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POVZETEK 

 

Blago ja otrokov  zvesti spremljevalec ţe od rojstva naprej; iz njega so njegove prve pleničke, 

obleke, prve ninice, mehke igrače, knjige… 

Ko otrok odrašča, se sreča z blagom pri raznih dejavnostih v vrtcu, ko ga preoblikuje in 

ustvarja z njim.  

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila razvoj tekstilij, razdelitev tekstilnih 

vlaken, splošne značilnosti vlaken, plemenitenje, vzdrţevanje in nego tekstilij. Opisala sem 

tudi razvojne značilnosti otrok, starih od 5 do 6 let. 

V praktičnem delu diplomske naloge sem z vprašalnikom naredila poizvedbo, kakšno znanje 

imajo otroci o blagu in orodju za delo z njim. Dobljene rezultate sem skrbno pregledala in 

ugotovila dejansko stanje glede poznavanja blaga in orodij. 

Skupaj z otroki smo se odločili, katere dejavnosti bomo izvedli v skupini. Dejavnosti sem 

načrtovala tako, da so preko njih dobili dodatna znanja. Po koncu dejavnosti sem ponovno 

naredila isto poizvedbo in tako dobila rezultate, ki so pokazali, koliko so otroci na tem 

področju napredovali. 

 

Otroci so bili zelo radovedni, delavni, ustvarjalni in iznajdljivi. Ob spoznavanju blaga in 

orodja za delo z njim so si oblikovali tudi odnos do tehnike, organizacije dela, natančnosti, 

reda in razvijali sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih situacij. 

Svoje izdelke so zelo cenili in jih uporabili pri igri. Preko dejavnosti so pridobili veliko 

dodatnega znanja, zato mislim, da jim moramo ponuditi čim več takih dejavnosti, s katerimi 

bodo z lastnim trudom prišli do rešitve in si tako širili svet znanja.  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

otroci, blago, orodja za delo z blagom, škarje, šivanke, šivanje, striţenje, polnjenje, 

ustvarjalnost, znanje. 
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ABSTRACT 

 

Textile is a material that accompanies a child from the birth on. Diapers, clothes, soft toys, 

books are made from it. As a child grows up, he or she comes across cloths at creating in 

different activities in a kindergarten.  

 

In the theoretical part of the BA thesis I have presented the development of textile, its division 

into fabrics, general characteristics of fabrics and its maintenance. I have described 

development characteristics of children aged from 5 to 6.  

 

The practical part contains a questionnaire by which I have tried to establish if the children 

are acquaintance with textile and a sewing kit used in working by fabrics.  

Together we have reached an agreement on which activities should be carried out in the 

group. The devised activities enabled them to develop additional skills. At the end I have 

carried out a questionnaire. The results proved that they have improved their skills and 

knowledge.  

 

Children were very curious, hardworking, creative and resourceful. By working with textile 

and using a sewing kit they have developed their relationship towards technology, 

organization, accuracy and order. They have improved skills in cooperation and solving 

problems. The valued the things they had made and used while playing. Throughout these 

activities they have gained knowledge and skills. In my opinion children should be offered as 

many activities as possible that enable them to solve problems by themselves. This broadens 

their horizon.  

 

 

KEY WORDS: children, textile, sewing kit, scissors, needles, sewing, cutting, filling, 

creativity,skill.
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1 UVOD 

 

Otroci so radovedni in se radi učijo novih stvari, zato jim moramo omogočiti čim več takih 

izkušenj, ki jim bodo širile njihovo znanje. 

Eden izmed vsestransko uporabnih materialov je blago. Primerno je za mnoge dejavnosti v 

vrtcu. Otroci pri delu z njim uporabljajo tudi različna orodja in pripomočke. Do blaga čutim 

neko posebno naklonjenost, kajti nanj je vezana moja predhodna izobrazba. Zato sem se na 

koncu svojega študija odločila, da  to znanje in ljubezen vpletem v raziskavo in dejavnosti ter 

jih  izvedem z otroki starostnega obdobja od 5 do 6 let. 

 

Ker so po naravi zelo radovedni in ustvarjalni, je prav to prava kombinacija, da z lastno 

aktivnostjo pri določenih dejavnostih osvojijo dodatna znanja. 

 

V diplomski nalogi sem ugotavljala, koliko znanja otroci ţe  imajo o blagu in orodju za delo z 

njim in koliko ga bodo pridobili z usmerjenimi dejavnostmi, izvedenih v okviru raziskave. 

 

Pripravila sem vprašalnik in otrokom individualno zastavila vprašanja, na katera so mi 

odgovorili. Po analizi odgovorov na zastavljena vprašanja sem jim na podlagi njihovih 

predlogov pripravila različne dejavnosti, saj je bil namen moje diplomske naloge z različnimi 

dejavnostmi otrokom še bolj pribliţati blago in orodja za delo z njim in nato ugotoviti, koliko 

znanja bodo otroci s tem pridobili. 

 

Veliko idej za praktični del diplomske naloge sem dobila s pomočjo študija literature. Iskala 

sem take izdelke, ki bi jih otroci te staroste stopnje lahko izdelali. Po končanih dejavnostih 

sem otrokom zastavila ista vprašanja. Na podlagi rezultatov pred izvedbo dejavnosti in po njej 

sem iz dobljenih podatkov ugotavljala, koliko znanja so otroci pridobili.  
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TEORETIČNI DEL 

 

2 RAZVOJ TEKSTILIJ  

 

Človek je začel uporabljati vlakna in izdelovati tekstilije zaradi zaščite pred vremenskimi in 

drugimi neugodnimi vplivi, zato sodijo tekstilije med najstarejše uporabne izdelke človeštva. 

Spomnimo se več tisoč let starih tkanin na mumijah v egiptovskih piramidah. S širjenjem in 

bogatenjem človeških skupnosti se je razširjala in naraščala poraba tekstilij na vseh področjih 

človekovega delovanja. Začetek industrijske proizvodnje v 18. stoletju pomeni prelomnico na 

področju tekstilij. Naslednja prelomnica v razvoju tekstilij je bila iznajdba kemičnih in 

sintetičnih vlaken. Ta je odprla neskončne moţnosti uporabe tekstilij in razrešila naraščajoče 

pomanjkanje naravnih tekstilnih surovin. (Bojkovska Bedrač, 1992, str. 5.) 

Oblačila so »druga koţa« ljudi. Ţe od nekdaj oblačila ščitijo in nudijo potrebno toploto, hkrati  

so tudi odsev kulturnih in moralnih norm ljudi. Sprva so ljudje uporabljali koţe in krzna 

ţivali. Z razvojem poljedelstva in ţivinoreje je človek spoznal tudi naravna vlakna. Uporabni 

rastlini sta bili lan in bombaţevec. Vlakna lanu je našel v steblu, kjer so predstavljala oporno 

snov rastlini. Neţna bombaţna vlakna pa so zrastla v plodu iz semen. (Jug Hartman, 1995.)  
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3 RAZDELITEV TEKSTILNIH VLAKEN 

3.1 Naravna organska vlakna 

3.1.1 Rastlinska vlakna 

 

Rastlinska vlakna so tista vlakna, ki jih dobimo iz raznih delov rastlin: iz semen, iz stebel, iz 

listov in iz plodov.  

 

Semenska vlakna so vlakna, ki rastejo iz koţice semen. Glavna predstavnika sta bombaţ in 

kapok. 

Stebelna vlakna pridobivamo iz stebel rastlin. Postopek je dokaj zapleten, ker se mora 

vlakno na razne načine ločiti od lesenega dela stebla. Med stebelna vlakna spadajo: lan, juta, 

konoplja, ramija in druge rastline. 

Listna vlakna tropskih rastlin (agav, aloj in palm) zahtevajo prav tako vrsto različnih 

obdelav, da postanejo uporabna. Sem spadajo: novozelandski lan, manilska konoplja in 

konoplja sisal.  

Plodovna vlakna so do 30 cm dolga kokosova vlakna kokosovega oreha. 

Glavna sestavina vseh rastlinskih vlaken je celuloza. Bombaţ vsebuje 91 %, lan pa 86 % 

celuloze. 

 

BOMBAŢ  

 

Bombaţevec raste kot zelišče, grm ali drevo. Plantaţno ga gojijo kot enoletnico ali večletno 

rastlino v obliki grma, visokega do 75 cm. Najbolje uspeva v toplem in vlaţnem podnebju. 

Cvete v roţnati, beli in kremni barvi. Iz cveta se razvije za oreh velik plod, ki vsebuje tri do 

deset semen. Okoli semena v plodu rastejo vlakenca zato, da bi kasneje semena čim dlje 

potovala z vetrom. Ko vlakna zrastejo do določene višine, se plod razpoči, vlakna prodrejo na 

površje v obliki kosmate vate. Nato zorijo na zraku. Med zorenjem prehaja olje iz semen v 

vlakna, ki dobijo lepši lesk, trdnost in razteznost. 

Bombaţ obirajo ročno ali strojno. Vlakna ločijo od semen, ta postopek se imenuje 

odzrnjevanje. Kratka vlakna, ki se še drţijo semena, imenujemo linters. Odpadni bombaţ ali 

linters uporabljajo za izdelavo regeneriranih celuloznih vlaken ali za proizvodnjo papirja in 

vate. Bombaţna vlakna stiskajo v bale, ki tehtajo od 200 do 300 kg.  
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Uporaba bombaţa 

Bombaţni izdelki so lahko prijetni na otip, dobro vpijajo vlago in prepuščajo zrak. Iz 

bombaţa izdelujejo spodnje in posteljno perilo, sanitetni material, opremo za dojenčke, 

gostinski material, brisače, kopalne plašče, vrhnja oblačila, jeans, niti, copate, delovna in 

zaščitna oblačila, impregnirane bombaţne tkanine. 

Vlakna so široko in vsestransko uporabna in zanesljivo lahko trdimo, da vsak od nas vsak dan 

prihaja v stik z bombaţem.  

 

LAN 

Lan je enoletna ali dvoletna rastlina, ki zraste do enega metra visoko. Cvetovi so majhni, 

temno do svetlo modri, vijoličasti in tudi beli. Ko listi odpadejo, lan izpulijo. Stebla so takrat 

na pol dozorela, zato so vlakna dovolj proţna in trdna. Medtem ko lan sušijo, dozori tudi 

seme, ki ga uporabljajo za pridobivanje olja in ţivalsko krmo. Lan je industrijska rastlina. 

Vlakna so v ličju lanenega stebla. Ločimo jih z biološkimi in mehanskimi postopki. Godenje 

je proces, pri katerem se zmehčajo vezi med vlakni in olesenelimi deli. Poteka biološko, na 

travnikih, v rosi ali v bazenih z vodo, ki ji dodajajo kemikalije, da pospešijo postopek. Lesni 

del se odlepi od ličja, sledi izpiranje, sušenje, nato trenje, pri čemer se zdrobi jedro stebla.  

Olesenele odpadne dele odstranimo z otepanjem. Pri tem odpadejo tudi kratka vlakenca. Ker s 

trenjem in otepanjem ne moremo odstraniti vseh kratkih vlaken, lan tudi češemo. Pri tem se 

vlakna vzporedijo in postanejo primerna za predenje tudi bolj finih prej. Vlakna, ki odpadejo, 

imenujemo hodnik. 

 

Uporaba lanu 

Ob bombaţu in kemičnih vlaknih zapostavljeni lan zopet pridobiva svojo nekdanjo 

uporabnost in zaradi naravnega videza velik ugled v modnih smernicah. Laneni izdelki so 

močni, hladni, vpojni, trpeţni in mečkljivi. Iz lanu izdelujejo posteljno perilo, kuhinjske krpe, 

namizne prte, slikarska platna, tapiserije, poletna oblačila, pasove, torbice, čevlje… Lan 

uporabljajo kot mešanico z naravnimi in sintetičnimi vlakni.   
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KONOPLJA 

 

Konoplja je izredno visoka enoletna rastlina, ki zraste do treh metrov visoko. Vlakna konoplje 

so podobna lanenim, le da so daljša, debelejša, močnejša in bolj olesenela. So temneje 

obarvana, od rumene do temno zelene barve. 

Pridobivanje vlaken je podobno kot pri lanu, le da je čas godenja daljši. Po trenju je potrebno 

vlakna mehčati med rebričastimi valji, sicer so pretrda za nadaljnjo predelavo. S trenjem 

negodenih stebel in otepanjem ličja dobimo zeleno konopljo, ki jo lahko pri predenju mešamo 

z juto. 

 

Uporaba konoplje 

V mokrem stanju so vlakna primerna za izdelavo ribiških mreţ, vrvi, jadrovine, gasilskih cevi, 

embalaţe, čevljarskih sukancev in preprog. Za izdelavo oblačil niso primerna, ker so vlakna 

trda in neproţna. 

 

JUTA 

 

Juta je do pet metrov visoka enoletna rastlina in ima od 1,5 do 2,5 cm debela stebla. Steblo je 

podobno konopljinemu. Uspeva v vlaţnih tropskih pokrajinah. Barva vlaken je svetlo sivo-

rjava do temno zelenkastih tonov. Ker se teţko belijo, jih uporabljajo v naravni barvi. Ko 

cvetovi odpadejo, reţejo stebla jutovca in odstranijo liste. Po godenju vlaknom odstranijo 

primesi, jih sperejo in posušijo. Posušena vlakna poveţejo v snope.  

 

Uporaba jute 

Jutina vlakna imajo značilen močan vonj, zato jih ne uporabljamo za izdelovanje oblačil. V 

mokrem je juta občutljiva na mikroorganizme. Uporablja se za vrečevino, pasove, preproge. 

Največ jo uporabljajo kot embalaţni material. 

 

MANILSKA KONOPLJA 

 

Manilsko konopljo pridobivajo iz listov banan. Ime je dobila po filipinskem pristaniškem 

mestu Manili. Listi tvorijo od pet do sedem metrov visoko in 40 centimetrov debelo 

navidezno steblo. Deblo posekajo, godijo, da od stebla ločijo liste, ki jih razreţejo na ozke 

pramene in nato otepajo ter s tem da pridobijo iz njih vlakno. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Perko Silva; diplomska naloga« 

6 
 

 

Uporaba manilske konoplje 

Uporabljajo jo predvsem za izdelavo vrvi, ker tudi mokre plavajo na vodi, za ribiške mreţe, 

embalaţo in dekorativne tkanine. 

 

KONOPLJA SISAL 

 

Konopljo sisal pridobivajo iz listov agave sisalanae. Ime je dobila po pristanišču Sisal na 

polotoku Yukatan v Mehiškem zalivu.  

Vlakno mehanično ločijo od okoli en meter in pol dolgih ter 12 centimetrov širokih mesnatih 

listov. Dobljena vlakna izpirajo z milnico, jih belijo in sušijo. Vlakno je trdno in dolgo do 

enega metra in pol, ima lep lesk, je bele in svetlo rumene barve. 

 

Uporaba konoplje sisal 

Uporablja se za predpraţnike, za polnjenje ţimnic in za preproge. 

 

KOKOSOVO VLAKNO 

 

Kokosovo vlakno je v plodu kokosove palme, v sloju nad trdno lupino orehovega jedra. Cele 

orehe godijo v morski vodi in jih nato tolčejo s kiji. Dobljeno vlakno sušijo in češejo. Vlakno 

je dolgo od 15 do 30 centimetrov. Vlakna so groba, neproţna in nizke trdnosti. V sredini so 

votla, zato plavajo na vodi.  

 

Uporaba kokosovega vlakna 

Uporablja se za predpraţnike, tekače, talne obloge, vrvi, krtače, čopiče, polnilni material za 

ţimnice…  
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3.1.2. Ţivalska vlakna 

 

Razdelimo jih na dlake, s katerimi so ţivali porasle, in izločine nekaterih ţivali, ki se na zraku 

strdijo v vlaknati obliki. 

 

Keratinska vlakna: volna in dlake ţivali. 

Fibroinska vlakna: svila. 

 

VOLNA 

 

Volna se imenujejo ovčje dlake. Po striţenju ne razpadejo na posamezna vlakna, ampak 

ostanejo zdruţene v kosme. Volna, ki jo dobimo s striţenjem ovc, se imenuje runska volna. 

Striţejo jo enkrat do dvakrat letno. Vlakna imajo na različnih delih telesa različno kakovost. 

Najboljša volna zraste na plečih, slabša na bokih, na hrbtu in vratu, sledi volna s sredine hrbta, 

stegen in trebuha, najslabša je na okončinah. 

Ovca daje letno od 1,5 do 6,5 kilogramov volne. Postriţeno runo, ki ne sme razpasti, stisnejo 

v bale. 

 

Uporaba volne 

Volno v večini uporabljamo za moške in ţenske obleke, puloverje, jakne, šale, plašče, kape in 

nogavice. Iz volne so tudi izdelki za notranjo opremo, kot so odeje, dekorativne in tapetniške 

tkanine. Volnena vlakna se pogosto uporabljajo v mešanicah z drugimi vlakni, npr. s 

svilenimi, bombaţnimi in vlakni dlak drugih ţivali.  

 

DLAKE ŢIVALI 

 

Skoraj vse ţivali, ki so pokrite z dlako, dajejo vlakna, ki jih predelujemo v tekstilni industriji. 

Dlake so večinoma debelejše, trše, bolj grobe od volnenih. Debelejše dlake se zaradi togosti 

teţe predelujejo, zato jih predemo skupaj z volnenimi vlakni.  

Finejša in puhasta dlaka je dragocena surovina za izdelavo neţne polsti. Med dlake ţivali 

spadajo kozja, velblodja dlaka, dlaka kuncev in zajcev, krav, konjska ţima in druge. 
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Uporaba dlak ţivali 

Kunčje in kozje dlake uporabljamo za klobuke, torbe, pregrinjala in preproge, ţimo za mreţe 

sit in medvloge v konfekciji. Grobe kratke dlake govedi in svinj se ne uporabljajo v tekstilne 

namene. 

 

SVILA 

 

Prava svila je najdragocenejša in najpopolnejša naravna surovina. V naravi nastaja ţe v obliki 

niti. Surovo svileno nit proizvaja gosenica sviloprejka. To je vrsta metulja, ki se hrani z 

murvinimi listi in ima enoletni ţivljenjski krog. Gosenice se izleţejo iz jajčec metulja in 

začnejo jesti murvine liste. Prostor mora biti čist, topel in svetel, ker so gosenice zelo 

občutljive. Po 32 dneh prenehajo jesti in začnejo iz ţlez ob glavi izločati dve neskončno dolgi 

niti. Ta vlakna gredo proti ustom gosenice, kjer se izloča lepilo sericin, s katerim se vlakna 

zlepijo v niti. Z nitjo se gosenica zavije v zapredek, imenovan kokon (buba). V njem ostane, 

dokler se ne prelevi v metulja. Po 20-ih dneh metulj pregrizne kokon in odleti. 

Kokon mehčajo v vroči vodi in strojno odvijajo niti. Sviloprejka izloči od 3000 do 4000 

metrov niti. Uporabne je le od 500 do 900 metrov. Začetni in končni del predstavljata svilen 

odpadek, ker je vlakno grobo, neenakomerno in poškodovano. Čeprav je svileno vlakno zelo 

kakovostno, gojenje opuščajo. Delo je zahtevno, sviloprejke izumirajo zaradi bolezni in 

kemikalij iz kmetijstva. 

 

Uporaba svile 

Svila se uporablja za elegantna in svečana oblačila: bluze, srajce, perilo, kimona, robce, 

kravate, šale, rute, torbice, preproge, svetilke, umetno cvetje, barvne trakove za pisalne stroje, 

gumbe in najrazličnejše drobne, ročno izdelane svilene izdelke. 
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3.2 KEMIČNA ORGANSKA VLAKNA 

 

3.2.1 Kemična vlakna iz naravnih polimerov 

 

Regenerirana celulozna vlakna so bakrova, viskozna in modalna vlakna. 

Modificirana celulozna vlakna so acetatna in triacetatna vlakna. 

 

 

VISKOZNA VLAKNA 

 

Dobimo jih iz celuloze, in sicer iz suhega olupljenega lesa. Les potem sekajo na drobne kose 

in obdelujejo s kemikalijami. Raztopijo se necelulozne snovi. Sledi izpiranje in sušenje. Tako 

dobimo čisto celulozno maso, ki jo stiskajo v plošče in transportirajo v tovarno viskoznih 

vlaken. Celulozne plošče razdrobijo, obdelujejo s kemikalijami in dobijo gosto maso, viskozo. 

Viskozno maso nato potiskajo skozi predilne cevi, ki imajo na koncu pokrov z luknjicami. 

Tako dobimo viskozne niti. V kopeli se niti strdijo. Te filamentne niti kodrajo, da dobijo 

boljši otip in lepši videz. Reţejo jih na krajša vlakna. Vlakna raztezajo preko valjev, da se jim 

poveča trdnost, uredi notranja struktura in zmanjša pretrţni raztezek. Za boljšo obstojnost 

vlakna fiksirajo 

 

Uporaba viskoznih vlaken 

Izdelki iz viskoznih vlaken so srajce, bluze, perilo, poletne obleke, pozamenterija… 

 

MODALNA VLAKNA 

 

Vlakna se izdelujejo po enakem postopku kot viskozna. Razlikujejo se po dolţini celuloze. Z 

močnejšim raztezanjem doseţemo večjo trdnost vlaken v suhem in mokrem stanju, s tem tudi 

boljše uporabne lastnosti kot viskozna vlakna.  

 

Uporaba modalnih vlaken 

Uporabljajo se skoraj izključno v obliki prediva ali v mešanici z bombaţem in poliesternimi 

vlakni. 
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BAKROVA VLAKNA 

 

Bakrov oksid in druge bakrove spojine se raztapljajo v vodni raztopini, v kateri topimo 

celulozo. Ta celulozna vlakna so dobila ime po bakrovih spojinah v topilu. Vlakna nastajajo 

po postopku mokrega predenja.  

 

Uporaba bakrovih vlaken 

Primerna so za bluze, kravate, športna in druga oblačila ter dekorativne tkanine. 

 

ACETATNA VLAKNA 

 

V sestavi acetatnih vlaken ni več čiste celuloze, temveč je modificirana oblika celuloze, t.i. 

celulozni ester. Nastane z reakcijo med celulozo in ocetno kislino. Surovine za pridobivanje 

celuloznega acetata so bombaţni linters, lesna celuloza in ocetna kislina. 

Celulozni ester se s topilom acetatom raztopi v predilno maso. Vlakna kemično predejo po 

suhem postopku. Lahkohlapno topilo »odhlapijo« v segretem jašku. 

 

TRIACETATNA VLAKNA 

 

Pridobivajo jih enako kot acetatna vlakna. Razlika je samo v tem, da se pri izdelavi 

triacetatnih vlaken celulozni ester ne raztaplja v acetonu, temveč v diklorometanu, zato se 

lastnosti obeh vlaken med seboj razlikujeta. 

 

Uporaba acetatnih in triacetatnih vlaken 

Oblikujeta se kot filament ali kot predivo. Uporablja se tudi za izdelavo lahkih oblačil, 

podlog, kravat, perila in šalov. Ker imajo triacetatna vlakna višjo temperaturno obstojnost kot 

acetatna, se uporabljajo za plisiranje ploskih tekstilij. 
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3.2.2 Kemična vlakna iz sintetičnih polimerov 

 

Imenujemo jih tud sintetična vlakna. Razdelimo jih na: 

- polimerizacijska vlakna  so poliamidna, polivinilkloridna, polipropenska, 

politetrafluoretenska, modakrilna; 

- polikondenzacijska vlakna  so poliamidna in poliesterna; 

- poliadicijska vlakna so poliuretanska in elastanska. 

 

POLIKARILNITRILNA (PASC), MODAKRILNA VLAKNA 

 

Tekočino akrilnitril polimerizirajo v poliakrilnitril. Vlakna predejo po mokrem in suhem 

postopku. Kot topilo pri kemičnem predenju uporabljajo dimetilformamid. Pri mokrem načinu 

predenju dobijo vlakna okroglega prereza, pri suhem ima prerez ovalno obliko. 

Uporaba 

Iz  polikrilnitrila izdelujejo skoraj izključno predivo. Če jih mešajo z volnenimi vlakni, lahko 

naredijo pletenine, tkanine za vrhnja oblačila, odeje, imitacije krzna, dekorativne zavese. 

Odporna so proti gorenju, zato se uporabljajo za otroška in zaščitna oblačila, za lasulje, 

umetno krzno. 

 

POLIVINILKLORIDNA (PVC) VLAKNA 

 

Kemični način predenja polivinilkloridih vlaken poteka po mokrem postopku. Polivinilklorid 

lahko preoblikujejo tudi brez topil, le s toploto in pritiskom. Predilna masa je zelo viskozna, 

zato se lahko uporabljajo le debele monofilne niti.  

 

Uporaba 

Zaradi svoje hidrofobnosti so manj primerna za oblačila, uporabljajjo jih za imitacije krzna, 

pokrivala, spalne vreče in medvloge zimskih oblačil. 

 

POLIPROPENSKA VLAKNA 

 

Osnovno surovino propen pridobivajo iz nafte in zemeljskega plina. Propen polimerizirajo, 

nastane polimer polipropen. Kemično predenje vlaken poteka iz taline.  
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Uporaba 

Uporabljajo se kot dekorativne tkanine, prevleke, primerna so za izdelavo vrvi, ribiških mreţ. 

Med oblačilnimi izdelki sluţijo le za zaščitna oblačila. 

 

POLIAMIDNA VLAKNA 

 

Poznamo dve obliki poliamidnih vlaken: perlon in najlon. Po kemični sestavi so poliamidna 

vlakna podobna beljakovinskim vlaknom. Poliamide predejo po talilnem postopku. Izhodiščni 

poliamidni polimer dovajajo v napravo za kemično predenje v obliki sekancev. Sekanci se 

stalijo in nastane predilna masa. Teţko tekočo predilno maso potiska predilna črpalka skozi 

predilne šobe. Nastale niti se ohlajajo s hladnim zrakom in raztezajo na tri do štirikratno 

dolţino. Filamente obdelajo z avivirnimi sredstvi za zmanjšanje elektrostatičnega naboja. S 

teksturiranjem jim lahko podelijo kodre, jih zdruţijo v predilni kabel ali pa razreţejo v 

predivo. Posebno vrsto poliamidnih vlaken predstavljajo aramidna vlakna. 

 

Uporaba 

Poliamidna vlakna se uporabljajo preteţno v obliki teksturiranih filamentov. Namenjeni so za 

izdelavo ţenskih nogavic, prerila, kopalk, oblačil za prosti čas, podlogo, deţnikov. 

 

POLIESTERNA VLAKNA 

 

Poliesterna vlakna se pridobivajo tako kot poliamidna, z reakcijo polikondenzacije. Iz 

polimera izdelujejo sukance, ki jih kemično predejo po talilnem postopku. Spredene niti se 

raztezajo na 3 do 4,5-kratno dolţino, da dobijo primerno trdnost. 

Poliesterna vlakna imajo zmehčišče pri razmeroma nizki temperaturi 180° C, zato so vlakna 

toplotno občutljiva. Nastale filamente večinoma kodrajo ali predelajo v predivo. 

 

 

 

Uporaba 

Poliesterna vlakna se mešajo z volnenimi, bombaţnimi, viskoznimi vlakni. Mešanice se 

uporabljajo za fine oblačilne izdelke, perilo, nogavice, bluze, srajce, obleke, kravate, šale, 

plašče, posteljno perilo, dekorativne tkanine. 
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Poliesterno predivo se uporablja tudi za medvloge prešitih jaken in zimskih oblačil. Iz 

poliesternih mikrovlaken se izdelujejo termovelurji. Teksturirane poliesterne filamentne preje 

se uporabljajo za toplejša oblačila, podloge, vetrovke. 

 

POLIURETANSKA VLAKNA 

 

Poliuretanska vlakna izdelujejo po postopku predenja iz taline. Zaradi podobne kemične 

zgradbe imajo poliuretanska vlakna podobne lastnosti kot poliamidna. 

 

Uporaba 

Čista vlakna imajo majhno uporabno vrednost, iz njih izdelujejo sita, čopiče, ščetke. 

 

ELASTANI 

 

Elastani so vlakna, ki so sestavljena iz trdih in mehkih delov. Trdi sestavni deli so iz 

poliuretana; ta del je močno urejen in ima visoko tališče. Mehki del je poliesteren; to področje 

je manj urejeno in sestavlja gibki del vlakna. Omogoča razteznost in proţnost, ki sta podobni 

razteznosti in proţnosti gumijastih niti. 

 

Uporaba 

Elastani se uporabljajo v mešanicah z drugimi tekstilnimi vlakni za izdelke z visoko 

elastičnostjo in raztegljivostjo. To so kopalna oblačila, oprijeta športna oblačila. Ţe 

petodstotni deleţ elastomernih vlaken zadošča, da se oblačila tesno prilegajo  telesu. To so 

tesni puloverji, obleke za vse letne čase, perilo, ţenske nogavice.  

(Jug-Hartman, 1995.)  
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4 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI VLAKEN 

 

Tekstilna vlakna so tvorbe, ki so v primerjavi z svojo debelino zelo dolga. Ker so dovolj trdna 

in elastična, jih lahko oblikujemo v preje in zahtevnejše tekstilne izdelke. Vlakna imajo nekaj 

skupnih lastnosti, ki so odvisne od njihove kemične sestave in zgradbe. Te lastnosti so 

pomembne za tekstilno predelavo. Če ţelimo iz vlaken spresti prejo in iz te izdelati uporabne 

izdelke, moramo pri tem upoštevati fizikalne, kemične in biološke značilnosti posameznih 

vlaken.  

 

 

4.1 Fizikalne lastnosti vlaken 

 

DOLŢINA 

Vsa naravna vlakna, z izjemo svile, imajo omejeno dolţino, ki je odvisna od pogojev rasti in 

vrste vlaken. Kemična vlakna izdelujejo v poljubnih dolţinah. Nastajajo v obliki brezkončne 

niti, ki jo imenujemo filament, ali kot predivo, ki ima omejeno, krajšo dolţino.  

 

FINOST 

Finost je lastnost vlaken, ki je izraţena z razmerjem med maso in dolţino vlaken. Finost 

imenujemo tudi dolţinsko maso ali titer vlaken. Od te lastnosti so odvisni trdnost nastale 

preje, mehkost, otip in lesk. Tekstilna vlakna delimo po finosti na groba, finejša, fina in 

mikrovlakna.  

 

GOSTOTA 

Gostota vlaken je lastnost, ki pomeni razmerje med maso in prostornino (volumnom) vlakna. 

Izdelki, izdelani iz vlaken z niţjo gostoto, so laţji, bolj voluminozni in imajo dobre 

izolacijske in toplotne lastnosti. 

 

TRDNOST 

Trdnost je odpor vlaken proti delovanju zunanjih sil, kot so nateg, upogib, tlak, zasuk. Če 

ţelimo primerjati posamezna vlakna med seboj, preračunamo pretrţno silo na enoto dolţinske 

mase. Trdnost vlaken je odvisna od relativne zračne vlage v prostoru. Trdnost nekaterih 

vlaken se v mokrem skoraj ne spreminja, ker slabo navzemajo vlago.  
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RAZTEZEK 

Pogoj za uporabo tekstilnih vlaken je njihov raztezek, sicer jih ne bi mogli spresti. Pomeni 

največje podaljšanje vlakna v trenutku pretrga. Raztezek v trenutku pretrga se imenuje 

pretrţni raztezek. 

 

ELASTIČNOST 

Elastičnost pomeni sposobnost vlakna, da se po delovanju zunanje sile povrne v prvotni 

poloţaj. Če vlakno obremenimo na določeno mejo elastičnosti, se trajno deformira. Vlakna 

ţivalskega izvora so najbolj elastična, sledijo  jim kemična vlakna in nazadnje rastlinska 

vlakna.  

 

PROŢNOST 

Če na vlakno delujemo z zunanjo silo, se po prenehanju delovanja poskuša povrniti v prvotno 

obliko zaradi lastnih notranjih sil. Od proţnosti vlaken je odvisna mečkavost izdelkov. Izdelki 

iz bolj  proţnih vlaken se manj mečkajo. 

 

PREDLJIVOST 

Predljivost je sposobnost vlaken, da se lahko spredejo v prejo. Vlakna morajo v preji drseti 

drugo ob drugem in se med seboj povezati. Predljivost vlaken v preji je boljša, če imajo 

vlakna hrapavo površino in so daljša, finejša in kodrava.  

 

BARVA 

Naravne barve vlaken so v krem, rumenkastih in pepelnato srebrno sivih tonih. Zaţelena je 

svetla, bela barva vlaken, da jih lahko obarvamo tudi s svetlimi toni. Če je potrebno, jih 

belimo, vendar nekaterih naravnih barvil ne moremo posvetliti. Kemična vlakna so običajno 

bela, lahko jih tudi poljubno obarvamo. 

 

LESK 

Na gladki površini vlaken se svetlobni ţarki enakomerno odbijajo in dajejo vtis močnejšega 

leska. Lesk opisujemo na več načinov: medel, ţameten, brušen, svetleč, srebrn, kovinski. 

Najlepši je svilen lesk.  
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HIGROSKOPIČNOST 

Higroskopičnost (higros pomeni vlaţen) je sposobnost vlaken za sprejemanje in za 

zadrţevanje vlage iz zraka. Navzemanje vlage je odvisno od kemične sestave vlaken. Naravna 

vlakna sprejemajo veliko vlage in se hitro omočijo. Izdelki iz teh vlaken se prijetno nosijo, ker 

pijejo znoj. Deleţ vlage v vlaknih je odvisen tudi od količine vlage v zraku. Vlaga v vlaknih 

vpliva na lastnost vlaken. Pri različni količini vlaken se spreminjajo tudi teţa, trdnost, 

raztezek, proţnost in prevodnost vlaken za električni tok. Ker naravna vlakna vpijajo več 

vlage, se laţje obarvajo od kemičnih. Zaradi nabrekanja v vodi se naravna vlakna po osušitvi 

zmečkajo in skrčijo. 

 

TOPLOTNA LASTNOST VLAKEN 

Obnašanje vlaken pri povišanih temperaturah je pomembno pri obdelavi vlaken in 

vzdrţevanju tekstilnih izdelkov. Nekatere vrste sintetičnih vlaken so termoplastične (termos 

pomeni topel, plastikos –oblikoven). Pri določenih temperaturah in tlaku se talijo. V staljenem 

stanju jih lahko preoblikujemo, po ohladitvi novo obliko obdrţijo. To lastnost imenujemo 

termoplastičnost in jo izkoriščamo za utrjevanje oblike, kodranje, plisiranje tekstilij.  

 

GORLJIVOST 

Gorenje tekstilnih vlaken se začne z vţigom pri temperaturi vnetišča, plamen se razširi na 

koncu ugasne ali tli. Gorljivost je odvisna od sestave vlaken. Z gorilnim poskusom lahko 

ugotovimo vrsto vlaken.  

 

Rastlinska vlakna so sestavljena iz celuloze, ki je tudi sestavina lesa in papirja. Sklepamo, da 

ta vlakna gorijo podobno kot papir. Gorijo hitro, ostanek je pepelnat in med prsti sprhni.  

 

Glavna sestavina ţivalskih vlaken je beljakovina, zato gorijo počasi z ugašajočim plamenom, 

ostanek gorenja je črna kroglica z vonjem po zaţgani roţevini. 

 

Sintetična vlakna se talijo, kmalu ugasnejo, nekatera gorijo brez plamena, druga z ugašajočim, 

sajastim plamenom. Ostanek temne, steklaste, drobljive taline ima oster, rezek, včasih 

sladkoben vonj. 
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SVETLOBNA ODPORNOST 

Sončni ţarki, ki učinkujejo na vlaţna tekstilna vlakna, povzročajo poškodbe vlaken. 

Zmanjšata se trdnost in razteznost, vlakna porumenijo.  

 

4.2  Odpornost vlaken proti kemikalijam 

 

Rastlinska vlakna so občutljiva na močne kisline, ki povzročajo poškodbe celuloze. Poškodbe 

so močnejše pri visokih koncentracijah kislin in pri povišani temperaturi. To izkoriščamo pri 

obdelavi vlaken, na primer pri barvanju, ker v nabreknjenem stanju bolje vpijejo vlago. 

 

Ţivalska vlakna so kislinsko sicer bolj obstojna, vendar so bolj občutljiva za delovanje alkalij 

kot celulozna vlakna. V alkalnih raztopinah, na primer pri pranju z močnim detergentom, se 

beljakovinska vlakna zmehčajo in poškodujejo. Sintetična vlakna so proti razredčenim 

kemikalijam, tako kislinam kot bazam, preteţno dobro odporna proti nizki temperaturi. Pri 

segrevanju se začnejo vlakna raztapljati v različnih topilih. Glede na vrsto topil, ki raztapljajo 

posamezna vlakna, lahko določimo vrsto vlaken.  

 

4.3  Biološke lastnosti 

 

Naravna vlakna imajo svoje sovraţnike v ţivalskem svetu. Volno napadajo molji, rastlinska 

vlakna drugi insekti. Delovanje mikroorganizmov, na primer plesni, je odvisno od deleţa 

vlage, temperature in primesi, ki so v vlaknih in s katerimi se ti hranijo. Mikroorganizmi 

vplivajo na zmanjšanje trdnosti naravnih vlaken in povzročajo poškodbe. Sintetična vlakna 

niso občutljiva. (Jug Hartman, 1995, str. 7-10.) 
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5  PLEMENITENJE TEKSTILIJ 

 

Plemenitenje je postopek za obdelavo tekstilij. Tekstilije pri tem dobijo nove lastnosti, 

polepša se jim videz in zviša kakovost. Plemenitimo lahko vse oblike tekstilnih materialov od 

vlaken, prej, ploskovnih tekstilij do ţe gotovih izdelkov. Plemenitenje je tudi polepšanje 

videza tekstilij z barvanjem, tiskanjem in apretiranjem. Tekstilijam ţelimo podeliti lastnosti, 

ki jih same po naravi nimajo. Pri plemenitenju moramo upoštevati ekološki vidik in nevarnost 

onesnaţevanja okolja.  

 

5.1 Postopki plemenitenja 

  

Plemenitenje je sestavljeno iz različnih mehanskih in kemičnih delavnih postopkov. Obdelave 

so odvisne od vrste surovin, kemične sestave in površinske strukture materiala.   

 

 

 

 

smojenje, razškrobljanje, 

pranje, oţemanje, sušenje, 

beljenje, izkuhavanje,  

merceriziranje, karboniranje, 

apretura proti krčen 

         fiksiranje barvil, 

                                                                                                    pranje, sušenje 

                                     

 

krčenje, kosmatenje, striţenje,   vodoodbojna, proti madeţem, 

ratiniranje, kalandiranje,      proti statična, proti gorenju, 

termofiksiranje, gubanje,    higienska, proti pilingu,  

dekatiranje, valjanje,      vrhunsko plemenitenje 

polstenje, stiskanje 

(Jug Hartman, 1996, str. 54.) 

 

PREDHODNE 

OBDELAVE PLEMENITENJE 
BARVANJE, 

TISKANJE 

 

APRETIRANJE 
NAKNADNE 

OBDELAVE 

SUHO MOKRO 
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6 VZDRŢEVANJE IN NEGA TEKSTILIJ 

 

Pri uporabi se na tekstilnih izdelkih nabirajo raznovrstne tuje snovi, ki jih imenujemo 

umazanija. Ta kvari videz in higiensko-fiziološke funkcije tekstilnih izdelkov.  

 

Glede na kemično sestavo ločimo umazanijo: 

- organskega in  

- neorganskega izvora. 

Po topnosti delimo snovi, ki sestavljajo umazanijo, na: 

- v vodi topne in 

- v vodi netopne snovi. 

 

Nečistoče v obliki naravnih ali umetnih barvil, kot so madeţi sadnih sokov, pijač, čaja, kave 

in črnila, naneseni na tekstilne izdelke, se v vodi raztopijo in zaradi afinitete obarvajo vlakna. 

Sprejemanje umazanije je odvisno od vrste in površine vlaken in od strukture tkanine ali 

pletiva. Gladka površina se manj umaţe in obratno. 

 

PRANJE  

 

S pranjem blaga v vodi odstranjujemo nečistoče. Postopek poteka z mehansko obdelavo, pri 

povišani temperaturi in ob dodatku pralnega sredstva. Voda za pranje mora biti čista, 

brezbarvna ter brez bolezenskih klic in brez vonja.  

Po pranju sledi izpiranje v topli vodi, sicer se umazanija posede nazaj. Občutljivega blaga ne 

oţemamo, temveč ga neoţetega obesimo ali poloţimo na ravno podlago. 

 

KEMIČNO ČIŠČENJE 

 

Zaradi posebnih lastnosti tkanin, konstrukcije preje in uporabljenih sredstev za obdelavo 

prihaja pri pranju do nekaterih teţav. Volna se spolsti, prava svila se zaradi posebnih 

plemenitenj poškoduje, mnogi izdelki se pri pranju skrčijo. Tem neprijetnostim se izognemo 

pri suhem oz. kemičnem čiščenju. Kemično čiščenje temelji na raztapljanju maščob, olj in 

voskov v ustreznih topilih. Pri tem se obenem z maščobo odlepi tudi zlepljeni prah.  
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ODSTRANJEVANJE MADEŢEV – DETAŠIRANJE 

 

Madeţi so umazanija v koncentrirani obliki, ki je omejena le na določena mesta. 

Odstranjujemo jih na suh ali moker način. Pri tem ne smemo prizadeti barve, otipa in 

preobdelave. Za odstranjevanje madeţev se uporabljajo različne kemikalije oz. topila, 

predvsem sta potrebna znanje in praksa. Zaradi nepravilne tehnike čiščenja nastajajo na blagu 

kolobarji, ki jih kasneje zelo teţko odstranimo.  

 

LIKANJE 

 

Z likanjem doseţemo lepši videz, ravno površino, ţeleno obliko, boljši otip in lepši lesk. 

Vlakna pri likanju nabreknejo in postanejo zaradi delovanja visoke temperature in vlage bolj 

proţna. Poleg tega je potrebno vedeti, katere tkanine smemo likati na pravi strani in katere 

moramo likati na hrbtni strani, kdaj likamo suho in kdaj mokro blago ter kdaj uporabljamo 

likalno krpo. Temperature  so od 100 do 200°C odvisno od materiala.  

(Jug, 1992, str. 123-125.) 
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7  RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK V STAROSTI OD 5 

DO 6 LET 

 

- Otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s 

kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja 

sledi zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih 

odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe ipd); 

- v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t.i. kritična obdobja), da 

se otrok nekaj  nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način; 

- vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija…) se razvijajo v 

vseh razvojnih obdobjih; 

- posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doţivlja in 

spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, 

socialnega, spoznavnega vidika); 

- individualne razlike v razvoju so med otroki velike, zlasti v prvih letih njihovega 

ţivljenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm; 

- gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v oţjem pomenu besede), 

učenjem in poučevanjem, ki se kaţe zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in 

potencialnim razvojem. (Kurikulum, str. 18, 19.) 

 

 

7.1  Motorični razvoj 

 

Gibalni (motorični) razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja. Prične 

se ţe v predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je 

človekov motorični razvoj v prvih treh letih ţivljenja. Gibalni razvoj predstavlja nadzor 

gibanja mišic. Prvi gibi so bili pri rojstvu povsem naključni, brez vsakršnega nadzora 

moţganskih centrov in brez pravega pomena. Z razvojem moţganskih centrov prihaja do vse 

boljšega nadzora gibanja in tudi do koordinacije različnih mišičnih struktur.  

 

Namesto naključnega gibanja celega telesa prihaja vse bolj v ospredje zdiferencirano gibanje 

posameznih mišičnih mehanizmov. V prvih letih ţivljenja se prvenstveno razvija groba 
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motorika, šele med četrtim in šestim letom otroci zelo napredujejo v motoričnem razvoju; 

tako v grobih motoričnih spretnostih, ki vključujejo velike mišice (npr. skakanje), kot v 

manipulativnih spretnostih, ki zahtevajo koordinacijo oči in rok ter sodelovanje majhnih 

mišic, kot je npr. zapenjanje gumbov ali risanje (Horvat in dr., 1987). 

 

7.2  Kako se otrok uči 

 

Otrok se uči ravno nasprotno kot odrasli, ki pretehta nalogo, razmisli, kako bi se je lotil na 

najboljši način in se ji nato posveti. Delo navadno začnemo v glavi in po določenem 

premisleku uporabimo roke. Otrok najprej začne z delom, razmišljanje se začne šele pri 

dejavnosti. Učenje je v začetku gibanje, ki sčasoma postane spoznava. V igralni skupini in v 

vrtcu vzgajajo dejavnosti same, starši, voditelji ali učitelji so zato, da omogočijo prostor zanje 

in otroka oskrbijo s priloţnostmi. Če je učitelj zaposlen z lastnimi dejavnostmi, z 

izdelovanjem stvari, ga bo otrok ţelel posnemati in bo z lastno voljo prišel do lastnega znanja. 

(B. Thomson, 1995, str. 48.)  

 

7.3 Razvoj čutenja in zaznavanja 

 

        Vse, kar otrok zve o zunanjem svetu, dobi preko čutil. Zato so ta zaznavanja zelo pomembna 

v celotnem območju duševnega razvoja, kot tudi pri preučevanju razvoja ostalih psihičnih 

procesov. Zaznavanje v predšolskem obdobju postane bolj namerno in racionalno. Otrok se 

vse manj zadovoljuje s prvimi vtisi in se vedno bolj usmerja na posamezne lastnosti. Bistvo 

zaznavnega razvoja v predšolskem obdobju temelji na razvoju sposobnosti analize in sinteze 

zaznanega. Otrokovo zaznavanje je še posebej celostno, neizdiferencirano in razpršeno.  

 

       Pogosto otrok ob zaznavi ne more dojeti, da ima ta razmeroma samostojne dele. Sam proces 

razvoja se po četrtem letu ne osredotoči več tako močno na sam razvoj zaznavnega aparata 

(vid, sluh, vonj…), temveč vse bolj na splošni mentalni razvoj. Ta vpliva na razvoj 

pozornosti, analizo zaznanega, sintetiziranje delov v celote, povezovanje s preteklimi 

izkušnjami in podajanje zaznanega z različnimi sredstvi, kot so govor, praktična dejavnost in 

igra (Horvat in dr., 1987). 
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7.4 Razvoj govora 

 

Govor je izredno pomemben pokazatelj duševnega razvoja. Najizrazitejše obdobje  govornega 

razvoja je med 2-im in 6-im letom starosti. Besedni zaklad se v predšolskem obdobju zelo 

hitro mnoţi. Po W. Sternu zraste besedni zaklad v četrtem letu na 1.600, v petem na 2.200 

besed. Kar zahteva uporabo besednih vrst (po E. Hurlockovi), tvorijo pri predšolskih otrocih 

zaimki in glagoli nad 55 % otrokovega govora. Zanimivo je tudi, da otrok v svojem govoru z 

velikim uţitkom posnema in uporablja nekatere besede, ki jih dodobra ali pa sploh ne razume. 

 

Govor se vedno bolj gramatizira. Otrok uporablja čase vedno pravilneje, začne obvladati 

pregibanje besed, sklanjatev, spregatev. Tako postaja otrokov govor podoben odraslemu. 

Predšolski otrok v splošnem zelo rad govori. Rad se pogovarja z vrstniki in odraslimi. 

Pogovarja se o igri, ţivalih, sprehodih, naravi, dogodivščinah. Večkrat je otrok sam svoj 

poslušalec. Značilno je tudi otrokovo fabuliranje, pletenje zgodb, ki si jih večinoma  izmišlja. 

V razmišljanju prepleta svoje resnične spomine in izmišljotine ter v tem močno pretirava. 

 

7.5  Socialni razvoj 

 

Predšolska doba je doba razmeroma hitre socializacije. Čim več priloţnosti ima otrok za 

sodelovanje, tem hitreje se v njem razvije ta sposobnost. Otrokov socialni razvoj je lepo viden 

v njegovem razvoju čustvovanja in njegovih socialnih odnosih, pri čemer so pomembni 

odnosi v druţini, z odraslimi in vrstniki. 

 

Otrok ne razvije svojih pozitivnih socialnih odnosov le do ljudi, temveč tudi do nekaterih 

igrač in nekaterih domačih ţivali, s katerimi ravna kot z ljudmi. V tem obdobju se začnejo 

oblikovati otroške skupine, ki sprva še niso stalne, veţejo jih slučajni in trenutni istovrstni 

interesi. Čim bolj se otrok čustveno normalno razvija, tem bolj se zliva v skupino.  

(Horvat in dr., 1987. 
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7.6  Koordinacija rok in oči  

 

Riše ţivali in drevesa. Riše hiše s podrobnostmi, kot so vrata in okna. Zna zapisati svoje ime. 

Vodenje svinčnika se izboljša. Točke zna povezati v preprosto risbo, slediti črti in obrisati 

model na papir. Barvanje postane bolj lično, vendar še vedno uhaja čez črto. 

Zna uporabljati kladivo in pomesti z metlo. Obvladovanje škarij se izboljša, zna rezati 

naravnost ali vijugasto, a pri izrezovanju ima še vedno lahko teţave. 

Zna uporabiti noţ za rezanje hrane, morda ima še vedno teţave pri rezanju mesa. 

(Einon, 2002, str. 40.)  

 

 

7.7  Pot v samostojnost 

 

Moral bi si sam organizirati svojo igro. 

Moral bi znati dokončati delo, ne da bi čakal na pohvalo ali navodila (čeprav pohvala nikoli 

ne škodi). 

Moral bi sam mirno sedeti in zdrţati nekaj časa brez vzgojitelja. 

Moral bi se sam obleči od nog do glave, se skopati, očistiti zobe in uporabljati noţ, da si z 

njim namaţe ali odreţe kruh (z rezanjem mesa ima še teţave). 

Moral bi prebiti večji del dneva brez staršev in si deliti pozornost z 20 do 30 drugimi otroki. 

(Einon, 2002.) 

 

 

7.8  Razlika med spoloma 

 

Razlike med spoloma so psihološke ali vedenjske.  

Zdi se, da imajo deklice rahlo biološko prednost. Manj ranljive so od dečkov, hitreje se 

razvijajo, blaţje se odzivajo na stres in imajo več moţnosti, da preţivijo obdobje dojenčka. 

Čeprav nekatere razlike med spoloma postajajo po tretjem letu bolj očitne, si dečki in deklice 

še vedno ostajajo bolj podobni kot različni. Analiza več kot dva tisoč raziskav je potrdila le 

malo pomembnih razlik med spoloma. Na splošno testi inteligentnosti ne pokaţejo razlik med 

spoloma, kar ne preseneča, saj so najbolj razširjeni testi oblikovani tako, da izločajo spolne 

predsodke. 
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Samo na podlagi otrokovega spola ne moremo napovedati, ali bo določen otrok hitrejši, 

močnejši, pametnejši, ubogljivejši  ali samozavestnejši. 

(Duskin Feldman in dr., 2002, str. 259.) 

 

 

7.9  Dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

 

Včasih se nam zdi, da poteka otrokov razvoj nepovezano in naključno, vendar je njegov 

smoter vedno isti – izkoristiti genetske moţnosti in se uresničiti. 

Ali bo otrok dosegel ta cilj, je odvisno od ovir, na katere bo naletel, in od uspešnosti 

spopadanja z njimi. Otroku moramo pomagati, da bi uresničil vse svoje moţnosti. Ni dovolj, 

da se zavedamo številnih dejavnikov, ki vplivajo na otroka, ampak moramo tudi  ustrezno 

ukrepati, da bi okrepili ali oslabili njihov vpliv. 

 

 

7.10.1 Zdravje 

 

Med rečmi, ki otroku pomagajo do samouresničitve, je zdravje poglavitno, saj mu omogoča, 

da se loteva teţav bolj energično, kot bi se jih, če z njegovim zdravjem ne bi bilo vse v redu. 

Kadar so bolni, otroci večinoma niso dejavni; mišice izgubijo nekaj svojega tonusa in otrok se 

hitro utrudi, tako da se njegov razvoj začasno ustavi. Otrokov razvoj motijo tudi kronične 

bolezni, posebej epilepsija in sladkorna bolezen. 

 

7.10.2 Sreča  

 

Srečni in zadovoljni otroci so običajno zdravi in energični, sreča sama je vir motivacije za 

dejavnost. Če otrok ni srečen, to spodkoplje moč in energijo in poslabša njegovo splošno 

telesno  počutje. To preprečuje, da bi lahko smotrno usmerili svojo energijo, zato nesrečni 

otroci razsipavajo svojo energijo za tuhtanje, sanjarjenje in samopomilovanje; nesrečni otroci 

se umikajo druţbi in se zapirajo vase. 

Res je, da srečno otroštvo ne jamči uspešnosti v zreli dobi, a je temelj uspeha; nesrečnost je 

lahko le temelj neuspeha. 
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7.10.3 Odnos do staršev 

 

Ko otrok raste, vplivajo na njihovo doţivljanje in razvoj splošna stališča staršev do 

starševstva. Največ, kar lahko poloţimo otroku v zibelko, je naše pozitivno  stališče do 

dejstva, da smo njihovi starši. Starševsko vlogo laţje opravljamo, če nimamo idealizirane 

predstave o otrocih in o starševstvu, kot jo pogosto prikazujejo v mnoţičnih občilih. 

(Stoppard, 1992, str. 78, 79.) 

 

 

7.10 Vpliv vrtcev na različna področja otrokovega razvoja 

 

G. Fein in A. Clarke-Stevart (1973) na osnovi več študij zaključujeta, da so otroci v  

kakovostnih celodnevnih vrtcih bolj sodelovalni v primerjavi z vrstniki, ki ne obiskujejo 

vrtca. N. Newcomb (1996) navaja več raziskav, ki dokazujejo pozitiven vpliv na socialno 

kompetenco. Vrtčevski otroci imajo boljše socialne spretnosti, več sodelujejo z vrstniki in so 

bolj usmerjeni v reševanje nalog (Philips, Mc Cartney in Scarr, 1987, v: Newcomb, 1996). 

Otroci, ki so dalj časa vključeni v vrtec, preţivijo več časa v socialnih  interakcijah in 

konstruktivni igri, namesto da bi bili neaktivni ali zgolj opazovali druge. (Schindler, Moely in 

Frank, 1987, v: Newcomb, 1969.)  

(Batistič, 2004, str. 279) 
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EMPIRIČNI DEL 

 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

 

Raziskovalni problem, ki sem si ga izbrala, sem imenovala »Kaj 5-letni do 6-letni otroci  vedo 

o blagu in orodju za delo z njim?«. 

 

Otroci se z blagom srečujejo ţe od rojstva. Blago je prisotno povsod okrog njih, najprej v 

obliki pleničk, posteljnine, odejic, knjig; iz njega so tudi otrokova prva ninica in igrače. 

 

Ţe najmlajši v vrtcu začnejo raziskovati blago, tako da ga otipavajo, mečkajo se z njim 

pokrivajo, ga ovijajo, vlečejo, z njim telovadijo.  

 

Pri pregledu literature sem ugotovila, da imamo precej knjig, v katerih je opisanih veliko 

dejavnosti, primernih izbrani starostni stopnji otrok. 

 

B. Thomson (1995) govori, da se otrok uči ravno nasprotno kot odrasli, ki pretehta nalogo, 

razmisli, kako bi se je lotil na najboljši način ter se ji nato posveti. 

 Otrok najprej začne z delom, razmišljanje se začne šele pri dejavnosti. Učenje je v začetku 

gibanje, ki sčasoma postane spoznava. V igralni skupini in vrtcu vzgajajo dejavnosti same, 

starši, voditelji ali učitelji so zato, da omogočijo prostor zanje in otroka oskrbijo s 

priloţnostmi. Če je učitelj zaposlen z lastnimi dejavnostmi, z izdelovanjem stvari, ga bo otrok 

ţelel posnemati in bo z lastno voljo prišel do lastnega znanja.  

 

Otrokom sem ţelela ponuditi moţnost, da z lastno aktivnostjo spoznajo blago in ustrezno 

orodje za preoblikovanje, se med ustvarjanjem seznanijo z različnimi vrstami blaga in 

orodjem ter si z opazovanjem pridobijo tudi nova znanja s tega področja. 

 

Ker sem ţelela izvedeti, kako dobro otroci ţe poznajo blago in sredstva za njegovo 

preoblikovanje, sem sestavila vprašanja, na katera  otroci odgovarjajo individualno pred 
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začetkom usmerjenih dejavnosti in po končanih aktivnostih. S tem ţelim ugotoviti, koliko so 

se otroci z lastno aktivnostjo v dejavnostih naučili o blagu.  

 

 

 

8.1 Cilji 

 

Ugotoviti, koliko poznajo otroci blago in orodje za preoblikovanje blaga pred izvajanjem 

dejavnosti. 

Ugotoviti, koliko znanja o blagu in orodju za delo z blagom so otroci pridobili po končanih 

dejavnostih. 

 Ugotoviti ali dejavnosti vplivajo na poznavanje blaga in orodij za delo z blagom. 

Ugotoviti, ali so razlike v poznavanju blaga in orodij za delo z blagom med dečki in 

deklicami. 

 

8.2 Hipoteze 

 

9 H 1: Večina otrok bo pred izvajanjem dejavnosti dobro  poznala  blago in orodje za 

šivanje. 

10 H 2: Pred izvajanjem dejavnosti med dečki in deklicami ne bo razlik v poznavanju blaga 

in orodij. 

11 H 3: Večina otrok bo po izvedenih dejavnostih veliko bolje poznala blago in orodja za 

oblikovanje. 

12 H 4: Večina otrok bo po izvedenih dejavnostih najbolje prepoznala bombaţ. 

13 H 5: Po izvedenih dejavnostih med deklicami in dečki ne bo razlik v poznavanju blaga in 

orodij. 
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8.3  Osnovna raziskovalna metoda 

 

V diplomski nalogi bom izbrala deskriptivno metodo raziskovanja na nivoju opisovanja stanja 

oziroma iskanja odgovorov na vprašanja. 

 

8.4  Opis vzorca 

 

Dejavnosti bom izvajala v vrtcu Gumbek v Dolenjskih Toplicah, natančneje v skupini 

Balončkov. Raziskavo bom izvajala v času aktivnega počitka. V raziskavi bo sodelovalo 

enajst otrok,  in sicer šest deklic in pet dečkov starih, od 5 do 6 let. 

 

8.5  Postopek zbiranja podatkov 

 

Postopek, s katerim bom zbirala podatke, je akcijsko raziskovanje, saj bom za otroke 

pripravila različne dejavnosti, prek katerih se bodo  imeli moţnosti seznaniti z različnimi 

vrstami blaga in pripomočki za delo z njimi. 

Podatke bom zbirala v mesecih novembru in decembru. Pred izvajanjem dejavnosti bom z 

vprašalnikom ugotovila obstoječe stanje, in sicer bom dobila natančnejše podatke o tem, 

koliko otroci poznajo blago in pripomočke za šivanje. 

Pregled stanja bom opravila z lutko Krojaček Hlaček.  

Po končanih dejavnostih bom postopek pregleda stanja ponovila.  

 

8.6  Opis instrumenta 

 

Zbiranje podatkov bo potekalo z vprašalnikom, uporabljeno v enaki obliki pred izvedenimi 

dejavnostmi in po njih. Na vprašanja bodo otroci odgovarjali individualno. S tem je 

onemogočeno ponavljanje odgovorov, kar se v vrtcu pogosto dogaja, posebno pri  skupinskih 

dejavnostih. 
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Vprašalnik bo vseboval osem vprašanj. V tabeli bodo v stolpcu napisana imena otrok, v 

zgornji vrstici pa vprašanja. Če otrokov odgovori pravilno, pripišem kriţec (x) pod oznako 

»pravilno«, kar pomeni, da je trditev pravilna. V nasprotnem primeru pripišem kriţec (x) 

trditvi »nepravilno«. 

 

8.7  Opis obdelave podatkov 

 

Podatke bom izrazila v opisni obliki in s pomočjo fotografij. Za boljšo preglednost bom 

zbrane podatke zbrala v tabele in diagrama. 

 

 

8.8  Predstave otrok o blagu in orodju za delo  z  blagom 

 

8.8.1 Predstavitev  kontrolnih list pred izvajanjem dejavnosti 

 

Otrokom sem ţelela temo predstaviti na čim bolj zanimiv način. Za motivacijo sem uporabila 

lutko Krojačka Hlačka, ki je v nadaljevanju otrokom zastavljal vprašanja. Krojaček Hlaček se 

jim je najprej predstavil, nato jim je povedal svojo zgodbo. Prosil je otroke, če bi mu 

pomagali odgovoriti na nekaj vprašanj, za katere sam nima odgovorov. Razloţil jim je tudi, da 

bo spraševal vsakega otroka posebej, ker bi v skupini motili drug drugega.  

Vsakega otroka sem individualno spraševala, Krojaček Hlaček je medtem pozorno poslušal, 

jaz pa sem si beleţila odgovore. Vsak otrok je imel dovolj časa za premislek. 
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Tabela 1: Poznavanje blaga in orodij za delo z blagom 
 

    F 7 7 1 4 11 5 10 10 55 

   % 63% 63% 1% 36% 100% 45% 91% 91% 62% 

 

 

Odgovarjalo je 11 otrok, kar pomeni, da je moţnih 88 pravilnih odgovorov na vsa  vprašanja. 

Iz tabele ena je razvidno, da so otroci pred izvajanjem dejavnosti dosegli 55  pravilnih 

odgovorov, kar je 62 %. To pomeni, da so otroci pravilno odgovorili na več kot polovico  

vprašanj. 

Iz tabele 1 je razvidno, da so otroci največ pravilnih odgovorov dosegli pri petem vprašanju o 

orodju za striţenje blaga, in sicer je na to vprašanje pravilno odgovorilo kar enajst otrok, kar 

je 100 %. 

Najmanj pravilnih odgovorov so otroci dosegli pri vprašanju o poznavanju vrst blaga, 

pravilno je odgovoril le en otrok, kar je 0,9 %. 

Na sedmo vprašanje (s čim šivamo) je pravilno odgovorilo deset otrok, kar je 91 %. 

Enako število pravilnih  odgovorov sem dobila na osmo vprašanje, ko sem jih vprašala, kaj 

lahko naredimo iz blaga.  

Na četrto vprašanje (s čim napolnimo blazinico) je odgovorilo pribliţno tretjino otrok. Na 

šesto vprašanje iz česa je narejeno blago je  pravilno  odgovorilo pet otrok, kar je manj kot 

polovica. 
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Tabela 2: Razlika v poznavanju blaga in orodij za preoblikovanje blaga med dečki in  

              deklicami pred izvajanjem dejavnosti 

 

  
  

  
  

P
ra

v
il

n
i 

o
d

g
o
v

o
ri

  

Deklice 

 

Dečki 

 

Skupaj 

      f 31 24 55 

     % 35 % 27 % 62 % 

 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so deklice skupno dosegle 31 pravilnih odgovorov, kar predstavlja 

35 % vseh pravilnih odgovorov otrok. Dečki so skupno dosegli  24 pravilnih odgovorov, kar 

je 27 % vseh pravilnih odgovorov. Iz rezultatov se vidi, da imajo več znanja o poznavanju 

blaga in orodjih za preoblikovanje deklice. 

 

8.8.2 Povzetek ugotovitev o predstavah otrok o blagu in orodjih za delo z njim 

 

Na  podlagi dobljenih rezultatov lahko povzamem, da so imeli otroci, stari  od 5 do 6 let na 

začetku slabšo predstavo o blagu in zelo dobro o orodjih za obdelavo blaga. 

Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da so: 

- otroci pravilno odgovorili skoraj na dve tretjini vprašanj; 

- otroci najbolje poznali orodji za šivanje in striţenje ter pravilno odgovorili na 

vprašanje glede uporabnosti blaga; 

- otroci zelo slabo poznali imena za blago (skoraj nobenega); 

- med dečki in deklicami obstajajo razlike v poznavanju blaga in orodjih za delo z njim. 

 

V prvi hipotezi sem predvidevala, da bo večina otrok pred izvajanjem dejavnosti dobro 

poznala blago in orodja za njegovo obdelavo. Raziskava je pokazala, da so otroci slabo 

poznali blago, nekoliko bolje orodje za delo z njim, vendar 1. hipoteze ne morem potrditi.  
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V drugi hipotezi sem trdila, da pred izvajanjem dejavnosti med dečki in deklicami ne bo 

razlik v poznavanju blaga in orodij. Raziskava je pokazala razlike med spoloma. Bolje 

poznavanje blaga so imele deklice. Torej zavračam tudi tretjo hipotezo. 

 

8.8.3 Dejavnosti za spoznavanje blaga in orodja za obdelavo  

 

ZBIRANJE MATERIALA 

Material za izvajanje dejavnosti sem pridobila iz več virov. Nekaj ostankov blaga smo imeli 

ţe v vrtcu, saj nam ga starši, ki delajo v tekstilnih delavnicah, večkrat prinesejo v vrtec.  

Veliko  blaga sem prinesla sama od doma, saj sem ga ţe več časa namensko zbirala (podarili 

so mi ga tudi sorodniki in prijateljice). Nekaj so ga prinesli otroci od doma.  

 

MOTIVACIJA 

V začetku novembra je Balončke v igralnici čakalo presenečenje. Po mizah, po tleh, v 

kotičkih, skratka vsepovsod sem jim nastavila  blago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so kar ostrmeli, ko so prišli v igralnico. Nekaj časa so stali, potem so pristopili k blagu. 

Začeli so ga otipavati, mečkati, raztegovali in metati v zrak. 

Slika 1: Otroci raziskujejo blago 
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Nekaj deklet je blago odneslo v kotiček dom – druţina, kjer so uporabile blago za pokrivanje 

in oblačenje dojenčkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Kos blaga se je spremenil v prt 

 

Deček Andraţ je našel med blagom večji kos bele tkanine uporabil ga je za prt in v trenutku je 

bilo vse pripravljeno za zajtrk. Daljše kose blaga so fantje zavezali v  vrv, ki so jo kasneje 

uporabili za vlečenje. Iz blaga so naredili tudi ţoge in se z njimi obmetavali. Blago smo 

kasneje razvrščali po barvi, otipu in velikosti ter ga raztegovali. Otroci so ugotovili, da blaga 

ne moremo trgati, ampak potrebujemo škarje, da ga razreţemo. Blago so tudi cefrali in tako 

spoznavali, da je sestavljeno iz nitk. 

Otroci so imeli v tehničnem kotičku blago na voljo za igro več dni. Pri igri z njim so se jim 

porajale vedno nove ideje. 

 

IZRAŢANJE  IDEJ 

Za motivacijo sem uporabila tudi lutko Krojačka Hlačka, ki se je prav tako kot otroci 

navduševal nad blagom. Počel je vse mogoče norčije, se valjal po blagu, ga metal v zrak, se 

vanj ovijal.  Ko se je ţe malo utrudil, je otrokom zastavil vprašanje: »Balončki,  bi mi 

pomagali iz blaga narediti kakšno igračo, da bi se z njo igrali?« 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Perko Silva; diplomska naloga« 

35 
 

Zaslišal se je glasen: »Ja«. Krojaček Hlaček  je začel spraševati naprej in otroci so mu 

odgovarjali. Ko jih je povprašal o tem, kaj bi ţeleli izdelovati iz blaga, je bilo zelo veliko idej. 

Na to sem se ţe prej pripravila, tako da sem vse posnela na diktafon. Kasneje sem vse ideje 

prepisala na plakat. 

Drugi dan smo s stolpičnim diagramom določili tiste dejavnosti, ki so bile všeč večini otrok in 

so dobile največ glasov. Izločili smo tiste, ki so dobile najmanj glasov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti ki so dobile največ glasov so bile: 

- izdelovanje blazinic, 

- tkanje odejice iz ostankov blaga, 

- barvanje majice z barvami za tekstil, 

- izdelovanje lutk – marionet, 

- uporaba odsluţenih oblačil v kotičku za preoblačenje. 

 

Ko smo se odločili, katere izdelke bomo naredili, sem jih presenetila z vprašanjem, kje bi 

izvedeli, kako naj naredimo te izdelke.  Dobila sem kar nekaj jasnih odgovorov. 

 

Slika 3: Izbira dejavnosti s pomočjo 

stolpičnega diagrama 
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Petja je predlagala: »V knjigah piše, saj smo tud za voščilnice delat pogledal tja.« 

Andraţ je dejal: »Mogoče pa kej piše na računalniku.« Mislil je na internet. 

Ţiva: »Moja mami pa tud ve, ker take povštrčke  šiva. Ma mašino.« 

Rok je prišel na dan z idejo, da doma mamico, očija ali pa babico vprašajo. 

Še isti dan sem starše seznanila z dejavnostmi, ki jih bomo izvajali v skupini. Hkrati sem jih 

zaprosila za pomoč pri zbiranju potrebnega materiala. V naslednjih dneh nas je čakalo veliko 

dela. 

Z manjšo skupino otrok sem odšla v šolsko knjiţnico, kjer smo našli veliko literature in 

napotkov za ustvarjanje. Nekaj knjig sem si sama izposodila v študijski knjiţnici. Prav tako so 

nekaj knjig prinesli otroci od doma.  

Ideje smo iskali tudi po spletu. Ko smo tako brskali za idejami, smo se  veliko pogovarjali. 

Načrtno sem v pogovor vnašala besede kot so bombaţ, lan, preja, niti…..   

Ko smo ugotovili, da je vse pripravljeno smo začeli preoblikovati in spoznavati blago ter 

orodja in pripomočke za delo z blagom. 

 

Slika 4: Iskanje idej za ustvarjanje 
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8.8.4 Primerno ročno orodje za obdelavo blaga v vrtcu   

 

Za obdelavo blaga  uporabljamo  različno orodje in pripomočke: 

- velike in male škarje, 

- šivanke, 

- kredo za blago, 

- bucike, 

- sukanec, 

- peno, 

- čopiče različnih debelin, 

- prstne barve, tempera barve, 

- štampiljke, 

- lepilo, 

- spenjač,  

- luknjač. 

 

8.9  Beseda o varnosti pri delu 

 

VARNOST PRI DELU 

 

Varnost pri delu je eden temeljnih pogojev, ki mora biti zagotovljen pri vsakem delu. Tudi v 

vrtcu mora biti zagotovljena varnost pri vseh aktivnostih, ki jih izvajajo otroci. Vzgojitelj je 

tisti, ki mora zagotoviti ustrezne razmere za varno delo. Otrok mora tudi s svojim vedenjem 

poskrbeti za svojo varnost. Vzgojiteljeva naloga je, da otroke opozarja na nevarnosti in na to, 

kje naj bodo še posebej previdni in kako naj ravnajo, da ne bo prišlo do poškodb. 

Otrokom sem razloţila, da morajo zelo paziti pri delu s škarjami in šivanko, ker se zaradi 

nepazljivosti lahko ne ureţejo ali zbodejo. Hkrati naj pazijo tudi na sovrstnike. 
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NALOGA VZGOJITELJA 

- Pripravi delavni prostor in sredstva. 

- S pogovorom motivira otroke za sodelovanje. 

- Predstavi tehnični material, ki je na mizi. 

- Po potrebi nudi individualno pomoč. 

- Omogoči varno delo otrok. 

 

KAKO VARNO DELATI 

Otroku je treba prikazati varen postopek dela.  

Z otroki se je treba pogovoriti o prikazanem postopku z namenom, da ocenimo stopnjo 

njihovega razumevanja. 

Otroci izvajajo postopek tako, kot je bil prikazan. Otroci pravilno ponavljajo postopek, pri 

tem nekatere izvedbe in prijeme oblikujejo na svojevrsten in izviren način. 

(Papotnik,1993.) 
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9 IZDELKI IZ TEKSTILNIH MATERJALOV  

 

CILJI 

Otrok: 

- spoznava različno blago in orodja za preoblikovanje blaga; 

- pridobi dodatna znanja o blagu in orodjih za preoblikovanje blaga; 

- spozna postopke za izdelavo izdelkov; 

- razvija delovne spretnosti in navade; 

- se seznani z različnimi delavnimi postopki in tehnikami; 

- se navaja na vztrajnost in natančnost; 

- se uri v striţenju blaga; 

- si razvija ustvarjalno tehnično mišljenje; 

- si razvija pozitiven odnos do ročnega dela in ceni ročno izdelane izdelke; 

- pridobiva primeren odnos do dela in drugih (otrok in odraslih); 

- si krepi samopodobo. 

 

POVEZAVA Z VSEMI PODROČJI KURIKULUMA 

 

Na jezikovnem področju so otroci komunicirali z odraslimi in z sovrstniki. 

Na področju druţbe so imeli moţnost rahljati stereotipe, ki so povezani z razliko med 

spoloma in vzpostavljati prijateljske odnose. 

Na gibalnem področju so otroci razvijali koordinacijo in skladnost gibanja (oko – roka). 

Na področju narave so spoznali lastnosti materialov in njihovo različnost. 

Na področju matematike so se otroci seznanjali s primerjanjem, predvidevanjem, z oblikami, 

količinami. 
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9.1 IZDELOVANJE BLAZINIC  

  

Orodje: 

- kreda za blago, s katero smo obrisali kroj oziroma šablono na blago, 

- velike in male škarje, s katerimi smo krojili blago, 

- topa šivanka za šivanje blazinic – šivanje odprtine, 

- varnostne sponke, s katerimi smo speli blago, 

- šivalni stroj. 

 

Material: 

- različno mehko blago, 

- sukanec, 

- bombaţno polnilo. 

 

 

Motivacija: 

Otrokova najpogostejša igrača v zgodnjem otroštvu je mehka igrača, med katere  spadajo tudi 

najrazličnejše blazinice. Ko sem otrokom ponudila za igro različno blago, so bili pri igri zelo 

izvirni. Blago so si raztegnili po tleh in ga uporabili za podlogo pri sedenju. Otrokom sem 

prinesla tudi ţe nekaj izdelanih blazinic, ki sem jih predhodno naredila in jih vprašala, za kaj 

bi jih oni uporabili. Najpogostejši odgovori so bili: za počitek, igro, »crkljanje«, stiskanje, 

sedenje. Ideja, da si bo vsak otrok naredil svojo blazino, jim je bila zelo všeč. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem pripravila blago, ki je primerno za blazinice  in bombaţno polnilo. 
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Predhodno sem naredila tudi kroje – šablone, po katerih smo naredili blazine. Najprej sem jim 

predstavila  postopek in jim povedala, da jim bom pri delu pomagala, če česa ne bodo zmogli 

sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedala sem jim, da lahko blazinico zašijejo sami s šivanko, lahko jim tudi malo pomagam, 

tako da jo zašijem s šivalnim strojem.  

Slika 5: Krojenje blazinice 

Slika 6: Šivanje blazinice 
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Moj cilj, da vsak otrok zašije luknjo, skozi katero napolni blazinica, je bil v celoti realiziran. 

 

Slika 7: Polnjenje blazinice s polnilom 

Slika 8: Šivanje odprtine za polnjenje 
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Analiza dejavnosti:  

Za izdelovanje blazinice je bil zelo velik interes. Otroke sem razdelila v dve skupin, tako da 

so se pri izdelovanju zamenjali in si je vsak izdelal svojo blazinico. Otroci so jo obrisali po 

kroju, ki sem jim ga naredila. Tudi strigli so sami, a pri tem so imeli kar nekaj teţav, ker so 

bile škarje za striţenje papirja, zelo skrhane. Presenečena sem bila nad njihovim interesom za 

šivanje. Nekaj blazinic sem zašila tudi sama s šivalnim strojem. Vsi otroci, razen deklice 

Lane, so si sami zašili luknjo, skozi katero so polnili blazinico. Med sabo so si tudi pomagali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po končani dejavnosti so jih uporabili za igro, stiskanje,ljubkovanje. Z njimi so se pogovarjali 

in celo zaigrali krajši prizor izmišljene pravljice. 

 

 

 

 

 

Slika 9: Otroci so ponosno pokazali svoje izdelke 
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9.2 Tkanje odejice iz ostankov blaga 

 

Orodje: 

- škarje , 

- lesena šivanka. 

 

Material: 

- trakovi iz ostankov blaga, 

- volna, 

- kartonaste škatle od čevljev. 

 

Motivacija: 

Deklice se zelo rade igrajo z dojenčki v kotičku dom – druţina. Ko sem jih opazovala pri igri, 

sem ugotovila, da jim primanjkuje odejic za pokrivanje. V skupini sem sama začela z  

izdelavo  odejice, otroci so me pri tem opazovali, kar je bila odlična motivacija za izvedbo 

nadaljnje dejavnosti. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem izdelala statve iz kartonaste škatle za čevlje. Na stranice sem naredila zareze z 

razdaljo 1,5 cm. Skoznje sem napeljala osnovno niti (statve). Ostanke blaga za tkanje smo 

narezali na oţje trakove. 
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S pomočjo lesenih šivank z večjim ušesom, ki mi jih  je v  ta namen naredil hišnik v vrtcu, so 

otroci blago pretikali skozi niti.  

 

Analiza dejavnosti: 

Striţenje otrokom ni delalo večjih teţav tako, da so veliko trakov narezali sami Ker pa smo 

rabili veliko količino materiala sem jim pomagala tudi sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Preproste statve za tkanje 

Slika 11: Prepletanje ostankov blaga skozi niti 
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S pomočjo šivanke so začeli s tkanjem, vendar so se otroci bolje znašli brez nje, tako da so 

tkali s prsti. Za tkanje so se poleg dečka Jaše navdušile predvsem deklice. Posebno Brini in 

Emi je šlo delo dobro od rok. Med tkanjem se je med otroki razvnela razprava, kaj bi še lahko  

naredili. Bilo je veliko idej, kot so šal, krilo, obleka za barbiko. 

Ko so bile odejice stkane, smo prerezali niti in jih na vsakem koncu zavezali skupaj. Izdelek 

je bil končan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odejice so takoj, ko so bile narejene, odnesli v kotiček in igra se je začela. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Uporaba tkanih odejic pri igri v kotičku dom 
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9.3 Poslikava majic z  barvami za tekstil 

 

Material: 

- majice, 

- barve za tekstil – flomastri. 

 

Motivacija: 

 

Za to dejavnost sem otroke motivirala tako, da sem prišla v skupino oblečena v majico, ki mi 

jo je poslikala hčerka Rebeka. Otroci so takoj opazili, da je drugačna. Pristopili so k meni,  

Andraţ je s svojim prstom začel kar raziskovati po majici. Otroke sem spodbudila z 

vprašanjem, če bi tudi oni radi imeli tako majčko. Bili so navdušeni nad idejo in odgovorili, 

da bi imeli radi tako kot jaz. Ko sem jim pokazala majice za poslikavo, ki sem jih prinesla od 

doma,  ni bilo nobenega dvoma več; začeli smo z ustvarjanjem.  

 

Potek dejavnosti: 

 

Skupaj z otroki smo uredili prostor za ustvarjanje in zaščitili mize. Pripravili smo tudi ves 

potreben material. Podala sem jim  navodilo za delo.  Moja ţelja je bila, da si sami izberejo 

motiv in jih pri tem nisem usmerjala.  
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Analiza dejavnosti: 

Pri slikanju so bili zelo samostojni in ustvarjalni. Nekaj teţav smo imeli le pri barvah, ki so 

bile v tubi in jih je bilo teţko iztiskati. Otroci so bolj uporabljali flomastre. Usmerjala sem jih 

samo na začetku, potem so vse ostalo naredili sami ob moji spodbudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Slikanje s flomastri za tekstil 

Slika 14: Končni izdelki 
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Otroci so predlagali, da bi take majčke lahko imeli za zaščito pri likovnih dejavnostih, kar je 

bila odlična ideja.   

 

9.4 Izdelovanje lutk - marionet 

 

Orodje: 

- škarje, 

- šivanka. 

 

Material: 

 

- različno blago, 

- polnilo, 

- volna, 

- sukanec, 

- gumbi, 

- perlice. 

 

Motivacija: 

Otrokom sva s pomočnico vzgojiteljice zaigrali krajšo predstavo z lutkami – marionetami.  Po 

končani predstavi sva lutke pustili v kotičku, tako da so se otroci lahko igrali z njimi. Interes 

za igro  je bil velik, lutk pa premalo. Petja je kar sama spontano iz koščkov blaga in s 

pomočjo škarij začela izdelovati svojo lutko, to pa je pritegnilo tudi druge otroke. 

 

Potek dejavnosti: 

Sama sem doma naredila nekaj lutk in jih prinesla v vrtec. Skupaj z otroki smo pripravili  ves 

potreben material, ki smo ga potrebovali. Izdelovanje lutk je potekalo več dni. Poleg marionet 

smo se namenili izdelati več vrste lutk.  Pri izdelovanju lutk smo uporabili blago, volno  in 
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tudi usnje. Za dodatke smo uporabili gumbe in drug droben material, kot so perlice, oči za 

lutke. 

 

Analiza dejavnosti: 

Za izdelovanje lutk je bil zelo velik interes. Nekateri otroci so naredili tudi po več lutk. Bili so 

izredni motivirani in samostojni. S pomočnico vzgojiteljice sva jim bili ves čas na razpolago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Pomoč pri zahtevnejših nalogah 

 

Slika 16:  Polnjenje lutkine glave s polnilom     
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Pomoč so potrebovali pri zavezovanju, šivanju in striţenju. S pomočjo šivalnega stroja sem 

jim zašila kape za palčke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko so si izdelali lutko, so odšli v lutkovni kotiček, kjer se je začela odvijati spontana 

predstava.  

Slika 17: Lepljenje dodatkov na lutko 

Slika 18: Lutke so oživele 
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9.5 Uporaba odsluţenih oblačil v kotičku za preoblačenje  

 

Material: 

- odsluţeni kosi oblačil, 

- pokrivala, 

- čevlji, 

- torbice. 

 

Motivacija: 

 

Ker sem otroke opazovala pri igri z blagom, kako se ovijajo v blago in se z njim pokrivajo, 

sem se odločila, da jim pripravim kotiček za preoblačenje. Za motivacijo sem uporabila 

deklico Anjo iz sosednje skupine, ki sem jo preoblekla v princesko.  

 

Potek dejavnosti: 

 

V času, ko so bili otroci na kosilu, sem v igralnico prinesla različna oblačila, ki jih ne 

uporabljam več (razne bluze, šali, majčke, kombinezon, različna pokrivala, torbice iz blaga). 

Razobesila sem jih na obešalnike pred ogledalom, saj sem domnevala, da se bodo otroci radi 

pogledali vanj, ko se bodo preoblačili. 
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Slika 19: Odslužena oblačila so ponovno uporabna 

Slika 20: Igra vlog 
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Analiza dejavnosti: 

Otroci so bili najprej zelo presenečeni, saj jih je v sobi pričakala prava princeska. Še bolj so 

bili navdušeni nad oblačili, ki so jih pričakala. V kotičku so bili naenkrat lahko le trije otroci. 

Potem so se zamenjali tako, da so prišli vsi na vrsto.  

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Priljubljen kotiček, ki je ostal v igralnici 
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10     KOLIKO ZNANJA SO OTROCI Z DEJAVNOSTIMI  

PRIDOBILI 

 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA KONTROLNIH LIST PO IZVEDENIH 

DEJAVNOSTIH 

 

Po končanih dejavnostih sem ţelela ugotoviti, koliko znanja so otroci pridobili. Postopek 

pridobivanja odgovorov je bil enak  kot pred izvajanjem dejavnosti. Obiskal nas je Krojaček 

Hlaček, saj smo mu obljubili, da mu bomo po koncu naših dejavnosti še enkrat odgovorili na 

njegova vprašanja. Zopet sem z lutko vsakega otroka individualno vpraševala in mu pustila 

dovolj časa za premislek. 

 

 

Tabela 3: Poznavanje blaga in  orodjih za delo z blagom po izvedenih dejavnostih 

 

    f 9 10 7 9 11 9 11 11 77 

   % 82 % 91 % 64 % 82 % 100 % 82 % 100 % 100 % 87 % 

 

Tudi po realiziranih dejavnostih je na vprašanja odgovarjalo 11 otrok. Spet je bilo moţno 88  

pravilnih odgovorov na vprašanja. Iz tabele 3 je razvidno, da so otroci po izvajanju dejavnosti 

dosegli 77 pravilnih odgovorov, kar pomeni 87 %. Otroci so pravilno odgovorili na štiri 

petine vseh vprašanj in v primerjavi z odgovori pred izvajanjem dejavnosti dosegli za eno 

četrtino boljši rezultat. 
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Iz tabele 3 je razvidno, da so otroci največ pravilnih odgovorov dosegli pri vprašanjih o 

orodjih za delo z blagom in pri vprašanju o uporabnosti blaga, in sicer so podali 33 pravilnih 

odgovorov, kar pomeni, da so odgovorili  100 %.  

Prvo vprašanje se je nanašalo na poznavanje blaga. Otroci so odgovorili na 9 vprašanj 

pravilno, kar je 82 %.  Na drugo vprašanje o prepoznavanju blaga je pravilno odgovorilo 10 

otrok, to je  91 % vseh pravilnih odgovorov. 

Najmanj pravilnih odgovorov so otroci dosegli pri tretjem vprašanju o poznavanju glede na 

vrsto blaga. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 7 otrok, kar je 64 % vseh pravilnih 

odgovorov. Več pravilnih odgovorov je bilo na četrto vprašanje, kar devet pravilnih 

odgovorov to je 82 %. Na šesto vprašanje, iz česa je stkano blago, je prav tako  pravilno  

odgovorilo 9 otrok. 

 

Tabela 4: Razlika med dečki in deklicami v poznavanju blaga in orodij za delo z blagom po  

                izvedenih dejavnostih 
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Deklice 

 

Dečki 

 

Skupaj 

      F 45 32 77 

     % 51  % 36  % 87  % 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so deklice skupno dosegle 45 pravilnih odgovorov, kar je 51 % 

vseh pravilnih odgovorov otrok. Dečki so skupno dosegli 32 pravilnih odgovorov, kar je 36 % 

vseh pravilnih odgovorov.  

Analiza rezultatov prikazuje, da so napredoval oboji, deklice in dečki, vendar so več znanja o 

tekstilu pridobile deklice. 
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10.1 Povzetek raziskave znanja, ki so ga otroci z dejavnostmi pridobili  

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko povzamem, da so otroci, stari od 5 do 6 let, po 

izvedenih dejavnostih pridobili veliko znanja o blagu in orodjih za preoblikovanje blaga. 

Na podlagi rezultatov sem ugotovila,da: 

- so otroci pravilno odgovorili na več kot štiri petine vprašanj; 

- so otroci zelo dobro spoznali blago in orodja za delo z blagom; 

- se med dečki in deklicami pojavljajo razlike v poznavanju blaga in pripomočkov; 

- so napredovali deklice in dečki. 

 

Tretjo in četrto hipotezo sem potrdila, saj so otroci, kot sem predvidevala, po izvedenih 

dejavnostih bolje spoznali blago in orodja za delo z blagom. Od vseh vrst blaga so najbolj 

spoznali bombaţ. 

Peto hipotezo sem zavrnil. Predvidevala sem, da po končanih dejavnostih med deklicami in 

dečki ne bo razlik v poznavanju blaga in orodij za preoblikovanje blaga. Ugotovila sem, da so 

tako dečki kot deklice zelo napredovali.  
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10.2 Primerjava predhodnih predstav otrok z rezultati, pridobljenimi po 

končanih dejavnostih 

 

Graf 1: Primerjanje poznavanja blaga in orodij za preoblikovanje pred in po izvajanju  

            dejavnosti 
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Graf 2: Primerjanje poznavanja blaga in orodij za preoblikovanje med dečki in deklicami  

            pred in po izvajanju dejavnosti 
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11 ZAKLJUČEK  

 

Otroci se ţe od rojstva naprej srečujejo z blagom. Blago je prisotno povsod okoli njih v obliki 

pleničk, posteljnine, odejic, iz njega je tudi otrokova prva ninica in veliko drugih  igrač. 

V diplomski nalogi sem z vprašalnikom raziskala, koliko otroci, stari od 5 do 6 let, poznajo 

blago in orodje za delo z njim. Dobljene rezultate sem skrbno beleţila. Po prvi anketi sem z 

otroki več tednov izvajala razne dejavnosti, s katerimi so si pridobili dodatna znanja. Na 

koncu sem vprašalnik ponovila in s tem dobila podatke, koliko znanja so otroci z dejavnostmi 

pridobili.   

Otroci so pred dejavnostmi, ki sem jih izvajala v skupini, ţe imeli nekaj izkušenj in znanja o 

blagu in orodjih za preoblikovanje. Po izvajanju dejavnosti so pravilno odgovorili na  štiri 

petine vseh vprašanj, kar pomeni, da so z dejavnostmi pridobili dodatna znanja in izkušnje. 

Dejavnosti sem sproti načrtovala in se nanje temeljito pripravila. Zastavljeni cilji so bili 

doseţeni. Pri izvedbi dejavnosti sem se osredotočila na vsa področja kurikuluma za vrtce. 

Dejavnosti sem načrtovala tako, da so imeli otroci čim več raznovrstnih stikov z blagom in 

orodji za delo z njim in da so jim bile dejavnosti všeč.  

Dejavnosti sem izvajala v času aktivnega počitka. Pri tem je sodelovalo enajst otrok, od tega 

šest deklic in pet dečkov. Delali smo v manjših skupinah, da so imeli  moţnost za sodelovanje 

vsi otroci.  

Pri dejavnosti tkanja odejice iz volne in  ostankov blaga so spoznavali, da je blago stkano iz 

niti. Pri izdelovanju mehkih blazinic so se seznanili s šivanjem, šivanko, škarjami in polnilom 

za blazinice. Pri tej dejavnosti sem bila presenečena, ker je deklica pravilno poimenovala ime 

tkanine (bombaţ). S tem sem dobila potrditev, da vprašanje, katere vrste blaga poznajo, ni 

prezahtevno za to starostno stopnjo otrok. Prav glede tega sem imela nekaj pomislekov. 

Uporaba odsluţenih oblačil v kotičku za preoblačenje je otroke napeljevala na uporabnost 

blaga in izdelkov. Otroci so pridobili dodatna znanja o blagu in orodjih pri risanju svoje 

majčke z barvami za tekstil in pri izdelavi lutk. 

Otroci so bili za delo zelo motivirani. Dobro so sodelovali med sabo in bili ves čas zelo 

aktivni. Tudi odziv staršev na dejavnosti je bil pozitiven, saj so se z vsem dogajanjem 
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seznanjali v pogovoru z otroki in s spremljanjem oglasne deske pred igralnico. Prinašali so 

tudi blago za ustvarjanje.  

Otroci so naredili veliko izdelkov, ki smo jih preizkusili v igri, kasneje so jih odnesli domov.  

Bila sem zelo vesela, ko sem videla, kakšno vrednost ima izdelek, ki ga naredi otrok sam. Še 

večje zadovoljstvo sem čutila ob ugotovitvi, da so otroci pridobili tudi veliko dodatnega  

znanja in izkušenj. 
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