
Srečanja bodo vodili strokovnjaki, potekala bodo dvakrat
mesečno, ob sredah, v dopoldanskem času. 

 
Udeležba je brezplačna. 

 
Del vsebin smo oblikovali v sodelovanju 

z ZD Ljubljana, enoto Bežigrad.

 
MKL, Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ul. 1, Ljubljana, 

01 308 53 00, spela.subic-zalezina@mklj.si 
 

Zdravstveno vzgojni center, ZD Ljubljana, 
Enota Bežigrad, Kržičeva ul. 10, Ljubljana

Ko se dvojina spremeni v množino – Mojca Šeme 
Na srečanju bomo govorili o tem, kako ohraniti
čustveno povezanost v partnerstvu po prihodu
dojenčka in zakaj je to ključnega pomena za zdrav
otrokov razvoj. Raziskave kažejo, da se zadovoljstvo 
s partnerskim odnosom po rojstvu prvega otroka
drastično zmanjša pri kar dveh tretjinah partnerstev.
Kako poskrbeti, da bosta po rojstvu otroka partnerja
(po)stala povezana? Na to vprašanje nam bo
odgovorila specializantka psihoterapije.

Otrokov svet je svet igre in igrač – Mateja Klarić
Na delavnici bomo spoznali pomen igre in igrač za
razvoj otroka ter se pogovarjali o pomenu didaktičnih
igrač pri učenju predšolskih otrok. Predstavili bomo
igroteko Mestne knjižnice Ljubljana, ki članom
omogoča izposojo kvalitetnih igrač. Ob tem se bodo
lahko vaši malčki z njimi tudi poigrali.

5. oktober Zapoj mi uspavanko 
19. oktober Matrescenca 
2. november Pogovor s pediatrinjo 
16. november Kako uravnovesiti otrokove in
svoje potrebe 
7. december Gibalni razvoj dojenčka v prvem
letu in vloga staršev 
21. december Zakaj je vredno brati
predšolskemu otroku? 
4. januar Otrokov svet je svet igre in igrač 
18. januar Naj otrok izbira pot 
1. februar Ko se dvojina spremeni v množino 
15. februar Uvajanje v vrtec – Heda Poglajen

PREDAVANJA
od 10.00 do 11.30 

Knjižnica Bežigrad, dvorana
 

Srečanja so namenjena podpori mladim staršem
pri vzpostavljanju povezanih in uglašenih
odnosov v družini – tako med partnerjema kot
tudi med staršema in otrokom. 



Zakaj je vredno brati predšolskemu otroku? – 
Lavra Tinta 
Branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj.
Otroci, ki so jim v predšolskem obdobju veliko brali,
imajo kasneje v šoli boljši učni uspeh. Branje pa ne
vpliva ugodno le na otrokov intelektualni in jezikovni
razvoj, ampak poglablja tudi čustvene vezi med
otrokom in staršem. 

Naj otrok izbira pot – dr. Evgen Benedik 
Razbijamo mit o tem, da je otroka pri navajanju na
čvrsto hrano potrebno hraniti na žličko ali da je
najprimernejša pasirana hrana! Najbolj optimalno za
razvoj otrokovih možganov je namreč, da se hrani 
sam in v lastnem ritmu – s hrano, ki jo uživa celotna
družina. Hrana – skupaj z igro in 
ljubeznijo – v zgodnjem otroštvu 
pomembno vpliva na razvoj otrokovih 
možganov. Hranjenje s to metodo
postane varno, enostavno in prijetno 
družinsko opravilo brez nepotrebnih 
bojev za mizo.

Zapoj mi uspavanko – Katarina Juvančič
Uspavanke predstavljajo naše prvo srečanje s pesmijo,
ob kateri se uglasimo z otrokom in s samim sabo.
Petje nežnih in pomirjajočih pesmi blagodejno vpliva
na otrokov psihosocialni, čustveni, spoznavni in fizični
razvoj ter ima pozitivne učinke tudi na tistega, ki poje.
O tem bo podrobneje spregovorila raziskovalka
uspavank, antropologinja, kantavtorica in študentka
psihoterapije. Skupaj bomo zapeli kakšno ljudsko
uspavanko.

Matrescenca – Irena Jamšek Halas
Z rojstvom otroka se zgodi tudi rojstvo mame.  Slednje
pa je za mnogo žensk še veliko bolj naporno in polno
izzivov kot porod sam. Na delavnici bomo govorili 
o tem, kako lajšamo izzive prehoda v materinstvo,
kako podpremo resnične potrebe mamice in otroka ter
kako z masažo dojenčka krepimo povezanost in hkrati
spodbujamo dobro počutje 
obeh. Vabljene tudi nosečnice!

Pogovor s pediatrinjo – dr. Alenka Rus
V pogovoru s pediatrinjo boste starši lahko dobili
odgovore na vprašanja, ki so povezana z boleznimi in
poškodbami, preventivnimi pregledi ter cepljenji.
Strokovnjakinja vam bo pojasnila, kako potekata izbira
pediatra in prvi pregled ter kaj je potrebno narediti
pred vstopom v vrtec. Vabljeni mladi starši z dojenčki
in nosečnice. Izobraževanje pripravljamo v sodelovanju
z ZD Ljubljana, enoto Bežigrad.

Kako uravnovesiti otrokove in svoje potrebe – 
mag. Anja Cesar
Otrok je novo bistvo, nov center našega življenja, ki mu
seveda želimo dati vse. Vprašanja, ki se nam ob tem
pogosto porajajo, pa so: kaj sploh moram dati in koliko
tega? Kako naj ob skrbi za malčka poskrbim zase? In
kako naj v tem novem kalupu svojega življenja najdem
prostor zase? Izobraževanje pripravljamo v sodelovanju
z ZD Ljubljana, enoto Bežigrad.

Gibalni razvoj dojenčka v prvem letu in vloga staršev –
mag. Petra Durjava Lajevec
Dojenček se mora po rojstvu prilagoditi na drugačno
okolje in usvojiti določene motorične spretnosti.
Izvedeli boste, na kakšen način starši lahko pomagate
dojenčkom, da na naraven in njim prijazen način te
veščine usvojijo. Kakšni načini pestovanja, podiranja
kupčka, rokovanja so pravilni in kateri ne. Na kaj
morate biti pozorni, katere pripomočke res potrebujete
in katerih ne, kaj dojenčku koristi in kaj mu škoduje, z
vidika motoričnega razvoja ter kdaj se je priporočljivo
obrniti na pediatra. Izobraževanje pripravljamo v
sodelovanju z ZD Ljubljana, enoto Bežigrad.

Uvajanje v vrtec – Heda Poglajen
Uvajanje je sprememba, ki jo občutijo starši, vzgojitelji in
otroci. Kako doživljamo to spremembo? Kako lahko
uvajanje naredimo otrokom prijazno in čustveno varno?
Kako se lahko povežejo starši in vzgojitelji? Kako vse to
doživlja otrok in kako lahko to izraža? Kako lahko otroka
in sebe pripravimo na prvi dan v vrtcu boste izvedeli v
pogovoru z vzgojiteljico iz ljubljanskega vrtca Mojca.


