembo estetske ureditve vrtca in igralnice, 

o poudarite predvsem svoje naloge (svoje delo), 

o sprejemanje otrok (slovo od staršev, morebitne težave, pomoč otrokom, kako se otroci 

vključijo v igro), 

o sodelovanje s starši (oblike, način, čas, težave; če boste sodelovali pri kakšni obliki 

sodelovanja  s starši, to posebej poudarite), 

o skrb za igrače in urejanje igrač, navedite igrače, ki jih imajo na razpolago v vaši 

skupini, 

o napišite, s katerimi igračami se otroci najraje igrajo, pa tudi igre, ki se jih najraje 

igrajo, 

o načrtovane, vodene dejavnosti: cilje, vsebino, motivacijo, potek dejavnosti, načine 

usmerjanja k dejavnostim, odnos vzgojiteljice do otrok, aktivnosti otrok, vlogo 

vzgojiteljice in tudi svoje naloge, če ste jih imeli v tem času, sicer pa prosto opišite 

zadolžitve pomočnice, zapis naj bo jasen, mentorica pa naj opravi analizo skupaj z 

vami, 

o pripravo na hranjenje in potek hranjenja ter oblikovanje higienskih navad (umivanje, 

urejanje igralnice, pomoč otrokom pri hranjenju, dežurstva, otrokov odnos do hrane in 

hranjenja), 



o prehod od zajtrka, malice ali kosila k dejavnostim (priprava prostora, pospravljanje po 

hranjenju, sodelovanje otrok pri tem), 

o bivanje na prostem (igre na igrišču, sprehodi, obiski ustanov itd.), 

o počitek (priprava na počitek, priprava igrač in iger za otroke, ki ne počivajo, umiritev 

otrok, počitek, prebujanje, ureditev otrok, malica), 

o dejavnosti v času odhajanja otrok, 

o posebne težave, ki se pojavljajo v skupini (agresivni otroci, hiperaktivni, plašni, boječi 

itd.), način, kako ste ravnali v takih primerih, ali ste posredovali (pogovor …), 

o če otrokom pomagate pri organizaciji skupne igre in kako pomagate reševati 

medsebojne konflikte, 

o najbolj zanimive teme pogovorov med vami in otroci ali med otroci, 

o razlike med otroki glede spretnosti, govora oz. izražanja, reagiranja ter navedite 

možne načine individualnega pristopa, opišite vašo vlogo, 

o kakšne pohvale, nagrade, morda tudi graje, opomine in kazni ste uporabljali ter kako 

so posamezni otroci reagirali na pohvalo oz. grajo ali kazen. 

 

V dnevniku napišite, kako poteka načrtovanje dela v vrtcu (informacije boste dobili pri 

mentorici, poudarite pa predvsem sodelovanje pomočnice pri načrtovanju). 

 

Pri pisanju dnevnika upoštevajte varovanje osebnih podatkov (dijaki ne smejo poimensko 

pisati o otrocih). 

 

 

 

 

 

 

 

Napišite tudi, če ste se udeležili strokovnih seminarjev (napišite naslov seminarja ali teme, 

čas, izvajalca oz, predavatelja, literaturo). 

 

Ob koncu PUD napišite končno poročilo, v njem pa napišite svoje splošne vtise in mnenje o 

delu v vrtcu, kaj se vam je zdelo še posebno dobro in kaj bi spremenili. 

 

 

 

Organizator PUD: 

Natalija Kunič, univ.dipl.ped. 


