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POVZETEK 
 

Teoretični del v diplomski nalogi je razdeljen na dva dela. Prvi zajema vsebine, ki se 

navezujejo na razvojne značilnosti otrok, starih od pet do šest let (kognitivni, čustveni, 

socialno-spoznavni, govorni in gibalni razvoj). Ker vsak otrok prinese s seboj v vrtec svoje 

navade in potrebe ter je drugačen, specifičen, je prav, da se mora vzgojiteljica v vrtcu zavedati 

razvojne stopnje, zakonitosti in značilnosti posameznika ter temu primerno zastaviti otrokove 

aktivnosti. V poglavju les sem predstavila zgradbo lesa, njegove lastnosti in obdelavo. Drugi 

del opisuje otrokovo igro in učenje v vrtcu. 

 

V empiričnem delu sem uporabila tehniko z vprašalnikom, ki sem ga otrokom predstavila 

pred dejavnostmi, in s postavitvijo vprašalnika po dejavnostih. S tem sem ugotovila otrokova 

predznanja o poznavanju lesa v naravnem okolju, gozdu in doţivljanje gozda z namenom, da 

bodo sposobni povezati drevesa, les in lesene igrače. Opis vključuje dejavnosti v igralnici, 

kjer je šlo za aktivno raziskovanje po kotičkih. Sledile so dejavnosti izven vrtca: voden ogled 

gozda z gozdarjem, ogled lesno predelovalnega obrata Uniles d.o.o. Laze, ogled mizarske 

delavnice in ogled lesne galanterije na trţnici. Sledilo je praktično delo v vrtcu, kjer sem 

predstavila delo v vrtcu z izdelanimi lesenimi igračami, ki jih izdelamo skupaj, in z leseno 

igračo, ki jo izdela vsak posameznik. Opis lesenih igrač vključuje predstavitev materialov, 

orodij, pripomočkov in metodični postopek izdelave, ki je dopolnjena s fotografijami in 

analizo. 

 

Ključne besede: razvojne značilnosti otrok, starih od pet do šest let, les za igro in učenje, 

izdelki otrok, igra 
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ABSTRACT 

 

 

The theoretical part of the thesis is divided into two parts. The first one includes themes that 

are connected with development characteristics of children aged five to six (cognitive, 

emotional, social and cognitive, oral and motor). Since each child brings to kindergarten his 

own habits and needs and is different from others, it is necessary that the nursery teacher is 

aware of his development levels, rules and features of each individual in order to adjust 

activities to the child. The chapter dealing with wood introduces the structure of wood, its 

characteristics and processing. The second part illustrates child's game and education in the 

kindergarten. 

 

The empirical part involves the questionnaire technique which was carried out before 

different activities took place. It helped me find out how much the children knew about wood 

in natural environment, forest in order to make connections between trees, wood and wooden 

toys. There is the description of activities in the playroom and the children's active 

involvment in the research themes. Some activities were provided outside the playroom: a 

guided tour to the forest with a forester, a visit to a wood-processing plant Uniles in Laze, a 

visit to a woodworking workshop and wooden products at the market. The practical part in the 

kindergarten included work with wooden toys that were made together and with the one made 

by each individual. The description of wooden toys involves introduction of material, tools, 

accessories, methodical procedure of making a toys with some photos and the analysis. 

  

Key words: development characteristics of children aged five to six, wood for game and 

education, children products, game 
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UVOD 

 
Ko danes opazujem otroke, so zasuti z igračami in še ne vedo, kaj početi z njimi; vznemirjeni 

so, ker je okoli njih toliko barv in zvokov, da jih vse to prav duši. Otrok potrebuje predvsem 

priloţnostne, enostavne igrače, s katerimi manipulira, eksperimentira in spoznava njihov 

pomen. 

 

Igrače morajo biti »uporabne« v smislu, da v otroku vzpodbudijo ţeljo po igri z njimi. 

Normalno je, da si otrok ţeli vsega, kar vidi na novo, bodisi pri prijateljih ali v vrtcu. Izbor 

igrač je, kot sem ţe omenila, ogromen, toda dobra igrača je tista, s katero otrok ustvarja. Ţe 

izdelane igrače otroku ne nudijo veliko moţnosti, otrok se jih hitro naveliča in zato hrepeni po 

vedno več in novih igračah. 

 

Igrače, ki vzpodbujajo otrokovo domišljijo, iz katerih mora sam nekaj ustvariti, ga bodo 

delale ustvarjalnega in tudi samozavestnega, saj ni večjega zadovoljstva kot občutek, da je 

nekaj sam ustvaril. 

 

Ker imam ţe nekaj prakse z delom predšolskih otrok, opaţam, da dejavnosti v vrtcu bogatimo 

z uvajanjem odpadnega papirja, kartona, stiropora, kar je seveda pozitivno. Vse bolj pa 

pozabljamo na les, ki nam je zelo blizu, saj prebivamo v kraju, ki je obdan z gozdom. Les 

danes ni več samo gradbeni material, ampak je pomemben oblikovalni element v rokah 

kreativnih oblikovalcev lesa in izdelovalcev čudovitega pohištva in igrač. Zato predlagam, da 

bi bil naš projekt namenjen izdelavi in uporabi lesenih igrač.  

 

Igračo, ki jo naredi sam ali s pomočjo drugih, ima otrok resnično rad in se z njo še posebno 

rad igra. Pri tem, ko igračo izdeluje, razvija spretnosti, ustvarjalne in oblikovalne sposobnosti, 

si pridobiva nove izkušnje in znanja. In ker ţelimo današnje otroke vzgojiti v ustvarjalne, 

domiselne, iznajdljive, kritične osebnosti, ki se bodo sposobni odzivati na spremembe, je 

prav, da poudarimo dejavnosti, v katerih so nastajale igrače. 

 

Zbrane ideje, ki sem jih zbrala z otroki, ponujam kot moţne spodbude vsem, ki delajo z 

otroki, pri iskanju rešitev, s katerimi bodo obogatili svet otrokovih izkušenj. 
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TEORETIČNI DEL 

1 SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK OD 

PETEGA DO ŠESTEGA LETA 

 

V nadaljevanju bo naveden kognitivni razvoj, čustveni, gibalni, moralni in socialni ter govorni 

razvoj otrok, starih od 5 do 6 let. 

 

1.1 KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

Piaget meni, da je otrok, star od 5 do 6 let, na predoperativni stopnji mišljenja, za katero je 

značilno simbolno mišljenje. Za ta stadij je značilno, da otrok razume, ustvarja in uporablja 

simbole, ki predstavljajo nekaj, kar ni prisotno. Simbolno mišljenje se kaţe v odloţenem 

posnemanju, simbolni igri, ki je najbolj pogosta in poteka tudi na višjih razvojnih stopnjah 

(npr. otrok kopa dojenčka v vodi, ki je ni, metla otroku simbolizira konja), v likovnem 

izraţanju, kjer imajo narisani simboli določen pomen (npr. kroţne oblike na papirju 

predstavljajo njega in muco), in v uporabi jezikovnih spretnosti, kjer je raba govora rezultat 

razvoja simbolnih funkcij, saj mora imeti otrok spoznavne zmoţnosti prej, kot lahko uporabi 

besede, ki reprezentirajo predmete, dogodke, odnose… Sposobnost rabe simbolov 

posamezniku omogoča bolj fleksibilno mišljenje, razmišljanje o preteklih in prihodnjih 

dogodkih in s tem preseganje relativno omejenih- gibalnih izkušenj (Umek Marjanovič, 2004, 

str. 291). 

 

Predoperativno mišljenje ima po Piagetovi teoriji več omejitev, in sicer egocentrizem, 

animizem in artificializem, centriranje in ireverzibilnost mišljenja, otrok se osredotoča na 

stanje in ne na spremembo, nezmoţen je razlikovati med zunanjostjo oziroma videzom in 

realnostjo. 

 

Za egocentrizem je značilno, da otrok v zgodnjem otroštvu ni zmoţen razlikovati svoje 

perspektive (svoje dejavnosti, svojega zaznavanja, mišljenja, doţivljanja) od perspektiv 

drugih. 



Vrga, S. (2012). Od drevesa do igrače v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

3 

Animizem je značilnost mišljenja v zgodnjem otroštvu, ko otrok značilnosti ţivega prepisuje 

neţivim stvarem in predmetom, za artificializem pa je značilen način mišljenja, pri katerem 

otrok razlaga, kot da so različni naravni pojavi rezultat človekove dejavnosti (verjame, da 

naravne dogodke povzroča človek). 

 

Za centrizem je značilno, da otrok usmeri svojo pozornost zgolj na en vidik problema oziroma 

situacije in zanemari vse druge. To pomeni, da lahko otrok razmišlja samo o enem vidiku 

problema. 

 

Ireverzibilnost pa otroku onemogoča razumeti, da miselne operacije potekajo v dve ali več 

smeri. Se pravi, da otrok ne more narediti miselne operacije nazaj, na izhodiščno stanje, 

ampak je usmerjen le na trenutno stanje, ne pa na dogodke, ki so se zgodili prej (Umek 

Marjanovič, 2004, str. 291 – 296). 

 

Z razvojem mišljenja se spreminjata tudi kakovost pojmov (skupna predstava o predmetih in 

pojavih) in način, kako otroci oblikujejo posamezne pojme in odnose med njimi ter jih 

povezujejo v spoznavne strukture. Razvoj pojmov je v veliki meri odvisen od razvoja 

miselnih in govornih struktur, oziroma od otrokove reprezentacije (Umek Marjanovič, 2004, 

str. 297, 298). 

 

Pri delu z otroki predvsem upoštevamo razvoj otrokovega mišljenja, ki se odvija: 

 od konkretnega k abstraktnemu, 

 od enostavnega k zapletenemu, 

 od subjektivnosti (egocentričnosti) k objektivnosti, 

 od absolutnosti k relativnosti. 

 

Za mlajše otroke je značilen kratkoročen spomin, vendar se z otrokovo starostjo obseg tega 

spomina povečuje. Spominskih strategij (to so različne tehnike, ki jih uporabljajo 

posamezniki, da bi si določene stvari laţje zapomnili) se otroci v zgodnjem otroštvu ne 

zavedajo, oziroma si jih ne znajo sami izmisliti. Spominske strategije otroci potrebujejo le za 

tiste draţljaje, ki jih vidijo, naloge pa morajo biti enostavne in zanimive. Otroci, stari 5 in 6 

let, se ţe zavedajo svojega spomina, vendar nerealno ocenjujejo svoje spominske sposobnosti 

(Umek Marjanovič, 2004, str. 307–310). 
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Pozornost pomeni prvo, kritično stopnjo v spoznavnih procesih, saj stvari, na katere nismo 

pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih tudi ne zapomnimo. Pozornost z leti narašča in se 

med 3. in 5. letom poveča zlasti pri dejavnostih, ki jih otroku ponudi odrasla oseba. Tako 

imajo otroci, stari 5 in 6 let, večjo stopnjo pozornosti kot otroci, stari 3 leta (Umek 

Marjanovič, 2004, str. 310). 

 

1.2 GOVORNI RAZVOJ 

 

V obdobju zgodnjega otroštva, pri otrocih, starih od 5 do 6 let, se govor, ki zajema slovnično 

področje (vključuje obliko govora: oblike besed, strukture stavkov, izgovor glasov, in vsebino 

govora: pomen besed in stavkov ter odnosov med besedami) in pragmatično oziroma 

sporazumevalno funkcijo (vključuje rabo govora: proces, v katerem govor rabimo z različnimi 

nameni), razvija zelo hitro, v medsebojni povezavi in v povezavi drugih funkcij, kot so razvoj 

čustev, socialnih interakcij, socialne kognicije, mišljenja in metakognicije. Po drugem letu 

starosti se otrokov govor začne pospešeno razvijati na pomenski, skladenjski in besedoslovni 

ravnini (Umek Marjanovič & Fekonja, 2004, str. 315). 

 

Otrokov besednjak od osemnajstega mesca dalje zelo hitro raste. Od drugega leta starosti 

dalje začnejo otroci povezovati besede v stavke, ki na začetku še niso urejeni. Po tretjem letu 

starosti pa so otroci vse bolj občutljivi na obliko, pomen in funkcijo stavkov, ki mu 

omogočajo nadaljevanje pogovora. Otrokova zmoţnost razumevanja mišljenja, počutja in 

namere drugih ljudi ter zmoţnost opisovanja njihovega vedenja in počutja v različnih 

situacijah vodi k pogovoru o čustvih, počutju. Govoriti, ko je otrok vesel ali ko je v stiski, je 

zelo pomembno za otrokovo vzpostavljanje socialnih odnosov. 5- in 6-letniki ţe lahko 

razumejo barve v stavkih, poslušajo daljše pravljice, se izraţajo v dvodelnih stavkih, 

uporabljajo ţe več kot 7 besed v stavku, postavljajo mnogo vprašanj v pravilni obliki, sami s 

seboj govorijo v monologih in opisujejo minule dogodke, pri čemer kontrolirajo hitrost in 

volumen glasu (Umek Marjanovič & Fekonja, 2004, str. 317–326). 

Govor je zelo povezan z mišljenjem. Oba, tako govor kot tudi mišljenje, se na predoperativni 

stopnji kvalitativno in kvantitativno zelo hitro razvijata, med njima pa je ob vplivu še drugih 

dejavnikov vzpostavljen povratni odnos. Povezava med njima ni stalna, ampak se lahko glede 

na vpliv drugih dejavnikov (jezikovni program v vrtcih, komunikacija v druţini) spreminja 

(Umek Marjanovič & Fekonja, 2004, str. 326, 328). 
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Raziskave otroškega govora kaţejo, da je popravljanje različnih govornih teţav pri otrocih 

popolnoma nekoristno, če otroci glede na svojo razvojno fazo niso pripravljeni na to. Pri tem 

pa ne gre samo za stopnjo psihičnega, ampak tudi fizičnega razvoja. Osnove jezika otrok 

obvlada do tretjega leta starosti, razvoj izgovorjave pa traja tja do devetega leta, ko se govor 

avtomatizira. 

 

Logopedi sodijo, da bi moral otrok s tremi leti pravilno izgovarjati glasove p, b, t, g, m, n, j, f, 

v, h, l, a, e, i, o, u. Normalno pa je, če otrok v tej starosti napačno izgovarja glasove s, z, š, ţ, 

č, dţ, d, lj, nj in r. Izgovorjavo glasov lj in r bi morali popravljati do četrtega leta starosti, nj 

do tretjega in pol, s, z, c do četrtega leta in pol, š, ţ, č, dţ pa celo do petega leta in pol. če 

otrok po tako postavljenih mejah še vedno napačno izgovarja določene glasove, je čas za 

posvetovanje z logopedom. 

 

Otrokov temeljni vir znanja pri jeziku je govor, ki ga sliši okoli sebe, zato je zelo pomembno, 

kaj in kako z otrokom govorimo. Z vstopom v vzgojno-izobraţevalno ustanovo se za otroka 

začne sistematična izobrazba v materinem jeziku; v vrtcu je usmerjena v jezikovno rabo v 

govorni komunikaciji. S kreativnimi oblikami vodenja se govorica otrok bogati tako 

strukturalno kot z enotami besednega zaklada, tako da lahko otroci uporabljajo jezik za vse 

več funkcij. 

 

Lahko se strinjamo s Piagetom, ki pravi, da je otrokova izkušnja temelj, na katerem se 

razvijata govor in mišljenje, ali z Vigotskim, ki poudarja, da pogovor odraslih z otrokom 

vpliva na otrokove aktivnosti, torej tudi na govor, in jih razporeja glede na sistem vrednot. 

Otrok osvaja jezik, ker je sestavni del vsake situacije, v kateri se nahaja, in ker se uči, da se 

vede kot drugi člani njegove skupnosti, kajti tudi sam je del njihovega pogovora, zanimanja in 

skrbi. 

 

1.3 ČUSTVENI RAZVOJ 

 

V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja tako temeljnih kot 

tudi sestavljenih čustev, otroci pa vse bolj razumejo, da lahko posameznik doţivlja več 

različnih čustev hkrati. Glavni napredek v tem obdobju se kaţe na področju nadzora nad 
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čustvenim doţivljanjem in izraţanjem, ki postaja vse bolj uravnoteţeno in socialno 

sprejemljivo (Kavčič, Fekonja, 2004, str. 334). 

 

Za triletnika so značilni prehodi od izraţanja enega čustva do drugega, kar je povezano z 

izraţanjem nakopičenih čustev brez zadrţkov, s pomanjkljivim razumevanjem situacije, 

zaradi šibkih spoznavnih sposobnosti in omejenih izkušenj ter s kratkotrajno pozornostjo. Z 

razvojem postajajo nekatera čustva močnejša, druga šibkejša, na kar vplivajo biološke 

spremembe, otrokov spoznavni razvoj ter spremembe v otrokovih interesih in vrednotah. Z 

razvojem se povečujejo tudi individualne razlike v čustvenem odzivanju otrok. Otroci se 

čustveno odzivajo enako na trivialne kot na resne situacije, in sicer neposredno ali posredno 

preko nemira, sanjarjenja, joka… (Kavčič, Fekonja, 2004, str. 335). 

 

VESELJE 

 

V zgodnjem otroštvu poraste število draţljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustva veselja. 

Veselijo se zlasti sodelovanja v različnih dejavnostih z drugimi ljudmi, predvsem vrstniki, 

veselje pa še posebej doţivljajo, kadar so uspešnejši od drugih otrok. Izraţanje veselja 

spremlja smeh in sprostitev celega telesa, veselje pa spremljajo tudi gibalne dejavnosti, kot so 

skakanje, valjanje po tleh, ploskanje, objemanje… (Kavčič, Fekonja, 2004, str. 334). 

 

RADOVEDNOST 

 

Radovednost je čustveno stanje, ki vodi k raziskovanju in učenju. S starostjo se kaţejo 

spremembe, ki pri otroku vzbujajo radovednost, spreminja se način izraţanja slednje. Malčku 

gibalni razvoj omogoča, da gre do predmetov, ki ga zanimajo, ter jih prijema in raziskuje. 

Razvoj usmerjene radovednosti otroku omogoča, da se osredotoča na en predmet, ki ga 

zanima, se z njim vse bolj intenzivno ukvarja in pri tem vse dlje vztraja. Z govornim razvojem 

otroci radovednost vse bolj kaţejo tudi preko postavljanja vprašanj (Kavčič, Fekonja, 2004, 

str. 334). 

 

JEZA 

 

Jeza je čustvo, ki izhaja iz frustracije, ko otrok ugotovi, da prihaja do razhajanj med onim, kar 

naj bi se po njegovem moralo zgoditi, in tem, kar se dejansko dogaja. Jeza ima lahko 
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pozitiven pomen (predstavlja motivacijo za premagovanje ovir ali pomaga, da se otrok postavi 

zase), po drugi strani pa lahko vodi do nasilja in konflikta. Otrok jezo izraţa ob omejevanju 

gibanja, ko mu preprečimo neko dejavnost, ne izpolnimo njegove ţelje… Na čustva jeze se 

otrok lahko odzove na impulziven način z agresivnostjo ali pa z umikom. Glavna naloga je, da 

se otrok nauči nadzorovati izraţanje jeze na neškodljiv način (Kavčič, Fekonja, 2004, str. 

335). 

 

STRAH 

 

Posameznik se odziva s strahom, če zazna ogroţenost ali groţnjo ogroţenosti. Z razvojem 

prihaja do spremembe v intenzivnosti, številu ter vsebini strahov. S starostjo se otrokovo 

okolje razširja, zato pride v stik z vedno več draţljaji, ki lahko sproţijo strah. Nekatere 

strahove lahko vzbudijo otrokove resnične izkušnje z draţljaji, ki naravno vzbujajo strah 

(glasovni zvoki), ali z neprijetnimi dogodki (otrok se boji psov, ker ga je pes nekoč ugriznil). 

Strahovi so lahko tudi posledica posnemanja vedenja oseb v otrokovi bliţini (otrok vidi, da se 

nekdo nečesa boji), gledanja in poslušanja grozljivih televizijskih oddaj, filmov, otroci imajo 

lahko tudi bujno domišljijo (pošast v omari) ali pa se bojijo predmetov, ljudi, novih izkušenj, 

ki jih še niso doţiveli… Strahovi postanejo z otrokovo starostjo številnejši, ne pa tudi 

močnejši, številni strahovi pa se tudi zabrišejo oziroma izginejo. Otroci, stari 5 in 6 let, se 

bojijo zlasti teme, hudih sanj, domišljijskih in nadnaravnih bitij, neviht, ločitve od staršev in 

poškodb. V strahovih otrok lahko opazimo individualne razlike, ki so posledica razlik v 

spoznavnem in telesnem razvoju ter izkušnjah. Na to, česa se bo otrok bal, pa vpliva otrokova 

inteligentnost (nadpovprečno inteligenten otrok bo izraţal strahove, tipične za starejše 

otroke), spol (deklice v povprečju kaţejo več strahov kot dečki), socialnoekonomski poloţaj 

(niţji kot je poloţaj, več strahov kaţejo otroci), telesno stanje (bolni otroci kaţejo več strahu), 

socialne interakcije (strah lahko sproţijo odzivi strahu pri drugih), vrstni red rojstva 

(prvorojenci imajo več strahov) ter osebnost (s posnemanjem drugih se otroci naučijo več 

strahov) (Kavčič, Fekonja, 2004, str. 336, 337). 

 

ZASKRBLJENOST 

 

Zaskrbljenost je čustvo, ki se nanaša na moţne negativne ali ogroţajoče posledice. Pretirana 

zaskrbljenost lahko vodi do teţav spanja, ovira izraţanje in razvoj gibalnih spretnosti ter 

povzroči teţave v otrokovih socialnih interakcijah. Zaskrbljenost se pojavi po tretjem letu 
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starosti, otroci pa so najbolj zaskrbljeni glede svoje druţine in vrstniških odnosov (Kavčič, 

Fekonja, 2004, str. 339). 

 

ČUSTVA SAMOZAVEDANJA 

 

Razvoj čustev samozavedanja vključuje razvoj otrokovega zavedanja samega sebe in 

pridobivanje socializacijskih izkušenj, ki mu omogoča, da ugotovi, katere situacije izzovejo 

določeno čustvo v kulturi, v kateri ţivi (Kavčič, Fekonja, 2004, str. 339). 

 

LJUBOSUMNOST 

 

Ljubosumnost je čustvo, ki se pojavi kot odziv na izgubo ali groţnjo izgube naklonjenosti. 

Ljubosumnost se pojavi znotraj socialnega trikotnika, ki vključuje odnose med tremi osebami 

ali pa odnose med dvema osebama in predmetom. Ljubosumna in ljubljena oseba sta 

vključeni v pomemben tesen odnos, ki ga ogrozi neka tretja oseba, ljubosumnost pa ni nujno 

povezana z izgubo ljubezni, ampak je ključnega pomena izguba pozornosti. Doţivljanje in 

izraţanje ljubosumnosti vključuje vrsto različnih čustev, in sicer jezo, strah in ţalost (Kavčič, 

Fekonja, 2004, str. 341). 

 

Pridobivanje določene stopnje nadzora nad čustvenim doţivljanjem v socialnih situacijah 

predstavlja eno izmed glavnih razvojnih nalog otroka v zgodnjem otroštvu. Predšolski otroci 

vedo, da lahko doţivljanje določenega čustva nadzorujejo tako, da zakrijejo določena čutila 

(zatisnejo si ušesa, zaprejo oči), si prigovarjajo (na primer: mami je rekla, da se bo kmalu 

vrnila) ali namerno spremenijo svoje ţelje (otrok se odloči, da se tako in tako ne namerava 

igrati, potem ko so ga vrstniki izključili iz igre). Otroci pri šestem letu starosti ţe razumejo, da 

je intenzivnost doţivljanja določenega čustva odvisna od tega, ali se posameznik pogosto 

spominja dogodka, ki je čustvo povzročil, ali pa o njem ne razmišlja. Prav tako tudi 

razlikujejo med doţivljanjem in izraţanjem čustev, kar jim omogoča, da se v določenih 

situacijah zavarujejo pred jezo in posmehom drugih otrok ali odraslih, ali pa s prikrivanjem 

pravih čustev drugemu prekrijejo informacijo, ki bi ga morda prizadela (Kavčič, Fekonja, 

2004, str. 343, 344). 
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1.4 SOCIALNI IN MORALNI RAZVOJ 

 

Otroci od obdobja malčka dalje več časa preţivijo z drugimi otroki in manj z odraslimi, 

spreminja pa se tudi kakovost odnosov med vrstniki. Otroci v zgodnjem otroštvu razvijejo 

nove oblike socialnih interakcij (preplet vedenja med dvema posameznikoma v socialni 

izmenjavi in z določenim trajanjem) in socialnih kompetentnosti; gre predvsem za razvoj 

sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja problemov. Prav 

tako z leti upada deleţ agresivnega vedenja med prijateljskimi interakcijami, kaţe pa se večja 

naklonjenost do vrstnikov. Starejši otroci se z vrstniki več neposredno pogovarjajo kot mlajši 

in z rabo govora laţje dosegajo svoje socialne cilje. Preseganje egocentrizma se kaţe v 

razvoju čustvene in socialne empatije, razumevanju sebe in drugih, kar je pogoj za razvoj 

socialnih interakcij med vrstniki. Otroci vse bolj razumejo, da imajo tudi drugi ljudje čustva, 

potrebe, misli. Vse to spoznavajo skozi svoje izkušnje in skozi simbolno igro, v kateri 

ustvarjajo različne situacije, kjer izraţajo čustva in se jih naučijo nadzorovati, naučijo pa se 

razlikovati tudi nasilje od samozavesti, impulzivnost od podlosti in egocentrizem od 

sodelovanja. Sposobnost prevzemanja vlog pa znatno vpliva tudi na priljubljenost (Umek 

Marjanovič & Zupančič, 2004, str. 363–365). 

 

Otrokovi koncepti prijateljstva potekajo vzporedno s socialnim razvojem, razvojem socialne 

kognicije, čustvenim in spoznavnim razvojem ter se v obdobju zgodnjega otroštva 

spreminjajo. Za prijateljstva zgodnjega otroštva so značilne predvsem dejavnosti, delitev 

tistega, kar imaš, bliţina bivanja ali prijateljstvo odraslih. Otroci, stari 5 in 6 let, pojem 

prijateljstvo ţe razumejo kot dlje časa trajajoč odnos, ki vzdrţi tudi posamezne medsebojne 

spore in konflikte, kot proces, v katerem zasledujejo neke skupne cilje in v katerega je 

vpletena konkretna recipročnost (npr. jaz mu sedaj malo posodim punčko, potem mi jo bo on 

dal nazaj). Pomemben dejavnik za izbiro prijatelja so podobnosti v spolu, starosti in vedenju. 

Med prijatelji je namreč več socialnega vedenja kot med predšolskimi otroki, ki niso prijatelji, 

poleg tega si med sabo tudi več pomagajo in laţje rešujejo konflikte (Umek Marjanovič & 

Zupančič, 2004, str. 365, 367). 
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Moralni razvoj v psihologiji označujemo kot proces, v katerem posameznik postopno osvaja 

ali ponotranji druţbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi ocenjuje 

pravilnost in nepravilnost ravnanja ljudi v socialnih situacijah in skuša skladno s temi 

ocenami uravnavati svoje vedenje. Bistvo zgodnjega moralnega razvoja je v tem, da otrok 

postopoma spoznava, kaj socialna skupina, v kateri ţivi, pojmuje kot pravilno in kaj kot 

napačno vedenje. Pri tem otrok nikoli slepo ne prevzema vedenjskih vzorcev, ki prevladujejo 

v njegovem okolju, temveč si jih skladno s svojimi spoznavnimi sposobnostmi tudi razlaga. 

Otrok mora namreč razumeti, zakaj je neko vedenje pravilno ali napačno (Umek Marjanovič 

& Zupančič, 2004, str. 369). 

 

Piaget je moralni razvoj razlagal kot razvoj moralnega presojanja v smeri od absolutne k 

relativni moralni perspektivi. Otrok v obdobju absolutne perspektive razume pravila vedenja, 

ki jih je predenj postavilo socialno okolje, kot toga in nespremenljiva. V svojih moralnih 

sodbah se naslanja na zahteve odraslih, za katere meni, da so absolutno pravilne, in na njihove 

sankcije, ki sledijo kršenju teh zahtev. Presojanje z vidika relativne moralne perspektive pa se 

nanaša na to, da sodbe otroka o pravilnem in nepravilnem vedenju niso več določene le s 

posledicami dejanj, temveč v preteţni meri s prisotnostjo ali odsotnostjo namer za dejanja. 

Lahko rečemo, da otroci, stari 5 in 6 let, vedno bolj razlikujejo med različnimi vrstami 

socialnih pravil moralnega (dobrobit in pravice ljudi), konvencionalnega (slog oblačenja, 

vedenje pri mizi, rituali v socialnih interakcijah) in osebnega (osebne preference 

posameznika) področja (Umek Marjanovič & Zupančič, 2004, str. 370, 372). 

 

Pri učenju pravil moralnega vedenja ima veliko vlogo načrtno in sistematično usmerjanje 

otrokovega vedenja (vzgojne tehnike), kar naj bi bila predvsem naloga staršev ter vzgojiteljev 

v vrtcu. Poleg omenjenega naj bi tudi druţba otrokom po eni strani ponujala vedenjske 

vzorce, modele, po drugi strani pa predstavljala izbor pozitivne in negativne podkrepitve 

otrokovega ravnanja. V otrokovem oţjem socialnem okolju veljajo kot oblike pozitivne 

podkrepitve pohvala, nasmeh, objem, pozornost, darilo..., kot oblike negativne pa osamitev, 

telesna kazen, odtegnitev pozornosti in naklonjenosti. Vedenjske vzore naj bi otrok našel tako 

v dejanskem vedenju ljudi v svojem okolju, kot tudi v govornih, likovnih, filmskih in drugih 

opisih, kako mora in kako ne sme ravnati v določenih situacijah. Učenje otrokovih moralnih 

standardov tako poteka v kontekstu otrokovih konkretnih izkušenj preko pogojevanja, 

socialnega posnemanja, preko razumevanja in preko otrokovih empatičnih odzivov na 
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čustvena stanja prizadetih ljudi v situacijah kršenja moralnih pravil (Umek Marjanovič & 

Zupančič, 2004, str. 372). 

 

1.5 GIBALNI RAZVOJ 

 

Motorika ali gibanje obsega celoto vseh gibalnih zmoţnosti človeka. Na individualno 

motoriko vplivajo konstrukcija, spol, tip, starost in temperament. Motorika je kompleksna 

sposobnost, od katere je odvisno gibalno funkcioniranje organizma. Vse otrokove aktivnosti 

so gibalnega značaja in iz organizma izhajajo na tri načine, in sicer kot (Cemič, 1996): 

 gibanje celega telesa, 

 gibanje posameznih sistemov, 

 ročna motorika. 

 

Motorika predšolskega otroka ima danes ključni poloţaj znotraj otrokovega osebnostnega 

razvoja. Gibanje, počutje, razumevanje in mišljenje so v zgodnjem obdobju otrokovega 

razvoja pogosto neločljivi, tudi zaznave in umske sposobnosti se lahko ugotavljajo le po 

gibalnih reakcijah. Od razvoja gibalnih sposobnosti je odvisno tudi gibalno delovanje 

celotnega organizma. Gibalna učinkovitost se izraţa v nenehni soodvisnosti od morfoloških in 

funkcionalnih (rast, mišice, srce, dihala), konativnih, kognitivnih ter socialnih in čustvenih 

dimenzij (Cemič, 1996). 

 

Otrok izraţa prek gibanja svojo osebnost in stopnjo razvoja. Otroci, stari od 5 do 6 let, so v 

temeljni oziroma fundamentalni gibalni fazi. Za to fazo je značilno, da si otroci pridobivajo 

spretnost gibanja po prostoru z različnimi gibalnimi vzorci, sposobnost vzdrţevanja 

ravnoteţja v različnih poloţajih ter ravnanja z objekti, še zlasti pa se naučijo, kako sprejeti in 

oddati silo objektu (lovljenje, metanje). Pri tej starosti postaja gibanje vse bolj prilagojeno, 

čeprav še ne povsem učinkovito. V tej fazi so otroci aktivni raziskovalci svojih gibalnih 

zmoţnosti, zato ne smemo spregledati, da poleg zorenja pomembno vpliva na razvoj 

temeljnih gibanj tudi okolje (ustrezne razmere, spodbude, učenje). Temeljna gibanja so tista, 

ki jih vsebuje vsaka človekova dejavnost. Sestavljene kombinacije gibanj v športih se 

razvijejo iz temeljnih gibanj. Visoko izdelane oblike temeljnih gibanj, ki se razvijejo in 

kombinirajo med seboj na višji ravni delovanja, predstavljajo sestavljene kombinacije gibanj 
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v športih. Za otroke, stare 6 let, velja ţe večja usklajenost, učinkovitost in kontrola pri 

izvajanju gibalnih nalog (Cemič, 1996). 

 

Otroci vidno napredujejo tako v grobih gibih, ki vključujejo velike mišice (npr. tek, skakanje), 

kot tudi v drobnih oziroma manipulativnih spretnostih, ki zahtevajo koordinacijo oči in rok ter 

sodelovanje manjših mišic (npr. risanje, zapenjanje gumbov). V tem obdobju začnejo otroci 

raje uporabljati desno ali levo roko. 

 

Razvoj zaznavnih in motoričnih predelov moţganske skorje v zgodnjem obdobju otroštva 

omogočajo boljšo koordinacijo med tem, kar otroci hočejo, in onim, kar zmorejo narediti. 

Njihove kosti in mišice so vedno močnejše, kapaciteta pljuč se veča, kar jim omogoča teči, 

skakati ter plezati višje, hitreje in bolje. 

 

Izboljšanje drobnih motoričnih gibov, kot so zavezovanje vezalk in rezanje s škarjami, 

majhnim otrokom omogoča, da začnejo skrbeti sami zase. 5- in 6-letni otroci znajo vreči ţogo 

čez glavo, uloviti ţogo, hoditi po stopnicah navzdol izmenično, skakati po eni nogi, stati na 

nogi 10 sekund in skakati z ene noge na drugo. 

 

Ugotavljanje motoričnega statusa predšolskega otroka je pomembno zlasti za odkrivanje 

retardacijskih in akceleracijskih razvojnih pojavov. Zgodnje odkrivanje povečuje moţnost 

optimalnega vplivanja na razvoj (Cemič, 1996). 
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2 TEMELJNA ZNANJA O LESU 

 

Les je naravni material in najstarejša surovina, s katero je človek gradil. Z lesom so povezani 

tako začetki človeškega rodu kot tudi ves človekov poznejši razvoj. Človek je les ţe zelo 

zgodaj uporabljal za izdelovanje najrazličnejšega orodja, oroţja, opreme, za stavbe… Danes 

pa je les material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih predelujemo v najrazličnejše 

izdelke in namene. Les je surovina za proizvodnjo celuloze, papirja, kemičnih celuloznih 

vlaken, celuloznih plastičnih mas… Čeprav les posekamo, še vedno ni mrtev in se naprej 

»giblje«, razteza in krči, čeprav smo ga medtem ţe predelali v določen uporaben izdelke. 

Vzrok je v anatomski zgradbi lesa in v vlagi, ki jo vsebuje. V sveţem lesu je 40–60 % vlage, 

zato se les med sušenjem občutno krči. Vsaka sprememba vlage v zraku pa posledično 

spremeni notranje napetosti v celicah lesa, kar povzroča krčenje in raztezanje. (Papotnik, 

1993a, str. 81, 83). 

 

Za poznavanje lesa so pomembni različni prerezi, s pomočjo katerih ugotavljamo razlike v 

strukturi in teksturi lesa ter po katerih spoznamo les listavca ali iglavca, posamezne vrste lesa, 

uporabnost, trdoto, starost, napake, zdravje ali bolezni lesa… Les sekamo večinoma pozimi, 

ker ima takrat najmanj vlage, nato pa ga sušimo na zraku. Naravno lesno gradivo ponavadi 

delimo na neobdelan in obdelan les (Papotnik, 1993a, str. 81). 

 

V skupino obdelanega lesa sodi les, ki ga pridobivamo z ročno obdelavo (tesanje, kalanje) ali 

s strojnim posegom (ţaganje, rezanje, lepljenje). Z ţaganjem, lepljenjem in lupljenjem 

hlodovine izdelujemo furnirje, ki so osnovna surovina za ročno ali industrijsko izdelavo plošč 

(Papotnik, 1993a, str. 83). 

 

Neobdelan les delimo po več kriterijih (Papotnik, 1993a, str. 82): 

 oblika: deblovina, vejevina, vršičkovina, panjevina 

 debelina: glede na vrsto lesa ga delimo v debelinske razrede 

 čas sečnje: zimska, letna sečnja 

 način uporabe: tehnični les (hlodovina, okrogel gradbeni les, droben tehnični les), les za 

kemijsko predelavo in les za kurjavo 
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2.1 OSNOVNE TEHNIČNE LASTNOSTI LESA 

 

Les ima svoje mehanske, fizikalne in estetske lastnosti (Papotnik, 1993a, str. 82, 83). 

 

FIZIKALNE LASTNOSTI 

 

Vlaga: 

 rastoči les 40–60 % 

 na zraku sušen les 15 % 

 

Delovanje lesa (krčenje, krivljenje): 

 močno delujoč les: lipa, gaber, češnja, bukev 

 srednje delujoč les: oreh, kostanj, javor, hrast, sadno drevje 

 malo delujoč les: topol, jelka, smreka, brest, macesen, bor 

 prav malo delujoč les: ebenovina, mahagoni, kokos 

 

Teţa lesa: 

 zelo lahek les: beli topol, jablana, beli bor 

 lahek les: lipa, jelka, smreka, topol 

 srednje teţak les: črni bor, javor, kostanj, macesen, breza 

 teţak les: akacija, jesen, hrast, bukev, oreh, brest 

 zelo teţak les: ebenovina, palisander, kokos, mahagoni, tisa 

 

Trajnost lesa na zraku: 

 zelo trajen (nad 12 let): hrast, macesen, bor, brest 

 trajen (8–12 let): smreka, jelka, jesen 

 malo trajen les (4–7 let): bukev, javor, gaber, breza, lipa, topol 

 

MEHANSKE LASTNOSTI 

 

Trdota: 

 zelo trd les: ebenovina, palisander 
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 trd les: češnja, hruška, hrast, bukev 

 srednje trd: oreh, kostanj, brest 

 mehak les: breza, jelša, črni bor, macesen 

 zelo mehak: jelka, lipa, topol, smreka 

 

Trdnost: 

 trdnost lesa je odvisna od posebnosti njegove zgradbe, od vrste lesa, od rastnih razmer; 

 v vzdolţni smeri ima les razmeroma veliko vlečno, tlačno in upogibno trdnost, v prečni 

smeri pa ni trden in se rad kolje; 

 natezna trdnost lesa v vzdolţni smeri je 50 % večja od tlačne trdnosti v isti smeri. 

 

Proţnost: 

 zelo proţen: tik, akacija 

 proţen: smreka, jesen, lipa, oreh 

 srednje proţen: hrast, bukev, javor 

 malo proţen: bor, topol 

 

Ţilavost: 

 krhek les: bor, bukev 

 ţilav les: topol, breza, jesen, vrba 

 

ESTETSKE LASTNOSTI 

 

Barva: 

 bela do rumenobela: jelka, smreka, breza, lipa 

 rumena: češmin 

 rjava: hrast, oreh, brest 

 rumenorjava: topol, češnja, akacija 

 rdeča: sandalovina 

 rdečerjava: macesen, mahagoni, tisa, jablana 

 črnorjava: palisander, tik 

 črna: ebenovina 
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Vonj: 

 značilen 

 

Tekstura (letnice): 

 listavci 

 iglavci 

 eksoti 

 

2.2 ORODJA 

 

V nadaljevanju bodo slikovno in pojmovno predstavljena orodja in naprave za obdelavo lesa, 

in sicer nekatera zarisna in merilna orodja, obdelovalno orodje in nekatere naprave (Papotnik, 

1993b, str. 19–23). 

 

ZARISNO IN MERILNO ORODJE 

 

 

Slika 1: Zarisno in merilno orodje 

 

1. svinčnik 

2. kovinsko ravnilo 

3. leseno oziroma plastično ravnilo 
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4. črtalna letev 

5. črtalnik 1, črtalnik 2 

6. kotnik 

7. premični poševnik 

8. krivuljnik 

9. kotomer 

10. trikotnik 45
o
 

11. trikotnik 30
o
 

12. sredilni kotnik 

13. pomično merilo 

14. koničasto šestilo 

15. objemno šestilo 

16. kovinski trak in leseni meter 

 

OBDELOVALNO ORODJE 

 

 

Slika 2: Obdelovalno orodje 

 

1. zarisna igla 

2. šilo 

3. točkalo 

4. mizarska ţaga 

5. lisičji rep (širši) 

6. lisičji rep (oţji) 

7. lisičji rep z močnejšim robom 
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8. ţaga na lok 

9. rezbarski lok 

10. oblič 

11. ročni sveder 

12. vrtalna kljuka 

13. ročni vrtalnik 

14. durgelj 

15. spiralni sveder 

16. izvijač 

17. dleta (oţja) 

18. dleta (širša) 

19. rašpa in pila 

20. leseno kladivo 

21. kovinsko kladivo 

22. mizarske klešče 

 

NAPRAVE 

 

 

Slika 3: Naprave 

 

1. svora (mala) 

2. ročni primeţ 

3. primeţ 

4. ščitnik za primeţ 

5. svora (velika) 

6. jeralnik
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3 OTROKOVA IGRA 

 

V zadnjih desetletjih je v kurikulih prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči skozi igro in 

druge dejavnosti, za katere je motiviran. Igra predstavlja osnovno gibalo psihičnega razvoja v 

zgodnjem otroštvu ter je osnova za primarne oblike učenja (Horvat, 2001, str. 9). Kurikulum 

poimenuje igro kot »tisto dejavnost, ki na najbolj naraven način zdruţuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«. V igri se v otrokovih dejavnostih 

prepletajo in poveţejo različna področja, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem 

starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19, 20.) 

 

3.1 OPREDELITEV IGRE 

 

Igra je zelo kompleksna aktivnost, ki jo lahko obravnavamo na zelo različne načine in še ni v 

celoti raziskana (Horvat & Magajna, 1987). Batistič Zorec in sod. (1996, str. 12) pravijo, da je 

igra spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega 

ţivljenja in ne le v otroštvu. V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) pa lahko zasledimo, da je 

otroška igra dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same in je notranje motivirana, svobodna, odprta 

ter za otroke prijetna. Horvat & Magajna (1987, str. 86, 87) v nadaljevanju navajata, da se 

otrok igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga igra nudi. Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku 

ni toliko vaţen končni rezultat, kot sam proces, uţivanje in zadovoljstvo v igri. Toličeva 

(1977) pa je mnenja, da v igri pride do izraza otrokova dejavnost, saj se v njej izraţajo 

otrokov intelektualni razvoj, njegovi motivi, vrednotenja, čustveno doţivljanje, osebne 

lastnosti…  

Igra ni le osnovna otrokova dejavnost, ampak tudi potreba in pogoj, da se naravno psihično in 

fizično razvija. Vpliva na vsa področja otrokovega razvoja (Bastič Zorec, 2002, str. 1): 

 razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti; 

 kognitivni razvoj (razvoj zaznavanja, občutenja, govora, domišljije in ustvarjalnosti, 

spoznavanje okolja in reševanje problemov); 

 emocionalni razvoj (sproščanje in izţivljanje čustev); 

 socialni in moralni razvoj (sodelovanje, razumevanje, upoštevanje drugih, razvoj 

samokontrole ter druţbenih pravil in norm); 
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 osebnostni razvoj (oblikovanje samopodobe, spoznavanje različnih vlog in vstopanje v 

svet odraslih). 

 

Rubin, Fein in Vanderberg (nav. v Batistič Zorec in sod., 1996, str. 13) so postavili nekaj 

ključnih opisnih kriterijev za prepoznavanje igre: 

 prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivni občutki (uţitek); 

 usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti in ne na cilje (rezultate) teh dejavnosti (otrok 

npr. lahko med igro pozabi na svoj prvotni namen); 

 »preučevanje« igralnega materiala; 

 neresnično, nestvarno vedenje – v igri otrok je namreč veliko pretvarjanja, dejavnosti »če 

bi«, »kot da bi«, s katerimi otroci prikazujejo druge ljudi, njihove dejavnosti ali predmete; 

 fleksibilnost – igra poteka po pravilih, ki jih postavljajo udeleţenci igre sami in jih, če je 

potrebno, med igro tudi spreminjajo; 

 aktivna udeleţba – otroci v igri aktivno sodelujejo drug z drugim in so dejavni z 

različnimi predmeti. 

 

3.2 VRSTE IGER GLEDE NA NJIHOVO VSEBINO 

 

V strokovni literaturi najdemo različne delitve iger, ki se razlikujejo glede na kriterije, po 

katerih jih razvrščamo. Najpogostejši kriterij delitve je vsebina igre, ki je povezana s 

psihofizičnimi lastnostmi otroka na določeni stopnji razvoja (Batistič Zorec, 2002, str. 3). 

 

Toličič in Smiljanić-Čolanović (1977) navajata delitev iger po C. Buhlarjevi: 

 Funkcijska igra –  Obsega prakticiranje določenih funkcij, zlasti občutenja, zaznavanja in 

gibanja; tipične take igre se navezujejo predvsem na najrazličnejše vrste gibanja: plezanje, 

guganje..., tipanje in okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in 

zapiranje pokrovov, pretakanje snovi, presipavanje peska, gnetenje, trganje… 

 Simbolna (domišljijska) igra –  Otrok si predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki niso 

prisotni, se pravi, da uporablja simbole; to so lahko npr. igre vlog, kjer se otrok pretvarja, 

»se dela da…«, oziroma se postavlja v vloge različnih oseb ali ţivali (mamica, ki hrani 

punčko, zdravnik, ki pregleduje bolnika, pes, ki hodi po vseh štirih…). V domišljiji 

spreminja svoje vloge, vloge soigralcev in tudi pomen predmetov (škatla je lahko ladja, 
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avto…). Pri tem posnema osebe ali ţivali iz realnega ţivljenja in jim dodaja domišljijske 

elemente. Ta igra zrcali otrokove ţelje, stiske in napetosti, ki jih sprosti prek igre. 

 Dojemalna igra –  Zajema poslušanje in opazovanje (slik, zgodb, filmov…) ter 

posnemanje in branje. V primerjavi z drugimi igrami je otrok večinoma pasiven. Izkušnje, 

ki jih otrok pridobi od dejavnosti, nato uporablja v domišljijski in ustvarjalni igri. 

 Ustvarjalna igra –  Zajema konstruiranje, na primer graditi s kockami, sestavljati sliko iz 

delov, obdelovanje materialov (peska, gline…), risanje, pisanje, ročna dela, 

pripovedovanje, glasbeno in gibalno ustvarjanje… Pri ustvarjalni igri prevladuje teţnja po 

uspehu. 

 

Toličič je v raziskavi, kjer so opazovali igro otrok, starih od štirih do sedmih let, v zaprtem 

prostoru, ugotovil, da s starostjo upada deleţ individualne igre in narašča deleţ skupinske igre 

(Batistič Zorec, 2002, str. 4). Zadnje v razvoju predšolskega otroka, med šestim in sedmin 

letom, se pojavijo igre s pravili, ko otroci v igre vpletajo specifična pravila, povezana s 

posameznimi vlogami (ve se, kaj se pričakuje od zdravnika in kaj od pacienta, čeprav se ta 

pravila lahko do neke mere spreminjajo). Otroci te starosti se ţe igrajo »druţabne igre«, kjer 

so pravila določena, čeprav imajo kar pogosto teţave z doslednim upoštevanjem teh pravil 

(Batistič Zorec, 2002, str. 5, 6). 

 

Vse predšolsko obdobje so še vedno prisotne funkcijske igre, ki so vezane na napredek v 

gibalnih sposobnostih (npr. tek, lovljenje ravnoteţja, preskakovanje ovir, plezanje, igre z 

ţogo…) in postopamo preraščajo v bolj zahtevne športne aktivnosti. Vse večji pomen in 

obseg imajo raziskovalne in ustvarjalne igre, v katerih otrok eksperimentira z različnimi 

predmeti, materiali in situacijami, prek katerih pridobiva spoznanja o fizičnem in socialnem 

okolju (otrok sprašuje »Kaj je to?«, »Zakaj je tako?« in tudi sam preizkuša, kaj se zgodi, 

če…). Otroci radi konstruirajo (npr. gradijo hišo iz lego kock) in so zelo dojemljivi tudi za 

različne didaktične igre, s pomočjo katerih se razvijajo njihove motorične in kognitivne 

sposobnosti. Za vse predšolsko obdobje so značilne tudi dojemalne igre (Horvat & Magajna, 

1989). 

Na splošno za razvoj igre predšolskih otrok velja, da potekajo od preprostih in elementarnih 

oblik k vedno bolj kompleksnim oblikam igralnih aktivnosti (Batistič Zorec in sod., 1996). S 

starostjo pa se tudi veča zapletenost otrokove igre, zato jo vedno teţje uvrščamo le v eno od 

omenjenih kategorij (Horvat & Magajna, 1989). 
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3.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

 

Otroci se med sabo razlikujejo glede na vsebino in način igre, vrsto iger in igrač, glede na čas, 

ki ga preţivijo v različnih igrah... Poleg otrokove razvojne stopnje na otrokovo igro vplivajo 

še drugi dejavniki (Horvat, 2001):  

 osebnostne značilnosti (ţivahnost, druţabnost, vztrajnost…); 

 spol otroka (dejstvo je, da se med spoloma ţe zgodaj kaţejo različne preference v zvezi z 

izbiro igrač, ki so skladen z vlogo moškega in ţenske v druţini in druţbi); 

 trenutno fizično in emocionalno stanje (utrujenost, bolezen, razigranost…); 

 trenutna situacija (letni čas, prostor, vrsta in količina igrač, količina prostega časa, 

soigralci...); 

 oţje okolje (otroke pri igri lahko spodbujajo odrasli ter igralni materiali in izkušnje, ki jih 

pridobijo v okolju (obisk ţivalskega vrta, letališča...); 

 kultura (vpliva na razlike v moţnostih in vrsti iger, ki so značilne za različna 

zgodovinsko-kulturna okolja, poleg tega psihologi ugotavljajo, da otroštvo traja vse dlje 

časa, v preteklosti je bilo namreč bistveno krajše, obseg igre pa postaja vse skromnejši). 

 

3.4 VLOGA ODRASLIH V OTROKOVI IGRI 

 

Poleg tega, da je igra ţivljenjsko pomembna otroku, je pomembna tudi za odrasle, ki se z 

otrokom ukvarjajo, v predšolskem obdobju zlasti za starše in vzgojitelje v vrtcu. Odrasli s 

pomočjo igre najlaţje ustvarjajo kontakte in čustvene relacije z otrokom, z opazovanjem 

otroka pri igri pa spoznajo njegove razvojne značilnosti in osebnostne lastnosti (Toličič & 

Smiljanić- Čolanović, 1977). Igra je po definiciji spontana in svobodna aktivnost, zato je zelo 

pomembno, da je odrasli ne skušajo pretirano usmerjati z raznimi navodili in poskusi 

spreminjanja otrokove aktivnosti. 

 

V tehnološko razvitih druţbah ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebno pomembno 

vlogo. Otroci eno izmed optimalnih spodbud za svoj razvoj dobijo pri igri z mentalno 

razvitejšim partnerjem, ki je lahko eden od staršev ali vzgojiteljica. S pomočjo partnerjevega 

besednega in čustvenega tolmačenja si otrok razvije lastno tolmačenje sveta in svojega 

delovanja v njem (Zupančič, 2001, str. 107).  
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Oerter (nav. v Zupančič, 2001, str. 120) navaja konkretne primere, s katerimi partner ohranja 

igralni okvir in spodbuja otrokovo igro: 

 ilustrira dejanja (srka, ko otrok daje namišljeno pijačo medvedku); 

 sprašuje po dejanju (ga vpraša, ali bo medvedek kaj skuhal); 

 jezikovno dopolnjuje (ko da otrok medvedka spat, ga vpraša, če ga bo tudi pokril); 

  jezikovno opisuje (pripomni, da je potrebno še malo začiniti zrezek, da bo bolj okusen); 

 poziva k dejanjem (ga napoti, če je potrebno dojenčku ţe zamenjati plenico); 

 razlaga dejanja ali stanje stvari (ga opozori, da če se punčka skopa, jo zebe in jo je treba 

obrisati); 

 pomaga pri izvedbi dejanja (pri oblačenju punčke); 

 usmerja pozornost na dejanje (ga poziva, naj pogleda, kako je medvedek zaspan). 
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4 ZNAČILNOSTI UČENJA NA PREDŠOLSKI STOPNJI 

 

Učenje ima v psihologiji dva pomena, in sicer širši in oţji. V širšem smislu je učenje 

razumljeno kot proces formiranja splošnih tehnik za pridobivanje in organizacijo neposrednih 

izkušenj, kar vodi do formiranja spoznavnih sposobnosti. V oţjem smislu pa je učenje 

pridobivanje spretnosti in znanj (Glogovec & Ţagar, 1992). 

 

Učenje je vsako spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim 

učinkom. Poteka v treh procesih. Prvi proces je osvajanje nove dejavnosti ali učenje v oţjem 

pomenu besede, drugi je ohranjanje učinkov dejavnosti v organizmu, tretji pa je obnavljanje 

dejavnosti (Pečjak, 1977, str. 11). 

 

Učenje v vrtcu je na eni strani povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih področjih 

osebnosti predšolskega otroka, na drugi strani pa z načeli, metodami in oblikami vzgojnega 

dela, ki naj bi optimalno prispevale k njegovemu razvoju in učenju. Mnogi mislijo, da se 

otroci v vrtcu samo igrajo in se ničesar ne naučijo, ker ni vidnih rezultatov (narejenih nalog v 

zvezkih, znanja pesmic…). Vendar še zdaleč ni tako, saj v predšolskem obdobju prevladuje 

spontano učenje, kjer se otroci učijo zlasti preko igre in preko praktičnih dejavnosti in rutin, ki 

v vrtcu večinoma potekajo v različnih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se 

predvsem s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja, komentiranja dejavnosti, skozi 

reševanje problemov, spraševanja in poslušanja drugih ter dogovarjanja (Batistič Zorec, 2002, 

str. 1). 

 

4.1 KURIKULUM IN UČENJE 

 

Skupne značilnosti sodobnih predšolskih kurikulumov so, da niso visoko strukturirani, ampak 

so bolj odprti in fleksibilni. To pomeni, da določajo predvsem temeljna načela in zaţelene 

cilje predšolske vzgoje, ne predpisujejo pa konkretnih ciljev, metod in vsebin dejavnosti v 

vrtcu. Za nizko strukturirane programe je značilna nedirektivna vzgojiteljica, kar pomeni, da 

spodbuja udeleţbo otrok v vseh elementih kurikuluma, skuša slediti ţeljam in interesom otrok 

ter jim ponuja dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo. Vloga vzgojiteljice je, da otroke 

posluša in jih spodbuja k samostojnim aktivnostim in razmišljanjem (Batistič Zorec, 2002, str. 
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7). Prav tako v kurikulumu za vrtce (1999, str. 22) piše, da je odrasla oseba v vseh 

interakcijah z otroki »usmerjevalka«, vendar ne direktivna ter praviloma zgled za prijazno in 

prijetno komunikacijo.  

 

Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne interakcije v vrtcu, ki jih je otrok deleţen. 

Otrok se ne uči samo na podlagi načrtovanih dejavnostih, ki jih usmerja vzgojiteljica, ampak 

so za učenje pomembne igra in druge dejavnosti, ki si jih otrok sam izbere, ter vrsta 

vsakodnevnih dejavnosti in dnevne rutine, ki zadevajo t. i. prikriti kurikulum (Batistič Zorec, 

2002, str. 7). Učenje na podlagi prikritega kurikuluma je zelo učinkovito, nemara celo najbolj 

učinkovito. Bloom poudarja, da so nauki prikritega kurikuluma dnevna izkušnja in trdno 

naučeni, ker so preţemajoči in stalno navzoči skozi dolga leta šolanja. Učenje je definirano 

tudi kot interaktivni proces, pri katerem je pomembno, da vzgojiteljica pripravi dovolj 

vzpodbudno okolje, v katerem otroci raziskujejo (Bahovec & sod., 2001). 

 

Sodobni kurikulumi predšolske vzgoje poudarjajo načelo aktivnega učenja, s katerim je 

povezano spoznanje, da se predšolski otrok najbolje uči na podlagi konkretnih izkušenj in 

praktične udeleţbe v aktivnostih. Poleg tega otroci svet doţivljajo celostni in jih ni smiselno 

poučevati ločeno po predmetih, po vzoru šolskih predmetov. Otrok se razvija in uči v aktivni 

povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija lastno druţbenost in individualnost. Prav tako v sodobnih kurikulumih piše, 

da namesto skupnih in vodenih dejavnosti dajejo prednost delu v manjših skupinah in 

individualnemu delu. Otroci morajo imeti moţnost, da se sami odločijo, ali bodo sodelovali v 

skupinski ali individualni aktivnosti, za kar je pomembna bogata ponudba dejavnosti, 

vzgojiteljica pa naj nastopa samo kot opazovalka (Batistič Zorec, 2002, str. 8, 9).  
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EMPRIČNI DEL 

5 EMPIRIČNO DELO V SKUPINI 
 

Skupina otrok z imenom »KONJIČKI« Vrtca Otona Ţupančiča Črnomelj, ki jo vodiva z 

vzgojiteljico, naslednje šolsko leto odhaja v šolo. Otroci, stari od 5 do 6 let, so vse bolj 

samostojni, zanimajo se ţe za branje, pisanje, števila. Ker je njihova finomotorika ţe dobro 

razvita, radi natikajo, sestavljajo, natančno barvajo in lepijo. Otrokom so zanimive naprave in 

igre vlog (trgovina, knjiţnica, delavnica…), igrala, po katerih se gibljejo (tobogan, plezala, 

kolo, igre z ţogo). 

 

V skupino je vključenih 15 otrok, od tega 8 dečkov in 7 deklic. Normativ v skupini je zniţan 

zaradi prostorske stiske, majhne površine, ki jo ima igralnica. Skupina je homogena. Starost 

otrok znaša od 5 do 6 let. Vsi otroci v skupini se poznajo med seboj, saj so bili ţe lansko 

šolsko leto skupaj. Ena deklica je gibalno ovirana in ima odločbo o usmeritvi otroka s 

posebnimi potrebami, vendar nima dodatne strokovne pomoči. Pri otrocih je opazna velika 

potreba po ustvarjanju, gibanju ter glasbena in ritmična nadarjenost. Delo v oddelku poteka po 

kurikulu za vrtce. Strokovni delavki v oddelku največkrat načrtujeva po tematskih sklopih in 

se posluţujeva projektnega dela. Načrtujemo tudi v timu strokovnih delavk istega starostnega 

obdobja. Prednostna naloga oddelka se glasi: »POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM« in »Z 

IGRO DO ZNANJA«, katerima sledimo v vseh načrtovanih in spontanih dejavnostih. V 

pedagoško delo aktivno vključujemo tudi starše.  

 

Z vzgojiteljico sva se ţe na začetku šolskega leta dogovorili o pomembnih točkah in naredili 

načrt. Na prvem roditeljskem sestanku sva staršem predstavili načine dela, ki se izvajajo v 

oblikah celoletnih projektov vrtca in so rdeča nit, smernice za načrtovanje in izvajanje 

vzgojno-izobraţevalnega procesa. Na sestanku sva pridobili tudi pisno soglasje staršev za 

izlete z avtobusom, za posnetke in fotografiranje otrok. Staršem sva predstavili letni delovni 

načrt in projekte, v katerih bomo sodelovali. Eden izmed projektov je tudi moj projekt z 

naslovom OD DREVESA DO IGRAČE V VRTCU. Idejo za projekt sem dobila, ker ţivim v 

bliţini gozda in v neposrednem stiku s proizvodnjo ţaganega lesa, s čimer se ukvarja moj 

moţ.
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Četudi mi je vse to blizu, o tem premalo vem, premalo vedo tudi moja sodelavka in otroci. 

Tako se je začela pot projekta, znotraj katerega nastane še problemski podprojekt. 

 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V skupini sem ţelela pregledati ustvarjalne sposobnosti otrok z lesom in njihove tehnične 

sposobnosti pri izdelavi lesenih igrač. 

 

5.2 NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen moje diplomske naloge je otrokom predstaviti moţnosti uporabe lesa in lesenih 

izdelkov pri izdelavi igrač iz lesa. Ugotoviti ţelim, kaj nudi otroku les za igro in učenje, ali 

otroci poznajo lesna gradiva. Preveriti ţelim, ali znajo uporabljati orodja, ali bodo dovolj 

motivirani in ali bodo v celoti izdelali izdelek. 

 

5.3 CILJI RAZISKAVE: 

 

 razviti dejavnosti, v katerih otroci spoznajo drevesa, les kot material in njegovo obdelavo; 

 da se razvija in vzpodbuja otrokova nagnjenja do tehničnega ustvarjanja; 

 da se seznanja otroke z različnimi delovnimi tehnikami, postopki, materiali, orodji, 

napravami; 

 omogočiti otrokom, da bodo spoznali določeno delovno operacijo pri obdelavi lesa in da 

bodo s tem prešli na samostojno izdelavo izdelka. 

 

5.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

 

 ugotoviti ţelim, ali bodo otroci poznali vrste dreves, les kot material in les za obdelavo 

pred izvajanjem dejavnosti; 

 zanima me, kako se bodo otroci odzvali na dejavnosti, ali jim bodo zanimive in ali bodo 

ţeleli sodelovati; 

 zanima me, ali se bo zanimanje za tehnične dejavnosti bolj pokazalo pri dečkih ali pri 

deklicah; 
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 ugotoviti ţelim, ali bodo otroci zmogli sami uporabljati brusilno kladico, ročno ţago, 

ročni vrtalnik in kladivo, ali pa bodo potrebovali pomoč vzgojiteljice; 

 zanima me, ali bo otroke sploh zanimal les kot nestrukturiran material, in ali bodo sami od 

sebe posegali po njem, ali pa bodo bolj pogrešali kupljene igrače; 

 ugotoviti ţelim, ali bodo otroci bolje poznali vrste dreves, les kot material in les za 

obdelavo po izvedenih dejavnostih. 

 

Vsa ta vprašanja so me vzpodbudila k izvajanje tega projekta. Opazim, da otrokom v vrtcu 

vsakodnevno ponujamo podobne igrače in otroci nimajo prav veliko različnih moţnosti za 

igro. Otroci večinoma posegajo po istih igračah in sta njihova igra in način igre vsak dan zelo 

podobni. Razlog za projekt bi bil tudi, da se čas izdelave igrače lahko šteje v čas vsakodnevne 

priprave vzgojiteljice za delo naslednjega dne. 

 

6 NAČRTOVANJE PROJEKTA 
 

Z vzgojiteljico sva temo vsebinsko razčlenili, to pomeni, da sva podali ideje, dejavnosti za 

izvajanje projekta. Še prej pa sva izhajali iz otrok kot aktivnih, enakopravnih sodelavcev 

projekta, ki so izrazili interese, ţelje in pobude pri izdelovanju igrač. Pregledali sva otroške in 

najine ideje, razmišljali o poteh, da pridejo otroci preko lastnega odkrivanja do novih 

spoznanj in informacij. Tu so dozoreli dogovori o organizaciji izleta v gozd, ogleda 

proizvodnje ţaganega lesa, ogleda mizarske delavnice, ogleda lesne galanterije na trţnici, ki 

so ključni transferji pri izvajanju projektnega dela. 

V diplomski nalogi bom opisala, kako smo z otroki prek dejavnosti pridobili izkušnje, znanje 

o našem naravnem okolju, naravnih materialov, njihovem namenu in uporabnosti ter nujnosti. 

Dejavnosti smo izvajali daljše obdobje. 

 

Izdelali sva načrt dela: predvideli sva čas trajanja dejavnosti, pripomočke, ekskurzije. 
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NAČRT DELA: 

 

1. podtema: 

GOZD  

IN DREVESA 

2. podtema: 

PREDELAVA LESA 

3. podtema: 

OBDELAVA LESA 

IN IZDELAVA 

IGRAČ 

 

4. podtema: 

SPREMLJEVALNE 

DEJAVNOSTI 

 Spoznavanje 

različnih vrst 

dreves, 

njihovih 

plodov, 

značilnosti. 

 Razmišljanje 

o tem, zakaj 

so 

pomembna 

drevesa. 

 Obisk 

gozda. 

 Spoznavanje 

poklica 

gozdarja in 

njegovega 

dela, 

opazovanje 

gozda. 

 Pogovor o 

lepem 

vedenju v 

gozdu, 

pridobimo 

odgovor na 

vprašanje: 

Kaj je gozd? 

 

 Spoznavamo 

proces 

obdelave lesa: 

poseka, 

ţaganje, 

sušenje… 

 Obisk ţage. 

 Seznanjanje s 

tehnologijo 

predelave 

lesa. 

 Spoznavanje 

različnih vrst 

lesa. 

 Opazovanje in 

spoznavanje 

strojev. 

 Spoznavanje 

novih besed, 

poimenovanje 

lesa v 

različnih 

oblikah (hlod, 

panj, deske, 

sekanci). 

 Odgovorimo 

na vprašanje: 

Kaj vse lahko 

naredimo iz 

lesa? 

 Obisk mizarja 

in 

spoznavanje 

njegovega 

poklica. 

 Spoznavanje 

strojev in 

obdelave lesa. 

 Ogled 

izdelkov 

mizarja. 

 Nabava lesa.  

 Načrt izdelave 

igrače. 

 Seznanjanje s 

tehnologijo 

izdelave in 

aktivna 

vključenost. 

 Poimenovanje 

orodja in 

njegova 

uporaba. 

 Obdelava lesa 

in izdelovanje 

igrač (ţaganje, 

vrtanje, 

brušenje, 

lepljenje, 

zabijanje 

ţebljev, 

barvanje, 

lakiranje). 

 

 Spoznavanje 

nove pete 

pesmi Mira 

Voglar: »Ţiga 

ţaga« in 

ljudska: 

»Sekaj, sekaj 

smrečico«. 

 Spoznavanje 

deklamacije: 

»Kladivo« in 

»Ţaga«, 

 Likovno 

ustvarjanje. 

 Ponazoritve 

dreves, sečnje 

skozi 

ustvarjalni 

gib. 
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Dogovorili sva se za srečanja; vse poti, predvidene za ekskurzijo, sem si predhodno dobro 

ogledala in se prepričala, da bo pot varna. 

 

V projektu smo sodelovali z drugimi, zunanjimi institucijami: z gozdarji, z delavci podjetja 

UNILES d.o.o. Laze, z mizarjem, s prodajalcem lesne galanterije. Otroci so spoznali gozd, 

drevesa, proizvodnjo in razrez dreves, mizarja, les in lesne izdelke. 

 

Otroci so v dejavnostih uporabili svoje znanje, ki so ga pridobili ţe prej, prav tako pa so 

aktivno sodelovali pri načrtovanju dejavnosti. 

Otroci so si pridobili znanje preko neposrednih izkušenj ter s tem pridobili dragocene 

izkušnje, ki si jih laţje zapomnijo in prenašajo na druga področja.  

Vse dejavnosti so me peljale k temu, da bi ugotovila, kakšna je razlika v znanju otrok o lesu 

pred dejavnostjo in po dejavnostih. 

Da bi bilo vidno, ali otroci po določenih dejavnostih, ki jih bomo izvedli v skupini, bolj 

poznajo gozd, drevesa, les kot material in njegovo obdelavo, sem otrokom postavila vprašanja 

z odprtimi vprašanji. Ta vprašanja so: 

 

1) Kje rastejo drevesa? 

2) Kakšna drevesa poznate? 

3) Zakaj potrebujemo drevesa? 

4) Zakaj drevesa sekamo? 

5) Kdo jih poseka? 

6) Kam pospravijo drevesa, ki jih posekajo? 

7) Kako imenujemo drevo, ki ga posekajo? 

 

S temi vprašanji sem pri otrocih spodbudila njihovo mišljenje, kakšne so njihove sposobnosti 

in interesi in kako jim lahko naredim ustrezno podporo in izzive. 

Pri tem se posvetim poslušanju otrok pri odgovarjanju na moja vprašanja, s čimer 

pripomorem k širjenju otroških obzorij in k pridobivanju splošnih, za ţivljenje pomembnih 

spoznanj. 

 

Začetne misli otrok in odgovorov so bile vezane na njihovo znanje od prej ali iz znanja od 

doma. 
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Pravilna 

trditev 

1. 

vprašanje 

2. 

vprašanje 

3. 

vprašanje 

4. 

vprašanje 

5. 

vprašanje 

6. 

vprašanje 

7. 

vprašanje 

skupaj 

F 4 8 9 4 6 0 0 31 

% 27% 53% 60% 27% 40% 0% 0% 30% 

Tabela 1: Poznavanje dreves, les kot material in les za obdelavo pred izvajanjem dejavnosti 

 

ANALIZA POSTAVLJENIH VPRAŠANJ: 

 

Odgovarjalo je 15 otrok, kar pomeni, da je moţnih 105 odgovorov na vsa vprašanja. Iz tabele 

1 je razvidno, da so otroci pred izvajanjem dejavnosti dosegli 31 pravilnih odgovorov, kar je 

30%. To pomeni, da so otroci pravilno odgovorili na manj kot eno tretjino vprašanj. Iz tabele 

1 je razvidno, da so otroci največ pravilnih odgovorov dosegli pri tretjem vprašanju (zakaj 

potrebujemo drevesa?), in sicer je na to vprašanje odgovorilo 9 otrok, kar je 60%. Najmanj 

pravilnih odgovorov otrok je bilo pri šestem in sedmem vprašanju (kam pospravijo drevesa, ki 

jih posekajo in kako imenujemo drevo, ki ga posekajo?), na ti vprašanji ni pravilno odgovoril 

nihče od otrok. Na drugo vprašanje (kakšna drevesa poznate?) je pravilno odgovorilo 8 otrok, 

kar je 53%. Na prvo vprašanje (kje rastejo drevesa?) so odgovorili 4 otroci, kar je 27%. Enako 

število pravilnih odgovorov sem dobila na četrto vprašanje, ko sem jih vprašala (zakaj sekamo 

drevesa?). Na peto vprašanje (kdo drevesa poseka?) je odgovorilo 6 otrok, kar je 40%. 

 

Pri vprašanjih poleg predznanja otrok upoštevam tudi napačne in zmotne predstave, ki se 

porodijo v otroških glavah. 

Pravilni in zmotni odgovori so bili naslednji: 

 

1. Kje rastejo drevesa? 

 v gozdu 

 na travi 

 na plakatu 

 na vrtu 

 

2. Kakšna drevesa poznate? 

 kostanj 

 smreka 

 orehi 

 storţi 
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 jabolka 

 hruška 

 lešniki 

 

3. Zakaj potrebujemo drevesa? 

 za naravo 

 za liste 

 za roţice 

 za jesti: jagode, breskve, kostanj 

 za piščalke 

 za ogenj in kisik, ker nam drevesa, ko pihajo, slabi zrak izdihnemo, ko piha, vdihnemo 

dobri zrak in se dobro počutimo, 

 za med 

 za vršičke 

 

4. Zakaj sekamo drevesa? 

 da nam je toplo v hiši 

 za risalne liste 

 če bodo vse posekali, ne bomo mogli nič zraka dihati 

 moj ati je eno drevo posekal, splezala sem gor 

 

5. Kdo jih poseka? 

 gozdarji  

 lovci, da si zakurijo in da jim je toplo 

 da si zgradijo hiške, da niso mokri 

 mi smo ţe šli v lovsko hiško 
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6. Kam pospravijo drevesa, ko jih posekajo? 

 nasekajo na majhne koščke, naţagajo pa imamo za kurit 

 domov 

 za kurilnico 

 za papir 

 na morje za splav 

 če kdo rabi, ga prodamo 

 

7. Kako imenujemo drevo, ki ga posekajo? 

 posekano ali poţagano 

 če je premočan veter, padejo na tla in se zlomijo 

 če je drevo suho 

 če je poţar, se podrejo pa je nevarno 

 drevo več ni ţivo, je mrtvo 

 

Moja naloga je, da sprejmem vsako otrokovo zamisel, idejo in jo spoštujem. Z vprašanji 

odkrivam otrokove predhodne predstave, ugotavljam predznanje. Otroci morajo začutiti, da so 

varni, sprejeti, kajti le tako si bodo upali povedati tisto, kar mislijo kljub slutnjam o 

nepravilnosti odgovora. Da vprašanja niso bila preveč zapletena, sem jih razčlenila in 

razdrobila na več vprašanj, na katere so otroci laţje našli odgovore, ki so jim bili razumljivi. 

 

Vprašanja so lahko razumljiva in blizu otroškim izkušnjam, vendar otroci ne morejo povsem 

odgovoriti. 

Zato se odločim za dejavnosti v igralnici, kjer je šlo za opazovanje, primerjanje, razmišljanje 

o tem, kar otrok vidi, sliši. 
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7 PRIKAZ DEJAVNOSTI: 

7.1 DEJAVNOSTI V IGRALNICI: 

 

Prvi kotiček: kotiček s knjigami in revijami: 

Pri iskanju informacij o drevesih, o »ŢAGI« so nam pomagale poučne slikanice, priročniki o 

drevesih, slikovni material iz revij, zgodbe o drevesih… 

 

Otroci so ves čas aktivno sodelovali in postajali vse bolj samostojni pri uporabi knjig kot vira 

informacij. Otroke sem opazovala, kako so si tovrstne »informativne knjige« z navdušenjem 

ogledali in mi ob tem zastavljali vprašanja. 

 

Slika 4: Informacije o drevesih 

 

 

Slika 5: Informacije o ţagi 

 

Drugi kotiček: »mali kino«, tukaj smo si z otroki ogledali projekcijo fotografij o drevesnih 

vrstah na območju Slovenije z naslovom »SPREHOD PO GOZDU«. 
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Slika 6: Projekcija o drevesnih vrstah 

 

Poleg tega smo si ogledali projekcijo fotografij o proizvodnji ţaganega lesa, predvsem delo 

strojev pri razrezu debla, zvok ţage. 

 

 
Slika 7: Projekcija ţage 

 

Tretji kotiček je vseboval »učne liste«: pobarvaj, poveţi… V tem kotičku so otroci 

potrebovali največ podpore, na podlagi katere so nato dejavnost v okviru na novo pridobljenih 

informacij nadaljevali sami. 

 

 

Slika 8: Učni listi 

 

Četrti kotiček, ki je prispeval k višjemu nivoju njihovega znanja, je bil kotiček »razstava«; 

vseboval je orodja: brusilni papir, ročno ţagico, kladivo, ţeblje, prijemalne spone, ročni 
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vrtalnik, čopiče. Otroci so kot pravi mali raziskovalci pričeli preizkušati uporabo, namen 

razstavljenih predmetov. Opazila sem, kako je deček demonstriral pravilno uporabo. S tem je 

oponašal svojega dedka, ki ga je opazoval pri delu. Vse potrebne informacije so otroci 

pridobili z aktivnim raziskovanjem in v medsebojni socialni interakciji (učenja drug od 

drugega in učenja od vzgojiteljice). Pri poimenovanju orodij so uporabili svoj pogovorni 

jezik, ki ga uporabljajo in govorijo doma. 

 

 

Slika 9: Razstava orodij 

 

Tako se je zaključil naš dan aktivnega raziskovanja, ki je bil le prvi v nizu ostalih, ki se bodo 

odvijali. Ob tem so bili otroci v kontekstu socialnega učenja v medsebojni interakciji ter 

interakciji z odraslimi. Kot opazovalka in usmerjevalka sem ta dan pridobila boljši vpogled v 

njihov aktualni razvoj, na podlagi katerega bom z njihovim sodelovanjem pripravila nove 

»učne izzive«. 

 

Otroci morajo spremembe in dogajanja v naravi in drugem okolju izkusiti, doţiveti, začutiti in 

v pojavih sodelovati, zato naj del dejavnosti poteka izven vrtca. 

 

7.2 DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA 

7.2.1 VODEN OGLED GOZDA Z GOZDARJEM 

 

Z gozdarjem odidemo v gozd. Seznanimo se z njegovim delom, ki je raznoliko in zelo 

pomembno. Je na nek način »varnostnik«, ker varuje gozd, je »vrtnar«, ker sadi nova drevesa, 

je »zdravnik«, ker zatira gozdne bolezni in škodljivce, je »kirurg«, ker pomaga odpravljati 

poškodbe na drevju zaradi snega, vetra ali zmrzali. Seznani nas s pomembnostjo pravilnega 

varovanja gozda za človeka. Otrokom razloţi, zakaj majhnih dreves in gob ne smemo trgati 

ali brcati, da smo v gozdu tiho, da ne plašimo ţivali, ker smo v gozdu samo na obisku, ţivali 
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pa so tam doma. Opozori nas na spremembe v naravi. Najočitnejši spremembi sta bili 

spreminjanje barve in odpadanje listov. Predstavi nam zaščiteno drevo, »divjo češnjo«; 

pokaţe nam njen zunanji del, ki kot koţa pokriva vse drevo, ta del je včasih tanek, drugič spet 

debel, imenuje se lubje. Naloga lubja je, da varuje drevo, njegove strukturne značilnosti pa so 

posledica podnebnih vplivov. Otrokom je pokazal nekaj osnovnih vrst dreves (smreko, jelko, 

bukev…). Pojasnil je, da je drevo neke vrste tovarna, saj porablja ogljikov dioksid in 

proizvaja kisik, ki ga potrebujemo za dihanje. Pove nam, da drevesa čistijo zrak, nam dajejo 

les, zadrţujejo vetrove in nam nudijo prostor za rekreacijo in sprostitev.  

 

 

Slika 10: Otroci spoznajo poklic gozdarja 

 

 

Slika 11: Gozdar prikaţe lubje divje češnje 
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Razkaţe nam zaščitna sredstva. 

 

 

Slika 12: Gozdar predstavi čelado 

 

Prišli smo do poškodovanega drevesa, ki je ţe bilo označeno in pripravljeno za sečnjo. 

 

 

Slika 13: Drevo, pripravljeno za sečnjo 

 

Gozdar nam pokaţe, kako se drevo poseka in pripravi na transport. Otrokom omeni gozdarski 

traktor, s katerim peljejo debla do skladišča ob kamionski cesti. 

 

Cilj: otroci so odkrili vrednote in lepote narave ter spoznali lastno povezanost in soodvisnost 

z naravo. 
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7.2.2 OGLED LESNO PREDELOVALNEGA OBRATA UNILES d.o.o. LAZE 

 

Otroci opazujejo, kako delavci na ţagi transportirajo hlode s tovornjaka na ţago. Hlode nato 

olupijo, razvrstijo po debelini in dolţini ter sproti zlagajo. 

 

 

Slika 14: Transport hlodov s tovornjaka 

 

 

Slika 15: Transporterji za hlodovino 

 

Vodja proizvodnje g. Marko Tavčar nam razloţi, da je treba podrto drevo razţagati po 

določenem sistemu, da dobimo iz njega največje moţno število desk, z najmanjšimi izgubami. 

 

 

Slika 16: Razrez hloda 
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Slika 17: Pridobljene deske iz hlodov 

 

Otrokom pokaţe letnico debla, ki jo razberemo iz podrtega drevesa. Pokaţe nam središče 

debla, kjer so letnice ozke, bolj ko se od središča oddaljujemo, širše postajajo letnice. Vsaka 

letnica označuje, koliko je drevo zraslo v enem letu. Zato pazljivo preštejemo letnice od 

središča navzven. Tako izvemo, koliko je drevo staro. 

 

 

Slika 18: Letnica debla 

 

Ogledamo si proizvodnjo palet, kjer nam vodja proizvodnje g. Marko Tavčar podari lesni 

material, ki ga uporabljajo pri izdelavi palet. 

 

 

Slika 19: Dobljen lesni material na ţagi 
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Ker je les moker in bi ga teţko obdelali, ga damo v sušilnico, kjer se sušijo palete. Otroci 

spoznajo sušilnico za les. 

 

 

Slika 20: Sušilnica za les 

 

Predstavi nam še čisto nov pojem, biomaso. Čeprav otroke skozi celo leto navajamo na 

osveščenost z varčevanjem energije, z ločevanjem odpadkov in njihovo predelavo, so otroci 

poleg tega spoznali nov pojem, kjer gre tokrat za maso, ki je iz lesa in lesnih ostankov. Gre za 

lesno biomaso, ki je obnovljiv vir za pridobivanje energije. Gre za veliko prednost, ker pri 

ogrevanju z biomaso ne obremenjujemo okolja z dodatnimi izpusti ogljikovega dioksida. 

Spoznajo stroj za mletje lesnih ostankov. Dobimo sekance, to so kosi sesekanega lesa, iz 

drobnega lesa. 

 

 

Slika 21: Stroj za mletje lesnih ostankov 

 

Cilj: otroci so spoznali, kako se posekano drevo obdela, pregledali so lesni material, dobili so 

čutne izkušnje z lesom. 
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7.2.3 OGLED MIZARSKE DELAVNICE 

 

Otroci se seznanijo s poklicem mizarja. Mizar g. Andrej Schweiger nam pokaţe ţe razţagane 

deske na večje in manjše kose različnih oblik. Pokaţe nam, kako se les obdeluje ročno in 

strojno. Ponosno nam razkaţe stroje, vendar pa brez mizarjeve roke ni pravega uspeha. 

 

 

Slika 22: Otroci spoznajo poklic mizarja 

 

Predstavil nam je orodja: ročno ţago, kladivo, baterijski ročni vrtalnik…, kroţno ţago; 

pokaţe nam končne izdelke, ki nastanejo v tem stroju. 

 

 

Slika 23: Orodja pri mizarju 
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Slika 24: Prikaz kroţne ţage 

 

Pokazal nam je tudi izdelke, ki jih izdeluje. Gre za različne klopi, mize, izdelke iz starih 

sodov predela v različno pohištvo. 

 

 

Slika 25: Mizarjevi izdelki 

 

Podari nam nekaj lesnega materiala. 

 

 

Slika 26: Dobljen les pri mizarju 

 

Cilj: otroci spoznajo tehniko ročnih obdelav, obdelave na strojih in kako izbrati ustrezen 

material.
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7.2.4 OGLED LESNE GALANTERIJE NA TRŽNICI 

 

Ogledamo si izdelke domače obrti, »suhe robe«. Prodajalec nam razkaţe izdelke. Ogledamo si 

leseno igračo: »metulja na palici« in ga preizkusimo, kako deluje. Ko smo ga potiskali preko 

palice, so se mu obračala krila. Ugotovimo, da to nastane zaradi povezanosti s kolesi, kar je 

povezano z mahanjem kril gor in dol. 

 

 

Slika 27: Ogled igrače metulja na palici 

 

  

Slika 28: Delovanje metulja 

 

Cilj: otroci so z igračo, ki jo preizkusimo, spoznali čutne izkušnje z lesom in hkrati njene 

fizikalne zakonitosti. 

 

Pri dejavnostih, kot so ogledi gozda, predelovalnega obrata Uniles d.o.o Laze, mizarske 

delavnice in lesne galanterije na trţnici, se otroci učijo strategije mišljenja in raziskovanja, da 

začutijo lastnosti narave z vsemi čutili. Otrokom nudijo moţnosti in spodbude, da sprašujejo o 

tem, kar vidijo, in se učijo iskati odgovore tako, da opazujejo, raziskujejo, opisujejo, 

razlagajo. Z ogledi otroci zavestno ponotranjijo nove pojme, ki zanje ne bodo več le 
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abstraktni pojmi, temveč bodo postali elementi in gradniki za nadaljnje ravnanje in postopanje 

v odraslem ţivljenju.  

 

Iz teh dejavnostih, smo z otroki dobivali ideje za nadaljnje dejavnosti in zaposlitve. Cilj je bil, 

otrokom omogočiti, da ustvarjajo nove rešitve v vsej svobodi z namenom, da dobimo otroška 

dela. Sledila sem ciljem za tehniko. 

Otrokovo raziskovanje in odkrivanje naravnih zakonitosti sta prepletena s tehniko in 

umetniškim ustvarjanjem. Za dejavnosti s tehniko so izbrani odpadni lesni materiali, ki jih 

dobimo na ogledu ţage in pri mizarju. 

 

Tehnične dejavnosti dajejo otrokom moţnosti za osebnostni razvoj: 

 otroci sodelujejo pri izbiri nalog, 

 ob delu spoznavajo delovne postopke in tehnologijo, 

 dobivajo osnovna znanja o orodjih, 

 razvijajo si ročne spretnosti. 
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8 PRAKTIČNO DELO V VRTCU 
 

Otroke sem izzvala, naj razmislijo, kaj bi izdelovali iz ostankov lesa, ki ga dobimo na ţagi in 

pri mizarju. Ţelje otrok so bile naslednje: 

 spomin 

 človek ne jezi se 

 robot 

 konjiček 

 kuţa 

 kamion 

 avto… 

 

Ţelela sem, da se otroci sami odločijo, katere izdelke bodo izdelovali iz lesa, vendar je bilo 

preveč različnih ţelja, da bi se jih dalo poenotiti, zato sem glasovanje prekinila in se glede 

tega odločila sama s sodelavko. Glede na vse, kar smo se dogovorili, sva s sodelavko 

predvideli nekajdnevno ustvarjanje. 

 

IZDELAVA 

 

Otroci izraţajo vrsto idej in nenehno se jim porajajo nove, iz njih sledijo predlogi, katere 

koristno uporabljamo za načrtovanje in izvedbo planiranih dejavnosti. Ker imamo v igralnici 

veliko revij in katalogov z igračami, se je v našem oddelku porodila ideja za igro 

»GEOMETRIJSKI LIKI«.  

 

Otrokom dam na voljo material, ki ga dobimo pri mizarju in na ţagi; gre predvsem za 

smrekov les, ki je mehak in ga je laţje obdelati. 

 

Slika 29: Prikaz materiala iz ţage in od mizarja 
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Uredimo prostor za praktično delo. Za nemoteno delo delovno mizo zaščitimo, otrok mora biti 

pri delu sproščen.  

 

Pomembno je, kako otrokom tehniko naravno predstaviti, zato se moram na to dobro 

pripraviti. Moja naloga je, da poskrbim za varnost pri delu. Otroke opozorim, kaj se lahko 

zgodi pri nepravilni rabi orodja. Nazorno jim pokaţem, kako morajo ravnati z orodji, da ne 

pride do nezgode. Pripraviti moram potrebne materiale in pripomočke, navodila pa morajo 

biti jasna in natančna, primerna otrokovi starosti. 

 

Če otroke pravilno vodimo in usmerjamo, postanejo zelo ustvarjalni in polni energije. V 

otroštvu se igra, delo in učenje prepletajo. Za naloge, ki jih otrok rešuje v igri, je bolj 

motiviran in jih ne občuti kot vsiljene, zato v njem ne izzovejo frustracije. 

 

Cilj: otroci spoznajo, da lahko igračo izdelamo iz odpadnega lesa in ni treba posekati celega 

drevesa. 
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9 IZDELKI 

9.1 GEOMETRIJSKI LIKI S KLADIVI 

 

Potrebujemo: 

Material: smrekov les, pluta. 

Orodja in pripomočki: ročna ţaga, ročni vrtalnik, tempera barve, čopič, lak na vodni osnovi, 

svinčnik, brusilni papir, spone, ţeblji. 

Metodični postopki: 

 

1. Pri mizarju dobimo vezane smrekove plošče primerne velikosti. Otroci so s svinčnikom 

narisali različne like, ki jih poznajo; kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog. 

 

Slika 30: Označitev likov s svinčnikom 

 

2. Označene lesene dele s svinčnikom odţagajo z ročno ţago. 

  

Slika 31: Označene dele preţagajo 
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3. Dele, ki jih dobijo z ţaganjem, temeljito pobrusijo. 

 
Slika 32: Brušenje likov 

 

4. S točkami označijo mesto, kjer izvrtajo luknje. Da je delo laţje, like vpnemo s sponami. 

 

Slika 33: Vrtanje lukenj 

 

5. Za lepši videz like prebarvajo s tempera barvami ; rdečo, modro, rumeno in zeleno barvo. 

 

Slika 34: Barvanje likov 

 

6. Like prevlečejo z lakom na vodni osnovi. 

 

Slika 35: Lakiranje likov 
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7. Leseno palico, ki jo dobimo pri mizarju, preţagajo na poljubno dolţino in dobijo drţala za 

kladiva 

 

Slika 36: Ţaganje palice 

 

8. Iz lesenega kvadra s svinčnikom narišejo zgornji del kladiva. Z ročno ţago odvečni del 

lesa na kvadru odţagajo in dobijo zgornji del kladiva. 

 

Slika 37: Ustvarjanje zgornjega dela kladiva 

 

9. Z lepilom za les zlepijo spodnji del kladiva, drţalo in zgornji del kladiva. 

 

Slika 38: Lepljenje kladiva 

 

10. Kladiva prebarvajo s tempera barvami in zaščitijo z lakom. 

 

Slika 39: Barvanje in lakiranje kladiva 
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ANALIZA 

 

Ker je bil to naš prvi izdelek, so otroci imeli manjše začetne teţave. Posebno skrb sem 

namenila pri odpravljanju skupnih napak in napak pri posameznikih. Opozarjati sem jih 

morala na nevarnost nepravilne drţe orodja, odvečnih gibov. Otroci so bili najbolj navdušeni 

nad ročno ţagico. Nudila jim je največji uţitek, saj so z njo bili v stalnem stiku z lesom. 

Občutili so ţilavost pri lesu in spreminjajočo se trdoto. Da so bili pri ţaganju uspešni, sem jim 

naredila najprej majhno zarezo, da je ţaga raje ubogala otroško roko. Pri izdelani igri so otroci 

uporabljali barvne oblike, s katerimi so izdelali sliko po lastni domišljiji. 

 

9.2 LESENI GRADNIKI 

 

Potrebujemo: 

Material: kocke iz smrekovega lesa, katere dobimo na ţagi. 

Orodja in pripomočki: brusilni papir, ročna ţaga, flomastri, lak na vodni osnovi, čopič. 

 

Metodični postopki: 

 

1. Lesene kocke, ki jih dobimo na ţagi, skrbno pobrusimo, da lahko vzamejo kocke v roke 

brez nevarnosti, da bi si zatrli trsko. Otroci se domislijo, da bodo iz kock izdelali stavbe. 

 

Slika 40: Brušenje kock 
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2. S svinčnikom narišejo črto od ene točke do druge točke na kocki, s tem kocko spremenijo 

v trikotno obliko. 

 

Slika 41: Kocko preţagajo 

 

3. Z ročno ţago preţagajo kocko, iz ene kocke dobijo dve trikotne oblike. Da je ţaganje 

laţje, jim naredim zareze. 

 

Slika 42: Trikotna oblika 

 

4. V mislih naredijo manjšo analizo o tem, kakšne so hiše, stavbe. S flomastri porišejo streho 

na trikotni obliki, označijo okna in vrata na izdelanih kockah. 

 

Slika 43: Risanje s flomastri po kockah 

 

5. Kocke in trikotne oblike zaščitijo z lakom na vodni osnovi. 

 

Slika 44: Lakiranje kock 
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ANALIZA 

 

Predvidevala sem, da bo ta naloga nekoliko laţja in res je bilo tako. Ugotovimo, da se na 

gradbenih kockah najlaţje učimo brusiti, ker se dobro čuti, kako se groba površina pod 

brusnim papirjem zgladi. S kockami so se otroci naučili uporabljati ročno ţago, pa čeprav 

njeni rezi niso bili vedno pravokotni. Več teţav so imeli pri lakiranju, ker so kocke velike in 

jim je bilo delo nekoliko dolgočasno. Pri lakiranju sem jim pomagala in jih hkrati spodbujala 

k dokončanju končnega izdelka. Med samim delom se je krepila samostojnost in odgovornost 

posameznikov ter medsebojno zaupanje med prijatelji. Z zlaganjem kock so se otroci učili 

poljubno zlagati kocke drugo ob drugo, eno vrh druge, eno za drugo in si tako utrjevali 

prostorsko orientacijo. Kocke poljubno gradijo v mesta, vasi. 

 

9.3 SPLEZAJMO NA GORO (DIDAKTIČNA IGRA) 

 

Potrebujemo:  

Material: smrekove vezane plošče, ki jih dobimo pri mizarju, debelejšo leseno palico, lesena 

nabodala, oblance, ki nastanejo pri lupljenju lesa. 

Pripomočki in orodja: ročno ţago, ročni vrtalnik, kladivo, lepilo za les, ţebelj, brusilni papir, 

flomaster, tempera barve, čopič, lonček z vodo, škarje, lak na vodni osnovi. 

 

Metodični postopki: 

 

1. Iz vezane plošče z ročno ţago izţagajo dva trikotnika. 

 

Slika 45: Ţaganje trikotnika 

 



Vrga, S. (2012). Od drevesa do igrače v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

54 

2. V trikotnika izdelajo zarezi, v enega zgoraj in v drugega spodaj. Zarezi naj bosta tolikšne 

širine, da bodo trikotnika lahko zloţili. Trikotnike pobrusijo z brusilnim papirjem. 

 

Slika 46: Z ţago izdelajo zgornjo zarezo na trikotniku 

 

3. Trikotnika zloţijo tako, da sedeta v zarezi in nastane gora. Še pred tem vsak posamezni 

trikotnik pobarvajo s tempera barvami, spodaj narišejo drevesa, vrh gore pa naj bo pokrit s 

snegom, zato ga obarvajo belo. Porisane trikotnike zaščitijo z lakom na vodni osnovi. 

 

Slika 47: Barvanje trikotnika 

 

 

Slika 48: Sestava trikotnikov v goro 

 

4. Ob straneh trikotnih plošč izvrtajo luknje z ročnim vrtalnikom, za plezanje planincev na 

goro. 

 

Slika 49: Vrtanje lukenj 
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5. Iz debelejše lesene palice naţagajo štiri dele, ki jih bodo potrebovali za planince. Vsak del 

pobrusijo z brusilnim papirjem. Z ročnim vrtalnikom izvrtajo luknje v spodnji del 

odţagane palice. 

 

Slika 50: Ţaganje debele palice 

 

 

Slika 51: Vrtanje lukenj v palice 

 

6. Oblance, ki nastanejo pri lupljenju lesa, pobarvajo s tempera barvami, oblikujejo jih v 

čepice. 

 

Slika 52: Barvanje in oblikovanje čepic 

 

7. Čepice iz oblancev z lepilom za les prilepijo na lesene dele. 

 

Slika 53: Lepljenje oblancev 
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8. S flomastri narišejo še obraze planincev: oči, nos in usta. Delom iz palice s spodnje strani 

izvrtajo luknjo z ročnim vrtalnikom. V luknje zapičijo lesena nabodala, ki jih pritrdijo z 

lepilom za les, in igralne figurice, »planinci«, so končani. Zaščitijo jih z lakom za les. 

 

Slika 54: Risanje obrazov s flomastri 

 

Za dopolnitev igre potrebujejo tudi igralno kocko: 

 

Material: smrekov les 

Pripomočki in orodja: ročna ţaga, brusilni papir, flomastri, lak na vodni osnovi. 

Metodični postopki: 

 

1. Lesen kvader preţagajo na dva dela, dobijo kocko. 

 

Slika 55: Ţaganje kvadra 

 

2. Kocko dobro pobrusijo, njene robove in stranice zgladijo. 

 

Slika 56: Brušenje kocke 
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3. S flomastri označijo oštevilčene dele kocke, označijo jih s pikami. 

 

Slika 57: Označevanje kocke s flomastri 

 

4. Na koncu igralno kocko prevlečejo z lakom. 

 

ANALIZA 

 

Otroci so se pri izdelovanju te igre izkazali ţe kot pravi mojstri. Večina otrok je ţe osvojilo 

brušenje, ţaganje, vrtanje lukenj in lakiranje. Ugotovili so različnost in trdnost smrekovega in 

hrastovega lesa. Ugotovijo, da je smrekov les mehkejši kot hrastov. Navajali so se na 

natančno delo, na doslednost pri poslikavi lesenih površin. Pri tej igri so otroci z metanjem 

kocke, ki jo sami izdelajo, poskušali kar najhitreje priti na vrh gore. Otroci pri tem razvijajo 

zdrav tekmovalni duh, kar pomeni, da se navajajo na sprejemanje poraza. Hkrati urijo 

preprosto matematično operacijo, štetje. 

 

Ko so otroci pribliţno obvladali osnovno tehniko, kot je zabijanje ţebljev, vrtanje lukenj, 

ţaganje, lepljenje, brušenje, sem jim pustila proste roke, da se učijo delati samostojno. S tem 

bodo imeli moţnost sami poimenovati svoje izdelke, imeli bodo moţnost udejaniti svoje ţelje, 

ki so jih izrazili na začetku projekta s svojimi predlogi.  

 

Z igračami, ki jih otrok sam izdela, razvija celoten svoj organizem (čutila, mišice). To otroka 

telesno in duševno pomirja. 

Preko igre z izdelanimi izdelki razvija sposobnosti pomnjenja, mišljenja, domišljije, 

inteligence. S tem otrok ustvarja in na ta način uri svoje ustvarjalne sposobnosti. S tem 

pridobiva delovne navade. 
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9.4 IZDELOVANJE LASTNE LESENE IGRAČE 

 

 

Slika 58: Brušenje 

 

 

Slika 59: Zabijanje s kladivom 

 

 

Slika 60: Risanje s flomastrom 

 

 

Slika 61: Lepljenje 
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Slika 62: Ţaganje 

 

 

Slika 63: Končno izdelane igrače 

 

ANALIZA 

 

Otroška domišljija res ne pozna meja. V kratkem času so nastala različna vozila (avto, vlak z 

vagoni, kamion), robot, ţivali (konjiček, sova), različne figurice. 

Materiali, pripomočki, ideja, vse je bilo plod otroške domišljije. Največji uţitek jim je 

predstavljalo kladivo, s katerim so začutili udarce in zabijanje. Otrokom je bil všeč lesen 

vzorec na lesu, zato niso ţeleli pobarvati izdelke. Z vsem tem so postali aktivni ustvarjalci 

lastnega znanja. Postali so bolj miselno ustvarjalni, saj v odpadni embalaţi vidijo idejo za 

njeno preoblikovanje in s tem namembnost. 

 

Ker sem do sedaj otrokom pri skupnih izdelkih, ki so jih izdelovali z mojo pomočjo in s 

pomočjo moje sodelavke, in pri izdelovanju lastne lesene igrače, ki so jo izdelali samostojno, 

dajala nekaj osnovnih navodil, sem na koncu vseh teh dejavnostih ubesedila in z odprtimi 

vprašanji ponovno usmerila dogajanje tako, da sem spodbudila razmišljanje otrok. V 

interakciji z njimi skušam ugotoviti, kaj in koliko so se naučili novega. 

 
Pravilna 

trditev 

1. 

vprašanje 

2. 

vprašanje 

3. 

vprašanje 

4. 

vprašanje 

5. 

vprašanje 

6. 

vprašanje 

7. 

vprašanje 

Skupaj 

F 15 11 15 10 10 15 15 91 

% 100% 73% 100% 67% 67% 100% 100% 87% 
Tabela 2: Poznavanje dreves, les kot material in njegova obdelava po izvedenih dejavnostih 
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ANALIZA VPRAŠANJ 

 

Na koncu vseh dejavnosti, s katerimi sem otroke notranje motivirala tako, da so bili miselno 

in čustveno vpleteni, sem ponovila vseh sedem vprašanj, na katere je odgovorilo 15 otrok. 

Moţnih je bilo 105 odgovorov, otroci pa so dosegli 91 pravilnih odgovorov. 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je bil cilj postavljenih vprašanj po opravljenih dejavnostih doseţen, 

saj so otroci odgovorili na več kot tri četrtine vprašanj. Ker so ob dejavnostih spoznali gozd z 

več plati, je bilo pravilnih odgovorov največ pri prvem vprašanju (kje rastejo drevesa?), pri 

tretjem vprašanju (zakaj potrebujemo drevesa?), pri šestem vprašanju (kam pospravijo 

drevesa, ki jih posekajo?) in pri sedmem vprašanju (kako imenujemo drevo, ki ga posekajo?), 

na ta vprašanja je pravilno odgovorilo vseh 15 otrok, kar je 100%. Pravilni odgovori so bili 

rezultat pregledanega postopka od prevoza, obdelave hloda, do deske, ogledali so si mizarsko 

delavnico in s tem prešli na delo v vrtcu, kjer so otroci pokazali svoje ustvarjalne zmoţnosti. 

Na drugo vprašanje (kakšna drevesa poznate?) je odgovorilo 11 otrok, kar je 73%, pri tem 

vprašanju ni šlo samo za naštevanje dreves, drevesa so znali tudi razvrstiti na listnate, iglaste 

in sadna drevesa. Na četrto vprašanje (zakaj sekamo drevesa?) je odgovorilo 10 otrok, kar je 

67%. Enak rezultat je bil pri petem vprašanju (kdo drevesa poseka?). Izkazalo se je, da so se 

dejavnosti izplačale, saj so na koncu projekta otroci veliko več vedeli o poti od dreves do 

materiala in obdelave. Izvem, da so otroci raziskovalci ţe po naravi. Od svojega rojstva dalje 

dan za dnem odkrivajo svet v neverjetni ţelji po iskanju novih izzivov in odkrivanju lastnih 

zmogljivosti. Otroci s svojim razmišljanjem okolju nenehno zastavljajo vprašanja. Zato 

moram kot vzgojiteljica za otroke pripraviti vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj 

stimulativno okolje, ki so pogoj, da otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v 

okolju. Otroci so gradili znanje ob neposrednih izkušnjah in reševanju problemov, pri tem pa 

niso bili samo opazovalci, temveč so bili aktivni ustvarjalci lastnega znanja, ko so izdelali 

izdelek po lastni zamisli. Menim, da v zgodnjih letih otrokom priteka v moţgane veliko novih 

informacij in kasnejše učenje bo v glavnem le še nadgradnja tega. 

 

V zadnji etapi so se otroci z veseljem in z navdušenjem igrali. S tem so potrdili dejstvo, kako 

ponosni so na svoje igrače, ki so jih izdelali sami ali s pomočjo vzgojiteljice, in koliko jih 

cenijo. 
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Slika 64: Igra otrok z geometrijskimi liki 

 

 
Slika 65: Igra otrok z lastno izdelano igračo 

 

 

Slika 66: Igra otrok z igro splezajmo na goro 
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10 ZAKLJUČEK 
 

Otroci so pri projektu OD DREVESA DO IGRAČE V VRTCU aktivno sodelovali. Tema jih 

je tako pritegnila, da so svojo vedoţeljnost prinašali v svoj dom. Na začetku se mi je tema 

zdela nekako drugačna in nevsakdanja za vrtčevsko prakso, vendar pa lahko rečem, da še 

kako potrebna za otrokov miselni in tehnični razvoj. 

 

Pred izvajanjem teme sem bila nekoliko skeptična, kako bom projekt izvedla, kakšen bo 

interes otrok, ali jim bo prezahtevno, bodo razumeli, kaj od njih pričakujem.  

 

Sedaj lahko rečem, da so bile tema in dejavnosti za otroke zelo zanimive, saj so zelo radi 

sodelovali in načrtovali. Še posebej nekateri otroci so se tako vţiveli v proces izdelave, da so 

s svojo vnemo navdušili tudi starše, da so jim kupili orodje in da so se tudi doma urili v 

tehničnih spretnostih. Pri tem ni bilo razlik med dečki in deklicami. Deklice so bile 

enakopravne partnerice v primerjavi z dečki. Tudi sama sem mnenja, da ni pametno strogo 

deliti delo, ustvarjanje in učenje na tisto za dečke in drugo za deklice. Dandanes se tudi delo 

in poklic ne deli več na zaposlitev za moţa in zaposlitev za ţeno. Razlika dandanes med 

tipično ţenskimi in moškimi opravili počasi izginja. Tudi kasneje v ţivljenju bosta fant in 

dekle morala poprijeti za vsako delo. 

 

Otroci so preko ponujenih dejavnostih spoznali celotno predelavo lesa od gozda, ţage, 

mizarja. Vse to so lahko videli in doţiveli v realnem okolju in preko knjig, videoposnetkov, 

pogovora, razlage. Ves projekt je tekel po metodi in načelu aktivnega učenja, saj so bili otroci 

nenehno aktivni miselno in delovno. 

 

Igralnico smo spremenili v pravo mizarsko delavnico. V njej so otroci ţagali, brusili, vrtali, 

udarjali s kladivom, barvali, lakirali… Spoznali so različne tehnične postopke, orodja. 

Upoštevati so morali primeren odnos do dela in organizacijske zahteve ter varnost pri delu, da 

ne bi prišlo do poškodb. Pri vseh dejavnostih je bilo moč opaziti tudi medsebojno pomoč 

otrok. Eden drugemu so kazali postopek obdelave lesa, si kaj pridrţali, skratka med seboj so 

si pomagali. 
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Naš končni izdelek je bila igrača. Izdelali smo štiri igrače, s katerimi se otroci zelo radi igrajo 

in jih tudi cenijo, saj so jih izdelali sami. Med igro so se ves čas pogovarjali in obujali 

spomine, kako je potekal postopek izdelave, kdo je kaj delal… 

 

Menim, da sem s projektom prestopila mejo ponudbe za dejavnosti otrok, ki je bila v 

vrtčevski praksi nekoliko nedostopna, otrokom ni bila ponujena. Zastavljeni cilji so bili 

premišljeno izbrani in v celoti realizirani. Tudi postopki zbiranja podatkov so bili ustrezni, saj 

sem s tem potrdila vsa svoja zastavljena vprašanja. Skozi projekt sem se tudi sama veliko 

naučila. Ugotovila sem, da mora biti v oddelku trdno in dobro sodelovanje tandema zaradi 

sprotne priprave in dogovorov, kaj bo katera od naju prinesla, pripravila, v katerem kotičku bo 

katera sodelovala, na kaj morava biti pozorni… 

 

Obe s sodelavko sva poskrbeli, da je bila v igralnici prijetna klima, poskrbljeno za varnost in 

ustvarjalnost.  

 

Skupaj z otroki smo dokazali, da se tudi v vrtcu lahko naredi marsikatera igrača, katero potem 

še bolj cenimo in se z njo še rajši igramo. 
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