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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava igro različno starih otrok v vrtcu in vlogo vzgojiteljic pri 
otroški igri. V teoretičnem delu sem se osredotočila na razvojne značilnosti igre v 
obdobju dojenčka, malčka in v zgodnjem otroštvu. V nadaljevanju sem predstavila 
vlogo vzgojitelja v različnih pedagoških konceptih in vlogo oz. pomen odraslega pri igri 
z vidika zagotavljanja ustreznega prostora in časa za igro, izbora igrač in organizacije 
skupin. Predstavila sem teorijo Vigotskega, ki govori o pomenu mentalno razvitejšega 
partnerja v igri za delovanje v območju bližnjega razvoja. 

Raziskovalni del naloge izhaja iz rezultatov raziskave v okviru projekta »Profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel 
koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje«, ki kažejo, da se vzgojitelji v 
polovici primerov v igro vključujejo le na željo otrok. Za razliko od omenjene 
raziskave, ki je temeljila na odgovorih vzgojiteljev na vprašalnik, sem igro v vrtcu 
preučevala z neposrednim opazovanjem v štirih oddelkih obeh starostnih skupin. 
Zanimalo me je, ali vzgojitelji pri vključevanju v prosto igro otrok izkoristijo možnosti 
za spodbujanje igre oziroma ali delujejo v območju bližnjega razvoja.  

Poleg navedenega pa sem raziskovala tudi razvoj igre različno starih otrok glede na 
vsebino in socialne interakcije. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je za malčke značilna predvsem funkcijska igra, s 
starostjo otrok pa narašča količina simbolne igre, ki napreduje od preprostejših k bolj 
kompleksnim oblikam. Individualna in vzporedna igra sta v večji meri prisotni pri 
mlajših otrocih, s starostjo pa narašča količina skupinske igre. Ugotovila sem, da se 
vzgojitelji občasno vključujejo v igro otrok na njihovo povabilo in samoiniciativno, 
vendar prosto igro premalokrat izkoristijo za spodbujanje otrokovega razvoja. 

Ključne besede: simbolna igra, individualna igra, vzporedna igra, skupinska igra, 
socialne interakcije, vključevanje vzgojitelja v igro otrok, območje bližnjega razvoja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the play of differently aged children in kindergarten and the role 
of educator in children's play. In the theorethical part I focused on the development 
characteristics of the game of infant, toddler and early childhood. Next I presented the 
educator’s role in different educational concepts and the meaning of the adult’s role in 
play from the terms of providing adequate space and time for play, a selection of toys 
and organisation of groups. I presented the theory of Vygotsky, that talks about the 
importance of mentally more developed partner in the play to run in the zone of 
proximal development. 

The research part of this thesis is based on research results under the project 
''Professional training of professional staff to implement specific elements of the 
concept of teaching principles of Reggio Emilia in the field of early childhood 
education'' which shows that educators in the most cases compride in the game only on 
the base of childs desire. Unlike of the aforementioned studies, based on responses of 
the educators on the questionnaire, I studied play in the kindergarten by direct 
observation in four classes of both age groups. I wondered whether educators take 
oportunities to promote play or if they act in the zone of proximal development during 
integration into free child's play.  

Beside that I also explored the development of the game of differently aged children in 
terms of content and social interaction.  

The results showed that functional game is characteristical for young children, and that 
with their age amount of symbolic play, which progresses from simple to more complex 
forms, increases. Individual and parallel plays are largely present at younger children, 
with age increases amount of group play. I found that educators occasionally include in 
the children's play at their invitation and sometimes self-initiative, but rarely take 
advantage of free play to encourage child development.  

Keywords: symbolic play, individual play, parallel play, group play, social interaction, 
educator’s involvement in children's play, zone of proximal development  
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UVOD 

V igri, zlasti v predšolskem obdobju, preživijo otroci večino svojega časa. Igra jim 
omogoča razvoj osebnosti in telesni razvoj, predvsem pa predšolskemu otroku 
predstavlja primarno dejavnost, v katero je celovito vključen. Igra je otrokovo delo, daje 
mu pomembno osnovo za preživetje, kakor to odraslim omogočajo različne zaposlitve. 
Bistvena naloga odraslih je, da otrokovo igro spoštujemo in spodbujamo. 

V številnih raziskavah so se avtorji ukvarjali z razvojem igre v različnih starostnih 
obdobjih, jo tudi različno opredeljevali in razvrščali glede na vsebino, socialno 
udeležbo, navajali dejavnike, ki vplivajo na igro, izpostavljali pomen različnih igralnih 
partnerjev, njihovih vlog itd.  

Diplomska naloga »Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega« je nastala na 
podlagi mojega dojemanja otrokove igre kot zanj ključne dejavnosti za celovit in 
pozitiven razvoj. Kot odrasla sem se pogosto spraševala, kako dojemajo in spoznavajo 
svet otroci, zato je bil najbolj primeren način ta, da se osredotočim na njihovo primarno 
dejavnost – igro. Zanimala me je prosta igra različno starih otrok oz., kako se igra z 
napredujočim razvojem spreminja glede na vrsto, vsebino in socialne interakcije med 
otroki. Odločila sem se, da bom v oddelkih različno starih otrok strnjeno (po nekaj dni) 
opazovala prosto igro in tako dobila tudi uvid v razvijajočo se otroško igro. 

Vigotski (nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 108) je v svoji teoriji o 
območju bližnjega razvoja izpostavil vlogo in pomen odraslega kot mentalno 
razvitejšega partnerja, ki otroku omogoča razvoj na njegovi potencialni ravni. S tega 
vidika odrasel poleg otrokovih vrstnikov predstavlja pomembno vlogo pri igri. 

Menim, da se vzgojitelji v vrtcu premalo zavedajo, da je ravno prosta igra otrok zaradi 
svoje močne čustvene podlage tista dejavnost, ki s primernim vodenjem vzgojitelja oz. 
pomočnika vzgojitelja ponuja priložnost za napredovanje v razvoju. Z vključevanjem v 
različne starostne skupine v vrtcu sem želela preveriti, ali se vzgojitelji oz. pomočniki 
vzgojiteljev vključujejo v prosto igro otrok, kdaj, zakaj, na kakšen način in ali pri tem 
spodbujajo razvoj otrok.  

 

 



Oseli, V. (2012). Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

2 

 

1 O IGRI 

Igra ni le priviligirana aktivnost človeka, res pa je, da se pojavlja relativno pozno v 
evoluciji, pri bolj razvitih živih bitjih. Zoologi in etologi so si enotni, da se pojavlja pri 
nespecializiranih vrstah, kjer potomci ne dedujejo že izdelanih obrazcev vedenja. 
Pojavnost igre je na nek način povezana z določenimi tendencami v evoluciji vrst; v 
prvi vrsti je to tendenca zmanjšane biološke determiniranosti in omejenosti organizma. 
Nasproti temu pa je tendenca izdatne vloge učenja in podaljševanje obdobja otroštva, ko 
se razvijejo posamezni zapleteni sistemi, ki so posamezniku potrebni za fizični obstoj v 
okolju. Zato lahko posamezniki nespecializiranih vrst, kamor sodi tudi človeška, v 
primerjavi s specializiranimi vrstami, razvijejo neprimerno raznovrstnejše obrazce 
vedenja. Skozi vajo in učenje se preizkušajo različni obrazci obnašanja, da na koncu 
pride do najučinkovitejšega in najprimernejšega za posameznikov razvoj. Gre za 
eksperimentiranje, ki je tvegano tako za posameznika kot za vrsto, zato mnogi avtorji 
vidijo osnovni smisel igre prav v zmanjševanju tveganja v realnem svetu (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2001, str. 8). 

Predšolski otrok preživi največ svojega časa v igri. V igri pride do izraza njegova 
dejavnost; v njej se izražajo otrokov intelektualni razvoj, njegovi motivi, vrednotenja, 
čustveno doživljanje, osebne lastnosti itd. Zato je otrokova igra ena izmed 
najnaravnejših poti za celotno delovanje otrokove osebnosti (Toličič in Smiljanić, 1979, 
str. 183). 

Nekateri avtorji pravijo, da med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre meje. V igri 
otrok razvije razne sposobnosti in tudi delovne navade, zato se loteva vedno 
zahtevnejših nalog. Tako otrok postopoma preide od igralnih situacij k raznim oblikam 
aktivnosti, ki jih uvrščamo med njegove delovne naloge. Otrok, ki se v zgodnji otroški 
dobi uspešno uveljavi in razživi v igri, bo tudi kasneje v šolskem obdobju uspešen in 
osebno uravnovešen pri šolskem delu (Toličič in Smiljanić, 1979, str 182). 

Pallegrini in Saracho (1991, nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) sta 
igro opredelila na sledeč način: igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni 
vodena z zunanjimi (socialnimi) zahtevami; zahteva aktivno udeležbo; otroci se v igri 
bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji, cilje si definirajo sami, vedenje 
udeležencev igre pa je spontano; otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo 
neznane predmete, igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi predstavami in jih sami 
nadzirajo; igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne; igra je svobodna in ni pod 
vplivom zunanjih pravil, pravila v igri pa se lahko sproti spreminjajo. 

Horvat in L. Magajna (1987, str. 86) jo opredeljujeta kot svoboden akt, ki ni povezan s 
procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in ki je omejen na svoj svet; njen potek in 
smisel sta v njej sami. Otrok se igra zaradi nekega zadovoljstva, ne glede na končni 
rezultat. 
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V igri ima otrok aktivno vlogo, podobno, kakor jo imajo v življenju odrasli. V igri je 
otrok “gospodar situacije”. Poteka po notranji nujnosti, ta ima svojo logiko, ki je 
drugačna od logike zunanje realnosti, kot jo dojemajo odrasli. Značilno za vsako igro je, 
da je otrok v njej čustveno udeležen in da se v igri sprosti domišljija (Toličič, 1981, str. 
9). 

Številni strokovnjaki iz različnih področij odkrivajo pomembnost otrokove igre in njeno 
vrednost pri oblikovanju srečne in zdrave osebnosti. V vsaki igri se kaže otrokova 
potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi spreminjal. V igri se otrok 
nauči biti neodvisen od svojega okolja, nauči se, da je sam aktiven. Igra je tisto, kar 
otroka že v prvih mesecih življenja pripravi do gibanja. Gibanje pa je vir vsega življenja 
(Pogačnik - Toličič, 1977, str. 42). 

V igri se otrok tudi zdravi, kajti vsak otrok že v prvih letih svojega življenja doživlja 
konflikte, razočaranja, strahove, strese, ki jih najlažje rešuje prav v igri. Značilnost igre, 
ki zdravi, je, da je spočetka polna afekta, postaja pa počasi vedno manj čustveno 
obarvana, dokler nekako ne izzveni. Dobimo vtis, da se čustvo, ki je obvladovalo 
otroka, po večkratnih ponovitvah polagoma asimilira oziroma da postane otrok 
gospodar teh čustev. Igra krepi otrokov jaz in odločilno sodeluje pri razvijanju njegove 
osebnosti. Predstavlja tudi terapevtsko sredstvo za čustveno motene, nevrotične otroke 
na poti k duševnemu zdravju (Sterle, 1981, str. 63). 

Igra predstavlja pomembno podporo razvoju mišljenja, socialne kognicije in jezika. 
Številni avtorji so posebej izpostavili in poudarjali pomen simbolne igre v vseh svojih 
ravneh, od zgodnje simbolne igre do razvojno višjih ravni. 

1.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

Dejavniki kulture vplivajo na otroško igro, hkrati pa je igra tudi izraz kulture (Whiting 
in Whiting, 1975, nav. po Kavčič, 2004, str. 285). Prenos kulture s starejše na mlajše 
generacije poteka v veliki meri preko vsakodnevnih interaktivnih rutinskih dejavnosti 
med starši in otroki (npr. hranjenje, nega, igra), iz katerih otroci povzamejo socialne 
norme svoje kulturne skupine ter te norme uveljavljajo v svojih interakcijah (Harwood, 
Miller in Irizarry, 1995, prav tam). 

V igralni dejavnosti, kljub istemu socialno-kulturnemu okolju, nastajajo velike razlike. 
Dejavniki, ki pogojujejo te razlike, so različni in praviloma jih istočasno deluje več. 
Težko celo ugotovimo, kateri je glavni ali prevladujoči razlog za tako ali drugačno 
obliko igre (prav tam). 

E. Hurlock (nav. po Horvat in Magajna, 1987, str. 90) je naštela in opisala naslednje 
dejavnike, ki vplivajo na igro: 
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─ Zdravstveno stanje: Znano je, da se zdravi otroci igrajo več kot bolni in pogosto bolni 
otroci. To je zlasti pomembno pri organiziranju okolja, posebej pri otrocih, ki zaradi 
različnih razlogov ostajajo dalj časa v bolnišnici.  

─ Gibalni razvoj: Otroci, ki so na določeni stopnji bolje gibalno razviti, se igrajo veliko 
več časa kot tisti, ki so motorično slabše razviti. Gibalno bolje razvit otrok ima več 
možnosti za udejstvovanje v različnih gibalnih aktivnostih. 

─ Intelektualna razvitost: Že v prvem letu življenja otroci, ki se intelektualno hitreje 
razvijajo, prednjačijo v igri. Te razlike so še izrazitejše na kasnejših stopnjah razvoja. 
Ugotovljene pa so tudi druge specifične razlike v igri med bolj in manj nadarjenimi 
otroki. Razlike se kažejo v izboru igralnega materiala, kjer bolj nadarjeni otroci 
vedno bolj težijo k igračam, ki omogočajo ustvarjalno igro. Razlike se kažejo tudi v 
izboru iger; nadarjeni otroci veliko pogosteje izbirajo individualne kot pa skupinske 
in razne tekmovalne igre.  

─ Spol: Sprva ne obstajajo posebej izrazite razlike med dečki in deklicami, sčasoma pa 
se začnejo pojavljati vse večje razlike, ki jih v glavnem pogojuje okolje s svojimi 
socialnimi in kulturnimi stereotipi o ženski in moški vlogi.  

─ Tradicija: Vsaka kultura ima svoje tradicije, ki se prek vsakdana prenašajo v 
otrokovo igro. Tako otrok z igro ustvarja tradicijo kulture, v kateri živi.  

─ Letni čas: Ta dejavnik vpliva zlasti na vsebino iger. 

─ Okolje: Tudi to je zunanji dejavnik, ki lahko zelo spodbuja spontanost, obseg in 
vsebino igre. Mestni otroci imajo povsem drugačne pogoje kot podeželski. Razlike 
obstajajo tudi med otroki v istem okolju, ki imajo različne materialne pogoje. 

─ Družbenoekonomski status družine: Te razlike se zlasti povečujejo s starostjo otrok, 
ko prihaja vse bolj do izraza družbeno-izobrazbeni status družine in tudi njene 
materialne možnosti. Otrok se pogosto ne more vključiti v igre, ker nima ustreznih 
igralnih rekvizitov. 

─ Količina prostega časa: Ta kriterij pride zlasti do izraza pri večini šolskih otrok, ki 
veliko časa preživijo v šoli in ob učenju, zmanjkuje pa jim časa za igro.  

─ Igračke in druga sredstva za igro: Ta dejavnik vpliva predvsem na obseg in vrsto 
igre. Vendar pri tem ne mislimo samo na pomanjkanje igrač, ampak tudi na to, da 
imajo otroci neustrezne igrače glede na svoje razvojne potrebe in zmožnosti. Sem 
spada tudi prenasičenost z različnimi igračami.  

E. Wood in J. Attfield (1996, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 
128) navajata pogoje za kakovostno igro v vrtcu. Med njimi prav tako omenjata čas, 
prostor in različna kakovostna sredstva za igro, navajata pa še druge pomembne prvine, 
kot na primer ustrezen in raznolik kurikulum, ki daje možnost za pridobivanje različnih 
igralnih izkušenj in vzpostavlja ravnotežje med vzgojiteljičinimi in otrokovimi 
namerami. Pomembno je kombiniranje dejavnosti, ki jih ponudi vzgojiteljica in tistih, ki 
si jih izbere otrok in zajemajo vsa področja otrokovega razvoja. Za kakovostno igro 
otrok potrebuje podporo za spoznavanje drugih, možnost za razvoj zaupanja in 
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samospoštovanja, možnost za razvoj odgovornosti za učenje in vedenje, spoštovanje s 
strani drugih in visoko usposobljene vzgojitelje. 

M. Stoppard (1998, str. 76, 77) navaja dejavnike, ki vplivajo na razvoj, med katerimi bi 
posebej izpostavila otrokov položaj v družini in število otrok v družini, za katera 
mislim, da tudi pomembno vplivata na otrokovo igro, predvsem na otrokov položaj v 
igri. Prvorojence starši bolj usmerjajo in jim več pomagajo; ker starši bolj pritiskajo 
nanje, so običajno bolj uspešni kot kasnejši sorojenci. Večja verjetnost je, da bodo 
prevzemali voditeljske vloge, ker bolj spoštujejo družbena pričakovanja. Po drugi strani 
pa so ob prvem otroku starši manj spretni in v večji meri posegajo v otrokove 
dejavnosti, omejujejo in uporabljajo različne vrste prisilo in kaznovanje kot pri 
kasnejših otrocih. Zaradi tega se lahko zgodi, da so prvorojenci bolj negotovi, kar se 
lahko kaže tudi v igri. Otroci, ki imajo več majhnih bratov ali sester, morajo z njimi 
deliti pozornost in naklonjenost staršev. Šibkejši otroci bodo dobili levji delež 
starševske pozornosti, kar bo pri drugih povzročalo ljubosumje, tekmovanje, slabe 
občutke in razočaranja. Večja verjetnost je, da se bo pri šibkemu otroku razvil 
odvisnostni osebnostni vzorec, občutki nedoraslosti in mučeništva, močnejši otrok pa se 
bo počutil diskriminiranega in bo začel igrati vodjo.  

L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (2001) sta med glavne dejavnike, ki vplivajo 
na igro, uvrstili čas za igranje, igrače (igralni material) in prostor ter jih uvrstili med 
ekološke dejavnike igre. 

Dejavnike, ki vplivajo na igro, predvsem prostor, čas za igro in igrače, bom v 
nadaljevanju diplomske naloge predstavila tudi v povezavi z vlogo odraslega – 
vzgojitelja v otroški igri. 

1.2 RAZVOJNOPSIHOLOŠKE TEORIJE IN RAZLIČNA POJMOVANJA 
IGRE 

Razvojno psihologijo zanima predvsem, kako se igrajo različno stari otroci, kakšne so 
razlike med spoloma, kakšna je motivacija za igro, vpliv socialnih in drugih dejavnikov, 
ki vplivajo na igro. Zanimiva je dilema, ali igra zgolj zrcali razvoj ali ga dejansko 
spodbudi in izboljša (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 10). 

Biologistične teorije igre so se naslonile na evolucijsko teorijo in igro človeka 
povezovale in primerjale z igro mladih živali, predvsem višjih sesalcev.  

Eden izmed glavnih predstavnikov te teorije je K. Groos. V svoji teoriji igre je 
izpostavil biološki pomen nenehnega ponavljanja dejanj, treninga, ki je pomemben za 
celoten razvoj v otroštvu in za nadaljnje življenje. Groos igre ne opredeli kot tipično 
dejavnost, vezano na otroštvo, ampak je v svoji teoriji nakazal, da ima igra kot aktivnost 
biološko pomembno funkcijo. S samo naravo igre se ni ukvarjal (Eljkonin, l981). 
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Na njegovo teorijo so se naslonili tudi mnogi drugi avtorji. H. Spencer (prav tam) je 
igro opredelil kot dejavnost, v kateri se troši odvečna energija, poudarjal je pomen 
posnemanja, C. Buhler pa je v igri poudaril zadovoljstvo kot osnovni princip v življenju 
posameznika. Zadovoljstvo predstavlja motiv za izvajanje aktivnosti, je tudi razlog za 
nenehno ponavljanje.  

Iz biologističnega koncepta izvira tudi teorija S. Halla, ki meni, da se skozi otrokovo 
igro ponovi celoten zgodovinski razvoj človeka (obdobje lovca, obdobje zbiralca), kot 
to velja za telesni razvoj v prenatalnem obdobju (Horvat in Magajna, 1987. str. 94). 

F. Buytendijk (nav. po Eljkonin, 1981) pa se je, da bi analiziral pogoje, v katerih nastaja 
igra, prav tako kot Groos osredotočil na opazovanje igre pri živalih. Igre ne opredeljuje 
kot priprave na kasnejše življenje v obliki treninga, oziroma namernega ponavljanja 
dejanj, igra sama po sebi predstavlja razvoj. Igro je ločil od drugih aktivnosti in jo 
povezal z manipulacijo s predmeti. 

Pri živalih in pri otrocih je oblikovanje alternativne stvarnosti povezano z vajo, 
pridobivanjem in izpopolnjevanjem rutinskih sposobnosti, ki jih bo odrasli posameznik 
potreboval v svojem okolju. Otroci in mladiči višjih sesalcev po eni strani ponavljajo in 
po drugi strani variirajo svoja igralna dejanja in predmete svojih dejanj. Tako si 
pridobivajo sposobnosti, da naučene rutinske spretnosti fleksibilno kombinirajo 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 10). 

Z biološkega zornega kota (prav tam) se je igra razvila preko niza različnih ravni 
obnašanja, ki vključujejo razvoj fizičnih sposobnosti in spretnosti ter pozitivnih diadnih 
socialnih odnosov (socialne vezi med starši in potomci), kar je v evoluciji posameznim 
živalskim vrstam služilo za to, da so preživele in se reproducirale. 

Osnove biologističnih teorij o igri lahko prenesemo na človeka. Igra služi adaptacijski 
funkciji, gre za dejavnost, ki je notranje motivirana, v kontekstu človeka pa je njen 
poudarek predvsem na socialni funkciji.  

Kognitivistične in sociokognitivistične teorije ter teorije uma 

Po Piagetu obstajata dva svetova, svet odraslih in svet igre, kjer se manifestirajo želje, 
ki niso bile zadovoljene v realnem svetu (Eljkonin 1978, str. 113). Njegova teza je, da 
se najprej pojavi osamljena igra in nato socialna (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, 
str. 16). 

Menil je, da na igro vplivajo isti dejavniki kot na miselni razvoj. Igra je eden izmed 
procesov oblikovanja simbolov kot posrednikov med človekom in stvarnostjo, ki ga 
obdaja. V igri nastajajo sistemi simbolov, s pomočjo katerih spoznavamo in 
predstavljamo stvarnost. Z razvojem postaja igra vse bolj predelana in organizirana 
(Horvat in Magajna, 1989, str. 95). Ukvarjal se je predvsem s simbolno igro, ki jo je 
definiral in preučeval zgolj v kontekstu razvoja mišljenja. Meni, da je simbolno 
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mišljenje posledica tenzij med dvema strategijama v interakciji s fizičnim okoljem, in 
sicer med akomodacijo in asimilacijo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 15). 

Vigotski (prav tam) pa v svojo razlago igre zelo prepoznavno vključi tezo, da se 
socialne interakcije, ki pomembno vplivajo na razvoj jezika in mišljenja, pojavijo v 
razvoju prej, kot pravi Piaget. Trdi, da se vsaka funkcija v otrokovem kulturnem razvoju 
pojavi dvakrat; prvič na socialni ravni in kasneje na individualni ravni. Govori o tenziji 
v socialni igri, in sicer med kreativnostjo in pravili igre, pri čemer razvoj pravil ocenjuje 
kot pomembno fazo v otrokovem razvoju in razvoju igre. Otrok v domišljijski situaciji 
ne more igrati vloge brez pravil, v igri se lažje prilagodi in sprejme pravila kot v 
realnem življenju. 

Motivov za igro ne vidi v intelektualni radovednosti, temveč v čustvenih konfliktih, ki 
se pojavijo, ko otrok ne more zadovoljiti svojih želja. Igra je vodilna aktivnost v 
otrokovem življenju, v njej sodeluje celoviteje kot v kateri drugi aktivnosti. Vigotski 
pravi, da v igri otrok presega svoj razvoj za eno stopnjo (Horvat in Magajna, 1989, str. 
94). 

Različni raziskovalci (Bigelow, Harris in Olson, Hoffman, Rubin, Selman in Byrne, 
Smilansky) pa so si teoretsko ozadje za razlago igre poiskali v metakognitivni teoriji in 
teoriji uma. Zanima jih odnos med sposobnostjo igranja vlog ter razvojem socialne 
kognicije, metakognicije in moralnim razvojem. Simbolna igra predstavlja osnovo za 
reprezentacijo mentalnih stanj in vključuje več komponent: sposobnost zavedanja 
lastnih miselnih struktur, sposobnost pretvarjanja ter sposobnost vključevanja 
reprezentacije miselnih struktur drugih v lastne miselne strukture (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2001, str. 17). 

Jezikovne teorije 

Eno izmed prvih jezikovnih teorij je predstavil Austin (1962, nav. po Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2001, str. 17), s pomočjo katere je razložil pomen in vlogo jezika kot 
simbolnega sistema v konceptu simbolne igre. Kot pogoj za govorno dejanje je definiral 
dejanje izrekanja in v celoti izključil možnost neverbalne komunikacije. Njegova teorija 
predstavlja prvo pragmatično teorijo, ki je povezala jezikovno obliko s socialnim 
kontekstom.  

Bateson (1955, prav tam) v svojo razlago igre vgradi koncept metakomunikacije in 
komunikacijo ter metakomunikacijo postavi kot referenčni okvir simbolne igre. Meni, 
da se igra razvija, če so soigralci sposobni določene stopnje komunikacije, saj prav 
izmenjava znakov, simbolov daje okvir za igro oziroma je to že igra. 

Pomembna komponenta jezikovnega razvoja, ki prepoznavno sodefinira simbolno igro, 
zlasti sociodramsko igro, je govorno razumevanje. Pallegrini (1995, prav tam) pravi, da 
je za usklajevanje dejavnosti potrebna pretvorba vlog, igralnih materialov, interakcij, ki 
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otrokom omogoča rekonstrukcijo dogodkov v igri in njihovo povezovanje v celovite, 
zaključene in smiselne celote.  

Psihodinamske teorije 

Psihodinamske razlage razvoja so dolgo časa sledile Freudovi teoriji libida ali nagonske 
energije, ki je reducirala človekovo motivacijo na dva temeljna biološka nagona, in sicer 
na spolnost (Eros) in agresivnost (Tanatos). Sigmund Freud ni razvil teorije igre, 
temveč se je z njo ukvarjal v okviru razlag uresničevanja načela zadovoljstva in pojava 
humorja. Po Freudu igra predstavlja nadomestno izpolnjevanje v realnosti 
nesprejemljivih, prepovedanih, skratka neuresničenih želja. Igra otroku omogoča, da 
ublaži pritiske realnosti in mu preko identifikacije omogoči izživeti tabuizirane impulze, 
predvsem agresivne potrebe. Izpolnjevanje želja sledi načelu zadovoljstva, ki zlasti v 
domišljijski igri prevlada nad načelom realnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, 
str. 20). 

Poleg funkcije zadovoljevanja v realnosti nesprejemljivih potreb ima igra po Freudu 
(prav tam) tudi funkcijo katarze. Otroci v igri pogosto preigravajo zanje neprijetne 
situacije, ki so jih doživeli v realnosti in jih ponavljajo. Igra jim torej služi kot metoda, s 
katero pasivno doživetemu neprijetnemu dogodku doda aktivno protiutež. 

V nadaljnjem razvoju teh teorij so nekateri strokovnjaki poudarjali tudi vlogo 
prehodnega predmeta v razvoju in namišljenega partnerja v igri.  

Winnicott (1953, prav tam, str. 24) je prvi poudaril psihološko pomembnost otrokove 
navezanosti na mehko igračo ali kos materiala, predvsem s stališča zagotavljanja 
varnosti. Mehka igrača ali material ob odsotnosti otrokovih primarnih skrbnikov v njem 
evocirata spomin na ljubkovanje in občutek varnosti, ne da bi mu bilo treba uporabiti 
spominski priklic skrbnika in s tem oblikovati mentalno sliko odsotnega predmeta oz. 
skrbnika. 

Otroci, ki so se z namišljenim partnerjem igrali doma, so se med prosto igro v vrtcu 
večkrat igrali domišljijsko, v njihovi igri so bolj prevladovala pozitivna čustva, bolje so 
sodelovali z odraslimi in vrstniki ter pogosteje uporabljali jezik med igro kot otroci, ki 
se doma niso igrali z namišljenim prijateljem. Indeks namišljenega partnerstva dosledno 
in celo neposredno napoveduje otrokovo pozitivno obnašanje. V študiji D. G. Singer in 
Singerja se je pokazalo, da so bili otroci, zlasti dečki, zaradi posrednega vpliva 
namišljenega soigralca tudi manj agresivni kot otroci brez namišljenega partnerja. 
Otroci si včasih ustvarjajo namišljene partnerje s posebnimi sposobnostmi, spretnostmi 
in močjo, ki jih sami nimajo ali pa jim jih vsaj primanjkuje. Ob vsem tem je pomembno 
poudariti, da otroci, ki se igrajo z namišljenim partnerjem, kažejo zelo malo znakov 
negotovosti glede resničnega obstoja svojega namišljenega soigralca. Zavedajo se, da je 
soigralec del njihovega domišljijskega sveta, ki je ločen od realnosti in je le sestavni del 
njihove igre (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 24) 
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Strukturalistično-taksonomske teorije  

Te teorije otroško igro primarno opredelijo s pomočjo posameznih razvojnih stopenj 
oziroma razvojnih ravni.  

Otroško igro je mogoče razložiti z različnimi teoretskimi pristopi, različnim definicijam 
igre pa je smiselno dodati še opredelitev igre na osnovi empiričnega proučevanja 
kriterijev, ki bi lahko določali igro oz. jo razlikovali od drugih vrst dejavnosti 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 27). 

Smith in Vollsted (1985, prav tam) sta izdelala pet kriterijev, in sicer: notranjo 
motivacijo (dejavnost ni odvisna od zunanjih zahtev, socialnih pravil), pozitivna čustva 
(zadovoljstvo, uživanje), nestvarnost (“če bi”, pretvarjanje), pomen – cilj (pomembna je 
sama dejavnost in ne cilj) in fleksibilnost (variiranje v obliki in kontekstu). 

Ena izmed reprezentativnih predstavnikov te teorije je tudi V. McLoyd, ki se je 
ukvarjala predvsem s simbolno igro oz. njeno transformacijo na predmetni in predstavni 
ravni. 

1.3 KLASIFIKACIJA IGRE 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961, 
nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33). V njej kot posebno skupino 
predstavi dojemalno igro, ki je pri drugih avtorjih ne zasledimo. Različne vrste igralne 
dejavnosti umešča v štiri skupine: 

Funkcijska igra: Vključuje npr. otipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 
kakršno koli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih. 

Domišljijska igra: Vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog. 

Dojemalna igra: Gre za dejavnosti, kot so na primer poslušanje, opazovanje, 
posnemanje, branje. 

Ustvarjalna igra: Vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje in 
gradnjo. 

S. Smiljansky (1968, nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33, 34) pa se pri 
svoji klasifikaciji igre opira zlasti na njen kognitivni vidik. Štiri skupine igre 
predstavljajo tudi štiri različne razvojne ravni. 

Funkcijska igra: Opredeli jo kot enostavne ponavljajoče se mišične gibe, z ali brez 
predmetov. Otrok ponavlja in posnema glasove ter tako postavlja osnovo za jezikovno 
artikulacijo. Funkcijska igra vključuje tudi tekanje in skakanje, nalaganje in podiranje, 
rokovanje s predmeti ali materiali.  
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Konstrukcijska igra: V njej otrok uporablja predmete (npr. kocke, lego kocke) ali 
material (npr. pesek, plastelin), da bi z njimi oz. iz njih nekaj naredil, sestavil ali 
ustvaril. Za to vrsto igre je značilno, da si je otrok že sposoben določene stvari 
predstavljati, si zamisliti temo in se za krajši ali daljši čas osredotočiti na svojo igro. 

Dramska igra: Za to vrsto igre je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog. Dramska igra 
otroke spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih 
povezav in ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti in kompetentnosti. Dramsko igro v 
skupini avtorica imenuje sociodramska igra.  

Igre s pravili: Ključno zanje je, da otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej 
določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom. Med igre s pravili sodijo npr. igre 
lovljenja, igre z vodjo, igre petja, igre posameznih spretnosti, igre na igralnih ploščah 
ter športne igre.  

Ko je otrok udeležen v neki igralni situaciji, je kot socialno bitje vedno udeležen tudi v 
različne socialne odnose. S tega vidika lahko igro opredelimo tudi glede na otrokovo 
socialno udeležbo.  

M. Parten (1932, nav. po Kavčič, 2004. str. 281) je na podlagi opazovanja socialnega 
vidika proste igre predšolskih otrok opredelila šest vrst igre: 

Igra brez udeležbe: Otrok je prisoten v neki igralni situaciji, a se ne igra, ampak gleda 
okoli sebe, opazuje okolje oziroma nekaj, kar v tistem trenutku pritegne njegovo 
pozornost.  

Opazovalna igra: Otrok opazuje igro drugih otrok, se z njimi morda pogovarja ali jim 
postavlja vprašanja, vendar se sam v igro aktivno ne vključi.  

Samostojna igra: Otrok se igra z igračami sam, te pa so različne od igrač, s katerimi se 
igrajo drugi otroci. Drugi otroci v igro niso vključeni, otrok pa jih tudi ne vabi. 

Vzporedna igra (paralelna): Ta igra se nanaša na otrokovo samostojno igro, ki poteka v 
bližini drugih otrok. Otroci se igrajo s podobnimi igračami, čeprav ne nujno na enak 
način, pri tem pa ne vplivajo drug na drugega. 

Asociativna igra: Otrok se igra z drugimi otroki, z njimi se pogovarja o igri, otroci si 
posojajo igrače, posnemajo drug drugega, njihova igra je podobna ali celo enaka, vendar 
pa si ne razdelijo dela in se ne organizirajo z namenom doseganja skupnega cilja.  

Sodelovalna (kooperativna) igra: Za to igro je značilno, da se otroci igrajo v skupini, 
njihova igra ima skupen cilj, običajno en ali dva otroka določata, kdo pripada skupini, 
usmerjata dejavnosti. V igri si otroci razdelijo delo in prevzamejo različne vloge ter se 
tako v svojih dejavnostih dopolnjujejo.  
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M. Zupančič in dr. (1999, nav. po Kavčič, str. 281) pa omenjajo tudi kontaktno igro, 
kjer skuša otrok preko igrač ali igralne dejavnosti pritegniti pozornost in vzpostaviti stik 
z drugo osebo ter jo pritegniti v socialno interakcijo, pri čemer pa otrok želi predvsem 
vzpostaviti medosebno interakcijo, ne pa same igre. Opazovalno igro je razširila na 
opazovalno igro z vključitvijo, za katero je značilno, da otrok sprva le opazuje igro 
drugih, nato pa se tudi sam aktivno vključi v igro.  

M. Zupančič (2000, nav. po Kavčič, 2001, str. 63) pa socialne vrste iger razlikuje glede 
na to, ali so socialno aktivne ali pasivne. Med socialno aktivne uvršča kontaktno, 
vzporedno, asociativno in opazovalno igro z vključitvijo, med socialno pasivne pa igro 
brez udeležbe in opazovalno igro. 

M. Parten meni, da je samostojna igra najenostavnejša vrsta igre, z razvojem pa naj bi se 
otroci začeli igrati sprva drug ob drugemu, nato pa tudi drug z drugim, vendar pa 
rezultati novejših raziskav niso potrdili tako jasnega hierarhičnega zaporedja razvojnih 
stopenj socialne igre. Samostojna igra ni nujno najenostavnejša oblika igre, ampak 
lahko predstavlja spoznavno kompleksno dejavnost in /ali odraža preferenco za 
samostojno igro (Kavčič, 2004, str. 281). 
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2 RAZVOJ OTROŠKE IGRE 

2.1 IGRA V OBDOBJU DOJENČKA IN MALČKA  

V razvoju se najprej pojavi funkcijska igra, ki je s spoznavnega vidika najpreprostejša 
vrsta igre in je prevladujoča zlasti v prvem letu življenja, že v drugem letu starosti pa 
začne upadati, čeprav se v razvojno višjih oblikah nadaljuje skozi celotno predšolsko 
obdobje (Kavčič, 2004, str. 278). 

Piaget je klasifikacijo zgodnjega razvoja igre povezal s fazami razvoja senzomotorne 
inteligentnosti. Za prvi dve leti otrokovega življenja je prevladujoča zaznavno-gibalna 
faza razvoja mišljenja, ki je tesno povezana z razvojem gibanja in zaznavanja (Kavčič, 
2001, str. 48). Funkcijsko igro opisuje kot igro prakticiranja in meni, da otrok v njej 
preizkuša svoje razvijajoče se gibalne in zaznavne funkcije (zaznavno-gibalna igra), 
hkrati pa tudi neposredno upravlja s predmeti in jih raziskuje, kar poimenuje kot 
raziskovalno igro (Kavčič, 2004, str. 278). 

Piaget pravi, da v prvem mesecu še ne moremo govoriti o funkcijski igri, gre predvsem 
za ponavljajoče reflekse in navade. Od prvega do četrtega meseca (druga faza 
senzomotorne inteligentnosti) se pojavijo primarne krožne reakcije, ki kažejo na 
koordinacijo gledanja in prijemanja in so vezane na lastno telo. Po četrtem mesecu 
(tretja faza senzomotorne inteligentnosti) so krožne reakcije vezane tudi na predmete v 
okolici (sekundarne krožne reakcije). Prične se prva faza funkcijske igre, za katero je 
značilno preprosto prakticiranje oz. ritualno ponavljanje dejanj. V četrti fazi 
senzomotorne inteligentnosti se pojavi usklajevanje sekundarnih shem, ko ene postanejo 
sredstvo in druge cilj, kar se v igri kaže kot breznamenska kombinacija, to je 
oblikovanje novih kombinacij dejanj (druga faza funkcijske igre). Po prvem letu 
življenja je otrok sposoben terciarnih krožnih reakcij – otrok že znana sredstva 
uporablja v novih situacijah in odkriva nova sredstva. Pojavi se tretja faza funkcijske 
igre (peta faza senzomotorne inteligentnosti), ki se imenuje kombinacija s ciljem, za 
katero je značilno urejanje predmetov. Meni, da drugo polovico drugega leta življenja 
zaznamuje šesta faza senzomotorne inteligentnosti ali faza mentalnih kombinacij, pri 
razvoju oblik igre pa pride do prehoda na simbolno igro, ki se kaže kot reprodukcija 
senzomotornih shem zunaj običajnega okvira. Predstavlja prehod med funkcijsko in 
simbolno igro (Kavčič, 2001, str. 48, 49). 

Belsky in Most (1981, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 44) opisujeta pet razvojnih 
ravni funkcijske igre. Prvo raven predstavlja dejavnost na relaciji roka-usta (otrok 
potiska roko v usta, daje v usta del ropotuljice), v drugo raven sodi enostavno 
upravljanje s predmeti, igračami (npr. obrača punčko, ki jo ima v roki), v tretjo raven 
sodijo igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ustrezajo njihovim funkcijam (odpira 
in zapira pokrov škatle), v četrto raven sodijo igralne dejavnosti s predmeti, ki ne 
ustrezajo njihovim funkcijam (avto položi na posteljico za dojenčka), peto raven pa 
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predstavljajo igralne dejavnosti, pri katerih otrok vzpostavi odnos med predmeti, 
igračami (dojenčka da pod odejo). 

M. Zupančič (2000, nav. po Kavčič, 2004, str. 278) pravi, da se v drugem letu starosti 
začnejo malčki vključevati v konstrukcijsko igro, v kateri otrok povezuje in sestavlja 
posamezne prvine igrače v konstrukcijo. Ker ima konstrukcijska igra pogosto simbolno 
sestavino, spodbuja tudi pripisovanje in preoblikovanje pomena predmeta in/ali dejanja. 

Na razvoj otroške igre ob koncu prvega leta, zlasti pa v drugem letu, pomembno vpliva 
otrokovo posnemanje drugih otrok in odraslih. Piaget je ugotovil, da se to neposredno 
pojavi po osmem mesecu starosti, ko je otrok zmožen nadzorovati lastne gibe, prav igra 
pa predstavlja ugodno okolje za usklajevanje in utrjevanje. Pod vplivom posnemanja se, 
zlasti v drugem letu, igra razvija v zgodnjo domišljijsko in dojemalno (Toličič in 
Smiljanić, 1979, str. 185). 

V nasprotju s starejšimi razvojnimi predpostavkami (npr. Piaget, 1962), ki so menile, da 
otrokova igra postaja simbolna okrog osemnajstega meseca starosti, pa rezultati 
novejših študij (npr. Fein, 1981, Zupančič 2000) kažejo, da jo lahko opazimo že pri 
enoletnem dojenčku. Fiese (1990) pravi, da je simbolna igra enoletnikov razmeroma 
redka in kratkotrajna, že v drugem letu življenja pa pride do porasta sposobnosti 
reprezentacije (Kavčič, 2004, str. 279).  

Zgodnje oblike simbolne igre so vezane na otrokovo lastno telo, usmerjene so k njemu 
samemu, zato jih imenujemo avtosimbolne igre (npr. otrok se pretvarja, da se hrani z 
žlico). Kasneje se igralne dejavnosti usmerijo navzven, zlasti na predmete, ki so v 
njegovem okolju (Marjanovič Umek, 2001, str. 45). 

Belsky in Most (1981, prav tam) sta opisala šest razvojnih ravni zgodnje oblike 
simbolne igre: 

─ simbolna dejavnost je usmerjena nase (otrok se pretvarja, da pije iz praznega 
kozarca); 

─ simbolna dejavnost je usmerjena na druge predmete ali osebe (hrani punčko s prazno 
žličko); 

─ v igralno dejavnost vključi substitucijo predmetov (punčko češe s palčko); 

─ gre za sekvence simbolnih dejavnosti, bodisi za ponavljanje posamezne fiktivne 
dejavnosti (otrok se pretvarja, da daje hrano mami, lutkam ...) bodisi za povezavo 
več simbolnih dejavnosti (otrok v lončku meša namišljeno hrano, ki jo da na krožnik 
in z njo nahrani punčko); 

─ gre za sekvence simbolnih dejavnosti s substitucijo predmetov (otrok obrača 
kamenčke v posodi in s ''kuhanimi'' nahrani dojenčka); 
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─ v igralni dejavnosti se pojavi dvojna substitucija (otrok v kartonasti škatli vozi 
medvedka kot v avtu, nato škatlo obrne in jo pokrije s krpo ter na mizo položi 
krožnike). 

V prvem letu otrokovega življenja se začne pojavljati tudi dojemalna igra, ki se sprva 
kaže zlasti kot sledenje navodilom, pogosteje pa se pojavlja v drugem letu. Toličič 
(1961, nav. Kavčič, 2004, str. 280) v to vrsto igre uvršča poslušanje, opazovanje, 
posnemanje in branje. V dojemalni igri otrok pridobiva nova spoznanja, ki jih povezuje 
z že pridobljenimi informacijami. Spodbuja razvoj govornega razumevanja in izražanja, 
razumevanje vzročno-posledičnih odnosov ter usmerjanje pozornosti. Poleg tega 
spodbuja tudi razvoj otrokovih socialnih spretnosti, zlasti prilagajanja lastne dejavnosti 
partnerjevi, zavedanja učinkov lastnih dejanj na soigralca in usklajevanja dejavnosti z 
igračami s socialnim kontekstom. 

V tretjem letu življenja opažamo v svojih začetkih tudi ustvarjalno igro, ki vključuje 
različne gradnje, risanje, pisanje, obdelovanje različnih materialov, pripovedovanje, 
petje, sestavljanje slik iz delov, šivanje ter ostalo (Toličič in Smiljanić, 1979, str. 186). 

L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2001, nav. po Kavčič, 2004, str. 280) v obdobju 
dojenčka in malčka, zlasti v tretjem letu, navajata tudi razvoj prve oblike iger s pravili. 
Pojavljati se začnejo v interakciji s kompetentnejšim partnerjem, sprva v kratkih in 
enostavnih epizodah. 

Z vidika socialne udeležbe dojenčka v igri Schaffer (1984) razlaga, da je prispevek k 
socialni interakciji v prvih dveh mesecih omejen na izražanje njegovega biološkega 
ritma, na katerega se skrbnik bolj ali manj dosledno odziva. Med drugim in četrtim 
mesecem dojenček svojo pozornost usmerja bolj na zunanje okolje, zlasti na druge ljudi 
(stik »iz oči v oči«), ki stike obravnavajo kot interakcijo in se tako interaktivno 
odzivajo. Med petim in sedmim mesecem se dojenčkova pozornost premakne od ljudi k 
neživim predmetom. Ta premik omogoči povečana sposobnost rokovanja s predmeti. 
Starši se na to odzovejo s tem, da interakcijo z dojenčkom oblikujejo v predmetnem 
kontekstu. V tem obdobju se vzpostavljanje skupne pozornosti na predmet šele začenja. 
Med osmim in šestnajstim mesecem dojenček in malček postopoma razvijata 
sposobnost koordinacije med predmetno in socialno dejavnostjo, ki privede do 
reorganizacije njunih socialnih spoznanj. Začenjata se vključevati v socialno interakcijo 
s predmeti, kar je razvidno iz njunega prostovoljnega vključevanja v izkušnje, ki si jih 
lahko delita skupaj s partnerjem. Opazimo lahko že socialno igro s predmeti, ki pa je v 
tej fazi še bolj preprosta. Od približno osemnajstega meseca naprej postaja interakcija 
simbolno reprezentativna in besedno sporočilna (Kavčič, 2001, str. 60, 61). 

Rezultati različnih raziskav (Mueller in Brenner, 1977, Ross in Goldman, 1976, nav. po 
Marjanovič Umek, 2001, str. 31) kažejo, da so v obdobju drugega leta pogostejša 
pozitivna čustva, ki imajo posebno vlogo v interakcijah. Nasmeh in smeh delujeta kot 
metakomunikacija. 
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Pomemben preskok v razvoju socialne kognicije, razvoju koncepta prijateljstva, pa je 
razumevanje, da imajo lahko tudi drugi ljudje različne poglede, namene, občutja, kot jih 
ima otrok. Zgodnja empatija je pomembna za oblikovanje in vzdrževanje prijateljstva in 
je močno povezana s teorijo uma. Pomeni otrokovo zavedanje in razumevanje lastnih 
miselnih procesov in miselnih procesov drugih (prav tam, str. 33). 

Piaget (prav tam) kot prevladujočo fazo socialne kognicije v celotnem predšolskem 
obdobju opisuje kot egocentrizem, novejši podatki študij pa kažejo na to, da se zgodnja 
empatija razvije že pri zelo majhnih otrocih (npr. deset do dvanajstmesečni otrok joka, 
ko vidi jokati druge, trinajst do štirinajstmesečni otrok objema otroka, ki joka, 
osemnajstmesečni otrok da drugemu obvezo na prst, ki ga boli). 

Do drugega leta prevladuje pri otrocih pretežno samostojna (individualna) igra, ker 
otrok še ni sposoben vzdrževati kompleksnejših socialnih odnosov, na primer igre v 
dvoje, ker je zanj preveč sestavljena. Poleg samostojne igre srečamo v tem obdobju tudi 
opazovalno igro, ko otrok samo opazuje igro drugih otrok. Med drugim in tretjim letom 
prevladuje vzporedna igra, ko se vsak igra zase in drug ob drugem. Sodelovanja in 
socialne vzajemnosti še ni, večkrat pa se pojavi grabljenje igrač. Obrambo pravic 
spremlja pogosto brcanje, vlečenje za lase, pretep, ki pa v socialnem smislu nima 
posebnih posledic. Otroci se hitro spoprijateljijo (Toličič in Smiljanić, 1979, str. 190). 

Rezultati raziskav kažejo, da se z leti izvrši viden premik od pretežno samostojne 
(individualne) igre k skupni asociativni in nato sodelovalni (kooperativni igri). 

Na to, kako se bo otrok igral, vpliva spoznavni (kognitivni) faktor v razvoju, ki je 
sorazmerno povezan tudi z razvojem govora. L. McCune-Nolich (1981) meni, da naj bi 
razvoj obeh procesov potekal vzporedno, oz. naj bi otrok dosegal zahtevnejše razvojne 
ravni na obeh področjih približno istočasno. V obdobju dojenčka (in tudi malčka) pa je 
slednje precej težko dokazati, saj se otrok komajda začenja govorno izražati. Novejše 
študije poudarjajo osredotočanje na otrokovo jezikovno razumevanje, saj to v zgodnjem 
obdobju razvoja odraža višjo semantično-konceptualno raven kot jezikovno izražanje. 
Začetek jezikovnega razvoja lahko torej bolje razumemo s proučevanjem zgodnjega 
jezikovnega razumevanja. Opazimo lahko tudi t. i. predpoimenovalne vokalizacije, ki 
izhajajo iz posnemanja zvoka določenega predmeta (Kavčič, 2001, str. 58, 59). 

Razvoj jezikovnega razumevanja se kaže v začetkih otrokovega odzivanja na želje 
staršev (naj npr. pomaha »pa-pa«). Začetek ločevanja med označevalcem nekega 
pomena in pomenom samim se v igri kaže kot pojavljanje simbolnih dejanj, ki pa so 
sprva še vezana le na lastno telo in dejavnosti. Jezik na tej ravni je označevalen, kar 
pomeni, da otrok konsistentno uporablja določeno besedo za označevanje kategorije 
stvari (npr. beseda pes se nanaša na družinskega ljubljenčka, sliko psa in igračo psa). 
Prve besede naj bi se pojavile približno istočasno kot prva simbolna dejanja (prav tam).  

Glede na to, da je simbolna igra pred drugim in tretjim letom malčkovega življenja 
precej redka, različne slovenske avtorice ugotavljajo, da v malčkovi samostojni in 
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interaktivni igri prevladuje govor, vezan na realni kontekst (zlasti simbolno 
netransformiran socialni govor, pa tudi preimenovanje), bolj redek pa je na praktično 
situacijo vezan simbolno transformiran govor. Pri tem je pomembno, da je pogostnost 
posameznih oblik govora odvisna od tega, ali gre za samostojno ali interaktivno igro, in 
od stopnje realističnosti igrače (Kavčič, 2001, str. 59). 

2.2 IGRA V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Med drugim in petim letom se pri otroku zelo hitro razvija mišljenje in tudi socialna 
kognicija v okviru teorije uma, ki pomeni otrokovo zavedanje in razumevanje lastnih 
miselnih procesov in miselnih procesov drugih (Marjanovič Umek, 2001, str. 33, 34). 

Raziskave (prav tam) so pokazale, da so štiri leta stari otroci že zmožni oblikovati svojo 
»teorijo«. Razumejo, da so lastna prepričanja pravzaprav interpretacije in so kot take 
lahko napačne, netočne. Pomemben vidik razumevanja uma se pojavi, ko otrok usvoji 
koncept metareprezentacije, to je védenja o vêdenju. Leslie (1987, nav. po Singer, 1994, 
str. 13) metareprezentacijo razlaga kot zmožnost manipuliranja z predmeti, njihovimi 
zvoki in dogodki na mentalni ravni, s predpostavko, da smo jih predhodno razumeli in 
shranili v svojem spominu.  

Otroci se v obdobju zgodnjega otroštva še vedno igrajo tudi funkcijsko, le da so njihovi 
grobi gibi razviti do te stopnje, da otroku omogočajo vedno bolj usklajeno tekanje, 
skakanje, poskakovanje, metanje in lovljenje. Otrokove gibalne spretnosti se še vedno 
razvijajo, postajajo vse močnejši in hitrejši, njihovi gibi pa vedno bolj usklajeni, kar jim 
omogoča usklajevanje pri igrah, ki zahtevajo natančno in bolj povezano izvajanje 
dejavnosti. Po tretjem letu otrokove starosti prihaja do upada pogostosti funkcijske igre 
ter večjega deleža simbolne igre in iger s pravili (Fekonja, 2004, str. 382). 

Raven simbolne igre je odvisna od razvoja mišljenja in socialnih spretnosti ter obratno 
(Smilansky, 1968, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 69). Ko se otroci igrajo igro 
vlog, morajo doseči dogovor o igralni temi, razvoju dogodkov in pretvorbi vlog ter 
igralnih materialov. Otrok pride do tega le ob preseganju egocentrizma in razvoju 
sposobnosti zavzemanja perspektive drugega (empatija). Igra vlog kot najvišja raven 
simbolne igre vključuje dve vrsti spoznavnih operacij, in sicer decentracijo in 
reverzibilnost, ki naj bi omogočali razlikovanje med realnim in domišljijskim (Rubin, 
Fein in Vanderberg, 1983, prav tam). 

Pri decentraciji gre za razumevanje, da je otrok v igri še vedno on in hkrati oseba, katere 
vlogo igra, in za sposobnost razmišljanja o predmetu ali osebi kot o dveh stvareh hkrati, 
kar pomeni, da gre za posameznikovo zmožnost usmerjanja pozornosti na več vidikov 
predmeta, osebe, situacije (Marjanovič Umek, 2001, str. 69). Rubin (1976a, prav tam) 
poudarja, da je decentracija posebej vezana na fizično okolje (npr. miselne operacije 
klasifikacije, seriacije, konzervacije), reverzibilnost pa otroku omogoča zavedanje, da se 
lahko kadar koli vrne iz konteksta simbolne igre v realnost.  
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V. McLoyd (1980, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 20) je podala shemo za 
ugotavljanje stopnje simbolne transformacije v igri otrok. Avtorica simbolno igro v 
situacijah, ko je igra odvisna oz. vezana na predmete, označuje kot predmetno 
transformacijo. Predstavna transformacija pa ni več ozko vezana na predmete, ampak na 
predstave o predmetih samih. 

Predmetna transformacija (nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 20): 

1. Animacija: neživim predmetom pripisuje človeške značilnosti, oz. značilnosti drugih 
živih bitij (npr. otrok reče: »Moj psiček (igrača) gre na sprehod.«). 

2. Materializacija ─ konkretizacija: materializira zamišljen predmet, ki je funkcionalno 
povezan z obstoječim (npr. otrok se pretvarja, da pije tekočino iz prazne skodelice in 
reče: »Ta sok je res dober.«). 

3. Pripisovanje lastnosti predmeta: lastnosti predmeta otrok pripisuje obstoječemu ali 
namišljenemu predmetu, ki je funkcionalno povezan z resničnim oz. dejanskim 
predmetom (npr. otrok govori: »Bang, bang,« in strelja s plastično pištolo.). 

4. Substitucija: novo identiteto pripiše obstoječemu predmetu (npr. o veliki leseni kocki 
reče: »To je moj avto.«). 

Predstavna transformacija (prav tam): 

1. Predmetni realizem: pretvarjanje, da namišljen predmet obstaja, čeprav ni niti malo 
podoben predmetu, s katerim se otrok igra (npr. otrok reče: »Uporabljam tole ščetko, 
kot da je kosilnica za rezanje trave.«). 

2. Pripisovanje lastnosti neobstoječemu predmetu: predmetu, ki ne obstaja, pripisuje 
določene lastnosti (npr. otrok reče: »Jemljem vitamin,« in se pretvarja, da jemlje 
tableto). 

3. Pripisovanje situacije: pretvarjanje, da zamišljena situacija obstaja (npr. »Prav, to je 
zdravniška ambulanta.«). 

4. Pripisovanje vlog: igranje domišljijskih vlog (npr. »Jaz bom zdravnica.«). 

Sosledje kategorij v shemi je hierarhično, poteka od kategorij z nižjo stopnjo abstrakcije 
do kategorij, ki zahtevajo višji nivo abstrakcije.  

Različni avtorji so se ukvarjali s simbolno igro z vidika njene vloge pri socializaciji, 
socialni kompetentosti, z različnimi vlogami,tako podrejenimi kot nadrejenimi, ki jih 
otrok prevzema v različnih oblikah simbolne igre in tudi z razvijajočim odnosom 
prijateljstva. V starosti od treh let naprej je le-to v simbolni igri vedno bolj prisotno in 
izrazito, zlasti v igri vlog in sociodramski igri. Rezultati raziskav več avtorjev (npr. 
Corsaro in Eder, 1990; Gottman 1983; Howes, 1983, nav. po Marjanovič Umek, 2001, 
str. 72, 73) kažejo na pomen in ključno vlogo simbolne igre v razvoju prijateljstva, 
hkrati pa otrokova višja stopnja socialne kompetentnosti in konverzacijskih spretnosti 
ustvarja simbolno igro bolj interaktivno in celovito.  
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Rubin, Fein in Vanderberg (1983, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 73 ) ugotavljajo, 
da socialne dejavnosti, kot so vrstniška pogajanja, dogovarjanja, reševanje konfliktov, 
sodoločajo simbolno, zlasti sociodramsko igro in tako v veliki meri pripomorejo k 
razvoju socialne kognicije. Prav v simbolni igri je veliko priložnosti, ki jih mora otrok 
znati opaziti, presoditi, vrednotiti in jih temu primerno reševati. 

S. Smillansky in L. Shefatya (1990, nav. po Fekonja, 2004, str. 384) razlikujeta med 
igro vlog in sociodramsko igro otroka. Igra vlog predstavlja dejavnost, ko otrok 
prevzame določeno vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug, pri tem pa posnema vedenje 
in govor te osebe ter uporablja različne realne ali namišljene predmete. Igra vlog 
vsebuje dve osnovni prvini, in sicer posnemovalno in domišljijsko. Ko pa igra vlog 
poteka na osnovi interakcij med igralci, pa ta vrsta igre predstavlja sociodramsko igro. 
Sociodramsko igro določa predvsem usklajeno razumevanje odnosov med posameznimi 
vlogami. 

Predvsem sociodramska igra otroke spodbuja k reševanju konfliktov, ki se pojavijo med 
soigralci, k dogovarjanju ali pogajanju ter spodbuja razvoj otrokove zmožnosti 
zavzemanja perspektive drugega in razvoj socialne kognicije (Gottman, 1983, nav. po 
Fekonja, 2004, str. 386). 

D. B. Eljkonjin (nav. po Horvat in Magajna, 1987, str. 165) trdi, da so domišljijske igre, 
posebej igre vlog, edine prave oblike igralne dejavnosti in imajo neprecenljivo vrednost 
za otrokov socialno-čustveni razvoj. 

Od tretjega leta dalje se zaradi celovitosti razvojnih procesov pojavlja tudi igra s pravili. 
Duran (1995, nav. po Fekonja, 2004, str. 383) pravi, da se otrok z igro s pravili sicer 
spozna preko že izdelanih iger, vendar pri njihovem nastajanju tudi sam sodeluje. L. 
Marjanovič Umek in T. Kavčič (2001, prav tam) med igre s pravili uvrščata gibalne igre 
s pravili, ki lahko potekajo v prostoru ali na prostem, in športne igre. 

Ob koncu zgodnjega otroštva, predvsem pa v srednjem in poznem otroštvu, se pojavi še 
ena oblika igralne dejavnosti, ki jo opazimo predvsem v igri otrok na igrišču, kjer se 
otroci prerivajo, skačejo, kotalijo, lovijo drug drugega, se smejijo in izražajo pozitivna 
čustva. Gre za obliko funkcijske igre, in sicer za igro prerivanja (Berk, 1991; Papalia in 
dr., 2001, nav. po Fekonja 2004, str. 382). 

V obdobju med tretjim in šestim letom otrokove starosti je še vedno prisotna samostojna 
igra, čeprav redkeje, samostojna konstrukcijska igra pa ostaja pogosta socialna oblika 
igre predšolskega otroka. Opazovalna in vzporedna igra, zlasti vzporedna 
konstrukcijska igra, omogočata, da se otrok vključi v igro s svojimi vrstniki (Fekonja, 
2004, str. 386). 

Zanimivo je vprašanje, zakaj vzporedna igra zavzema časovno velik obseg pri vseh 
starostnih stopnjah. Če vzporedno igro razumemo kot igro, kjer se vsak igra zase, 
vendar poleg drugih, ko otrok zasleduje le svoj cilj, občasno pa tudi opazuje, kaj delajo 
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drugi, se izkaže, da vzporedna igra ustreza tako povprečnim kot nadpovprečno 
inteligentnim otrokom. Nadpovprečni najdejo v taki igri zadovoljstvo zato, ker niso 
ovirani v svojih zamislih in lahko ustvarjajo po svoje, pri povprečno inteligentnih pa 
ustreza stopnji njihovega razvoja (Toličič in Smiljanić, 1979, str. 193). 

Po tretjem letu se otroci vedno bolj zanimajo za vrstnike, zato se z njimi tudi vedno 
pogosteje vključujejo v skupno igro. Najprej se pojavi skupna asociativna igra, ki se z 
zrelostjo vse bolj razvija v skupno sodelovalno (kooperativno) igro. 

Igra zaradi svoje simbolne narave spodbuja izrazni govor. Igranje vlog in uporaba 
različnih predmetov imajo v igri drugačne funkcije kot v realnem življenju, zato mora 
otrok – igralec – te simbolne transformacije definirati verbalno, da imajo jasen pomen in 
so razumljive tudi drugim v igri. Simbolna igra spodbuja rabo jezika v več funkcijah, 
raba jezika v več funkcijah pa se posledično kaže tudi v napredku skladnje jezika 
(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1999, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 48). 

Pellegrini in Jones (1994, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 75, 76) posebej navajata 
dekontekstualizacijo igre, ki jo omogoča jezik. Gre za definiranje vsebine igre ter 
redefiniranje igrač in igralnega materiala, pri tem pa otrok uporablja različne besedne 
vrste in tvori različne stavke. V večih raziskavah avtorice in avtorji ugotavljajo, da igre 
z manj strukturiranim igralnim materialom v večji meri spodbujajo rabo jezika v 
funkciji dekontekstualizacije igre. 

Simbolna igra je povezana tako z govornim razumevanjem kot z govornim izražanjem. 
Fein (1975, prav tam) pravi, da raven govornega izražanja v simbolni igri ni odvisna le 
od simbolne zrelosti, temveč tudi od ostalih socialnokontekstualnih spremenljivk, kot so 
starost, spol, velikost skupine, prijateljstvo. Govorno razumevanje je še posebej 
pomembno ob prehodu simbolne v sociodramsko igro. Tedaj namreč pretvarjanje 
postane socialna aktivnost, za koordiniranje dejavnosti pa je potrebna transformacija 
vlog, igralnih materialov in interakcij, ki otrokom omogočajo rekonstruiranje dogodkov 
v igri ter njihovo povezovanje v celovite in smiselne celote.  

Štiri do šest let stari otroci so v simbolni igri že lahko uspešni pri govornem obratu, 
čeprav ta zahteva poslušanje in razumevanje soigralčevega sporočila, smiselno 
interpretacijo in ustrezno reakcijo oz. dogovor, kar je pomembno predvsem pri 
konverzaciji. Gre za vprašanje, kako so posamezne izjave povezane v celoto simbolne 
igre, kako si sledijo v igralnem dialogu, kakšno interpretacijo imajo glede na igralni 
kontekst (Torance in Olson, 1982, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 77,78). 

Več avtoric (prav tam) je analiziralo simbolno igro predšolskih otrok z vidika 
komunikacije in sicer z vidika rabe jezika v različnih funkcijah in z vidika 
metakomunikacije. Ugotavljajo, da se različne ravni simbolne igre odražajo tudi skozi 
uporabo jezika in komunikacijo v igri. Z naraščajočo starostjo se v igri krepi formalni 
govor, uporaba registrov, ustreznih otrokovi vlogi v igri, narašča delež socialno 
transformiranega govora in metakomunikacije. 
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3 VLOGA VZGOJITELJA IN IGRA V RAZLIČNIH 
PEDAGOŠKIH KONCEPTIH 

3.1 PEDAGOŠKI KONCEPTI, OSNOVANI NA PIAGETOVI TEORIJI 

Sredi šestdesetih let je v Združenih državah Amerike nastalo več programov, ki 
temeljijo na Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja. Med njimi bom v nadaljevanju 
predstavila program C. S. Lavatelli, program C. Kamii in R. De Vries ter High/Skope 
program in Razvojno ustrezno prakso. 

V programu C. Standler Lavatelli (nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 207, 208) je 
poudarjen pomen otrokove samostojnosti pri iskanju rešitve problemov. Med različnimi 
strukturiranimi aktivnostmi je velik del dneva usmerjen k ustvarjalnim in spontanim 
dejavnostim. Vzgojiteljice uporabljajo piagetovske naloge s področij klasifikacije, 
seriacije ter razumevanja koncepta števil in prostora. Pomembno je, da vzgojiteljica 
sprejme tudi napačne odgovore otrok, vendar pa se z njimi ne sme zadovoljiti ampak 
mora stremeti k razvoju mišljenja. 

Program C. Kamii in R. De Vries ni omejen le na kognitivni razvoj, saj se njegovi 
cilji nanašajo tudi na socialni, moralni in osebnostni razvoj. Za ta pristop je značilno 
izhajanje iz spontane aktivnosti otrok, upoštevanje individualne in skupinske dinamike, 
vključno z interesi, motivi, avtonomnostjo in sodelovanjem (Batistič Zorec, 2003, str. 
208).  

Morrison (1988, prav tam) je mnenja, da bolj kot program C. S. Lavatelli poudarja 
pomen otrokove pobude kot najpomembnejše motivacije za udeležbo v aktivnostih. 
Glavna aktivnost je igra, skozi katero se manifestirajo otrokovi motivi in interesi, 
vzgojiteljica pa ob tem otroka spodbuja k reševanju problemov in intelektualnemu 
razvoju.  

Pomembno vlogo v tem programu ima eksperimentiranje s fizičnimi objekti. Pri tem 
vzgojiteljica otroka sprašuje, kaj lahko naredi z nekim materialom ali pa otroku pri 
manipuliranju s poznanim materialom svetuje, kaj naj naredi (De Vries in Kohlberg, 
1990, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 209). Njena naloga je, da čim bolj spodbuja 
socialne interakcije med otroki in uporabo govora v različnih situacijah (prav tam). De 
Vries in Kohlberg (1990, prav tam) pravita, da je ena izmed pomembnejših nalog 
vzgojiteljice ta, da pomaga otroku širiti njegove ideje brez vsiljevanja in prekinjanja. 

High/Scope kurikulum zagovarja odprti pristop, ki vzgojiteljico in otroka postavlja v 
aktivno vlogo. Veščine namernega učenja skuša združiti z odprtimi, s strani otroka 
iniciranimi aktivnostmi, pri čemer poudarja zlasti otrokovo aktivno udeležbo pri 
lastnem učenju (Morrison, 1988, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 210, 211). Učenje je 
socialna izkušnja, ki vključuje pomembne interakcije med otrokom in odraslim 
(Hohmann in Weikart, 1995, prav tam). 
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Avtorji (prav tam) pravijo, da je vloga odraslih predvsem v tem, da podpirajo aktivno 
učenje, prepoznavajo razvojne potrebe posameznika, organizirajo okolje, zagotavljajo 
pozitivne socialne interakcije, spodbujajo reševanje problemov in verbalno mišljenje ter 
upoštevajo interese otrok.  

Razvojno ustrezna praksa se pri razlagi otrokovega učenja poleg teorije Piageta in 
njegovih naslednikov sklicuje tudi na M. Montessori in Eriksona. Učenje pojmuje kot 
kompleksen proces, ki izvira iz interakcije med otrokovim mišljenjem in njegovimi 
izkušnjami z zunanjim svetom. Glavni okvir za učenje predstavlja otrokova zrelost 
(Bradekamp, 1996, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 215). Vzgojiteljičino načrtovanje 
kurikula mora temeljiti na opazovanju in beleženju potreb, interesov, močnih točk in 
razvojnega napredka vsakega otroka. Poudarek je na učenju kot na interaktivnem 
procesu, zato je pomembno, da vzgojiteljica pripravi spodbudno okolje, v katerem lahko 
otroci raziskujejo in so v interakciji z drugimi otroki, odraslimi in materiali. Nujna in 
bistvena komponenta razvojno ustrezne prakse je s strani otroka indicirana in usmerjena 
igra, ki jo podpira vzgojiteljica (Batistič Zorec, 2003, str. 215). Vzgojitelji morajo 
prispevati k razvoju samostojnih in samozavestnih otrok, tako da jih sprejemajo, 
spoštujejo in tolažijo, ne glede na njihovo vedenje, hkrati pa so odgovorni za njihovo 
varnost (Bredekamp, 1996, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 216). 

3.2 WALDORFSKI VRTCI 

Osnova Waldorfske pedagogike leži v Steinerjevi filozofiji, ki je življenje posameznika 
razdelil na štiri razvojne faze, od katerih vsaka traja sedem let (Batistič Zorec, 2003, str. 
190). 

Prvo fazo, ki traja do sedmega leta, označuje razvoj fizičnega telesa. Po Steinerjevi 
razlagi se do sedmega leta razvija le otrokova sposobnost občutenja in zaznavanja 
(Edmunds, 1992, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 191). Iz Steinerjeve razlage razvoja 
izhaja, da se v predšolskem obdobju otrok uči le s posnemanjem, vzgajati pomeni le to, 
da ljudje otroku v njegovem okolju pokažejo, kaj naj oponaša (Steiner, 1987, nav. po 
Batistič Zorec, 2003, str. 192). Izredni pomen v vsakodnevnem življenju otroka je 
ohranjanje in spodbujanje ritma. Pomembno vlogo v waldorfski vzgoji imajo verski in 
drugi prazniki ter proslave rojstnih dni otrok (Plestenjek, 1997, nav. po Batistič Zorec, 
2003, str. 193).  

Vzgojiteljica skozi program, ki poteka v vrtcu, vedno opravlja neko smiselno delo – 
izdeluje igrače, opravlja gospodinjska in ročna dela, pospravlja prostor, ob vsem tem pa 
zavestno spremlja dogajanje v igri otrok. Vse igrače so narejene izključno iz naravnih 
materialov (Šelih, 2011, str. 57, 59). V waldorfskem vrtcu ni tehničnih igrač, igrač za 
konstruiranje, niti didaktičnih igrač, redko pa se uporabljajo tudi slikanice. Otrok ne 
sme prihajati v stik s predstavnim, slikovnim materialom, televizijskimi upodobitvami, 
ker vse to že zaposluje višje procese, ki ne pomenijo več učenja s posnemanjem 
(Medveš, 1989a, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 193). 
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Otrokova igra najde najsrečnejše in najmočnejše doživetje v naravnem posnemanju 
vsega, kar odrasli delajo, kajti navsezadnje je nezavedni del otroka lahko samo ta, da 
postane resnično odrasel. Za majhnega otroka igra ni samo zabava; igra je biti odrasel, 
igra je delo, igra je svet zase (Edmunds,1992, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 191). 

Naloga vzgojiteljic v waldorfskih vrtcih je, da omogočijo čim bolj vsestransko uporabo 
čutil, kar zasledimo tudi v pedagogiki M. Montessori in je bolj ali manj splošno sprejeta 
tudi v sodobnih konceptih predšolske vzgoje. Vsako stvar naj otrok dojame z več čutili 
in tako, da jo bo čim bolj polno doživel. Tudi izražanje doživljanja mora biti čim bolj 
raznovrstno s čim več gibanja, kretnjami, mimiko, plesom, petjem in risanjem (Batistič 
Zorec, 2003, str. 192).  

M. Batistič Zorec (2003, str. 194) se zdi sporno predvsem to, kako otroku dopovedati, 
da igrače, ki jih vidi pri drugih otrocih, zanj niso primerne, prav tako je vprašljivo, kako 
lahko navezujejo kontakte z drugimi otroki, ki imajo tako drugačne izkušnje kot oni 
sami. 

3.3 MONTESSORI VRTCI 

Po mnenju M. Montessori je predšolski otrok v obdobju, v katerem so njegovi 
potenciali za učenje največji, saj vpija vse informacije iz okolja. Obdobje do tretjega 
leta opredeli kot obdobje nezavednega vsrkavanja, od tretjega do šestega leta pa na 
obdobje zavestnega vsrkavanja okolja (Britton, 1992, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 
197). Bila je ena prvih, ki je govorila o občutljivih obdobjih v razvoju in jih definirala 
kot veliko notranjo pripravljenost in motivacijo za to, s čimer se otrok ukvarja (prav 
tam).  

Montessori (1990, prav tam, str. 196) meni, da je otroku potrebno omogočiti 
odgovornost za lasten razvoj. Pomembno je, da se vzgojitelj zna umakniti iz dejavnosti 
in jo prepustiti otroku (Montessori, 1964, nav. po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 
2008, str. 20).Vloga odraslega je predvsem v tem, da mu v okolje postavi možnosti, 
vendar otrok sam usmerja odgovor na te možnosti (Blagotinšek, 2011, str. 50). 

V prvih treh letih je pomembno, da vzgojitelj otroku omogoča čim več gibanja, 
raznovrstno razvijanje čutov in tudi pripovedovanje ter branje knjig, saj otrokom ni 
pretežka nobena beseda (Batistič Zorec, 2003, str. 199). Za obdobje od tretjega do 
šestega leta je značilna hitra fizična rast in razvoj psihičnih sposobnosti, pomembno je 
urjenje občutkov ter estetska in moralna vzgoja (Montessori, 1990, prav tam). 
Poučevanje v montessori vrtcih temelji na avtonomnem delovanju otroka, ki se uči 
preko poskusov in napak brez vzgojiteljičinega posredovanja. Učinkovito poučevanje 
otrok je, da jim pomagamo, da napredujejo k vedno večji neodvisnosti (Batistič Zorec, 
2003, str. 200). 

Glede vloge vzgojiteljice je M. Montessori poudarjala umirjeno okolje ter načeli, da se 
otrokove igre ne sme prekinjati in da mora vzgojiteljica z otrokom govoriti iz oči v oči, 
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namesto zviška navzdol. To so pomembna načela, ki jih navajajo tudi sodobni kurikuli; 
prav tako njen odnos do nagrajevanja, discipliniranja in popravljanja napak zveni zelo 
sodobno (Batistič Zorec, 2003, str. 204). M. Plestenjak (1992, prav tam) ugotavlja, da 
imajo v primerjavi z našimi vrtci otroci v montessori vrtcu ves čas na razpolago 
materiale, ki jih lahko vidijo in svobodno izberejo. 

Otroci v montessori vrtcu bistveno več delajo individualno, zato so M. Montessori 
pogosto očitali, da je zanemarjala vzgojo socialnih sposobnosti pri otrocih, pogoste 
kritike so se nanašale tudi na njen odnos do domišljije in ustvarjalnosti otrok. Njeno 
mnenje je, da igra z nerealističnimi igračami, kakršne najdemo v kotičkih za igro vlog v 
večini vrtcev, povzroča problem neločevanja fantazije od realnosti (Batistič Zorec, 
2003, str. 205).  

Dewey in Loschi (nav. po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 21) sta bila 
kritična do njenega poudarjanja intelektualnega razvoja in s tem zanemarjanja 
socialnega in čustvenega razvoja ter do prepričanja, da je otrokovo dejavno učenje 
zadostno za doseganje posameznih sprememb v razvoju in učenju. 

Waldorfske in Montessori vrtce bi lahko primerjali z vidika »k vzgojiteljici oz. k 
materialu usmerjenim« programom. V waldorfskih vrtcih je bolj kot materiali 
pomembna vzgojiteljica, ki otrokom predstavlja model za posnemanje, medtem ko 
morajo vzgojiteljice v montessori vrtcih predvsem pripraviti za otroke spodbudno 
okolje. Razlika med obema konceptoma je torej v tem, da je v montessori vrtcih 
pomembnejši (didaktični) material, v waldorfskih vrtcih pa osebnost in vedenje ter manj 
govorjenje vzgojiteljice (Batistič Zorec, 2003, str. 237). 

3.4 KONCEPT REGGIO EMILIA 

Ustanovitelj vrtcev Reggio Emilia, ki so danes slavni po vsem svetu, je Loriz Malguzzi, 
ki je leta 1963 ustanovil prvi necerkveni vrtec v Italiji. Najceloviteje je tezo o otroku kot 
spoznavno, čustveno in socialno kompetentnem bitju, poudaril prav Malaguzzi. Ko 
govorimo o podobi kompetentnega otroka, ne moremo mimo njegove teze o stotih 
jezikih, ki jih otrok uporablja za ekspresivno izražanje svojih mnenj, verovanj, opažanj, 
stališč (Kroflič, 2010, str. 41). 

Otroci, s katerimi vzgojiteljice vzpostavljajo osebne odnose, so aktivni ustvarjalci lastne 
socializacije, ki jo soustvarjajo skupaj z vrstniki. Odrasli so tisti, na katere se otrok 
lahko obrača, ne toliko zato, da odgovorijo na njegova vprašanja, kot zato, da jim 
pomagajo odkriti odgovore in da si otroci z njihovo pomočjo lahko zastavljajo dobra 
vprašanja (Rinaldi, 1993, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 226). 

Kot navajata C. Edwards in Forman (1993, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 227) je 
otrokom v Reggio Emilia dovoljeno, da primerjajo in kritizirajo svoje delo in delo 
drugih. Odrasli morajo spodbujati produktivne konflikte, ki spodbujajo odzivanje otrok. 
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V Reggiu Emilii opozarjajo na poseben pomen termina pripoznanje, ki ne pomeni samo 
»spoznanje«, ampak ponovno – poglobljeno – spoznanje tistega, kar smo se predhodno 
naučili s pomočjo praktičnih izkušenj, branja, pogovorov in primerjave naših idej z 
vrstniki in odraslimi osebami (Rinaldi, 2006, nav. po Kroflič, 2010, str. 41, 42).  

Malaguzzi (1998, nav. po Kroflič, 2010, str. 41) je mnenja, da še posebej odrasli v vlogi 
vzgojiteljev ne smemo pozabiti, da so še tako nenavadne in infantilne razlage otrok 
predvsem dokaz »nenehnega poskušanja vzpostavljanja povezav med stvarmi in torej 
rasti in učenja.«  

Odnosna pedagogika je predhodnica pedagogike poslušanja, ki se je najceloviteje 
razvila prav v Reggio Emilia konceptu (Kroflič, 2010, str. 42). C. Rinaldi (prav tam, str. 
44) opiše poslušanje kot metaforo za odprtost in občutljivost za poslušanje drugega in 
biti slišan – ne le poslušanje z našimi ušesi, ampak z vsemi čutili. Poslušanje je 
pomembnejše od govorjenja; pedagogi poslušajo vprašanja, odgovore, ideje, razlage 
otrok, brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je prav in kaj narobe (Dahlberg, Moss in 
Pence, 2000, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 228). 

Zelo pomembno vlogo v konceptu Reggio Emilia ima ustvarjalnost. Ustvarjalnost ni 
ločena od drugih dejavnosti, temveč izhaja iz vsakodnevnih izkušenj. Najboljše situacije 
za ustvarjanje so medsebojna izmenjava, primerjanje idej in dejanj ter pogajanje ob 
konfliktih. Pri tem je pomembno, da vzgojiteljice niso vezane na predpisane metode 
poučevanja, ampak so zlasti opazovalke in interpretatorke problemskih situacij 
(Malguzzi,1993, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 227). 

V razpravah o kurikularnih dimenzijah Reggia Emilie (Kroflič, 2010, str. 56, 57) se 
največkrat srečamo s pojmi projektno delo, dokumentacija in nastajajoči kurikulum. V 
konceptu projekta in projektne dokumentacije se v Reggiu Emilii zrcali odpor do 
vnaprejšnjih opredelitev normalnega otrokovega razvoja oz. »ideologije razvojnega 
nauka«, ki je ustvarjala paradigmo načrtovanja vzgoje in izobraževanja v celotnem 
obdobju po drugi svetovni vojni. 

V Reggio Emilia konceptu so se uprli normativnosti z ukinitvijo ciljnih in vsebinskih 
smernic ter z zahtevo po dokumentaciji otrokovih dejavnosti, ki se je razvila iz 
refleksivnih dnevnikov vzgojiteljic. Ena osrednjih vlog pedagoškega osebje je beleženje 
otrokovih dosežkov in njihova interpretacija, ki jo omogoča pedagoška dokumentacija 
(Kroflič, 2010, str. 58, 59).  

M. Batistič Zorec (2003, str. 236) je mnenja, da je izmed vseh v njeni knjigi 
predstavljenih konceptov, ta koncept najmanj strukturiran prav zaradi tega, ker nimajo 
formalno zapisanega kurikula, saj ta sproti nastaja skozi neposredno prakso in njeno 
refleksijo. 
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3.5 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za 
delo v naših vrtcih. V njem (1999, str. 7) so prepoznavna tako temeljna načela in cilji 
predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se 
razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v 
interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.  

Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in 
s sabo nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku 
na sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v 
vrtcu uči. Tako kurikulum vključuje tudi številne pogoje in ovire, ki omogočajo in 
onemogočajo uresničevanje zapisanega kurikula, kot tudi široko polje t. i. prikritega 
kurikula (prav tam). 

Načela in cilji predšolske vzgoje, ki jih zagovarja, so široko sprejeta med strokovnjaki 
na področju vzgoje in izobraževanja otrok v svetu, zato lahko rečemo, da predstavljajo 
primer sodobnega nacionalnega kurikula, ki upošteva pretekle izkušnje in tradicijo ter 
razvoj predšolske vzgoje v svetu (Batistič Zorec, 2003, str. 234). 

Nekatera skupna načela predšolske vzgoje v vrtcu iz Kurikuluma za vrtce (1999, str. 
19): 

─ predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka (potrebna 
je »izraba« vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in ne kot pripravo na neko 
naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja; 

─ v kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij 
dejavnosti in preplet z dnevno rutino; 

─ predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 
pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne 
zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo 
izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira; 

─ učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 
pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter 
oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na 
notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih 
izkušenj; 

─ otroška igra je tista dejavnost, preko katere se otrok razvija in uči v zgodnjem 
obdobju. 

Igra v kontekstu kurikula ni razumljena kot dejavnost, ki bo sama po sebi pripeljala do 
realizacije tako ali drugače zapisanih ciljev predšolske vzgoje, nasprotno, treba je 
poznati in definirati osnovne elemente kurikula in jih znati povezati z osnovnimi 
elementi kakovostne vzgoje v vrtcu. V igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo in 
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povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem 
starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno (prav tam, str. 20).  

Kurikulum za vrtce temelji na razvojno-procesnem pristopu in načelu aktivnega učenja. 
Vrtec naj bi zagotavljal spodbudno okolje za učenje in izražanje na različnih področjih. 
V primerjavi z Vzgojnim programom (1985), ki je bil prvenstveno namenjen 
vzgojiteljicam, Kurikulum za vrtce (1999) govori o vlogi odraslih – vzgojiteljev oz. 
pomočnikov vzgojiteljev in drugih delavcih v vrtcu (Batistič Zorec, 2003, str. 232, 233). 

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 22) je v podpoglavju, ki govori o odnosih med otroki, 
med otroki in odraslimi in socialnem učenju, opredeljena vloga odraslega. Odrasli v 
vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjajoče, vljudnost in 
spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 
vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z 
otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali individualno; v vseh teh 
interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za 
prijetno in prijazno komunikacijo. Tako med pomembne elemente interakcije med 
otroki ter med otroki in odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij med otroki 
(nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči); odzivanje na otrokova 
vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti; 
spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno in spoštljivo poslušanje; 
uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje 
otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na socialno 
sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in ponižanja 
kar splošno); spodbujanje ustrezne (starosti primerne) neodvisnosti.  
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4 VLOGA OZ. POMEN ODRASLEGA V OTROKOVI IGRI 

4.1 RAZVOJ IGRE IN SPREMINJAJOČA VLOGA ODRASLEGA 

Čeprav se otrokova igra spreminja, razvija, razvijajo in spreminjajo se tudi vloge in 
odnosi med udeleženci v igri, pa moramo odrasli, tako starši kot vzgojitelji, prvenstveno 
izhajati iz najpomembnejše predpostavke, to je iz spoštovanja do otrokove igre. S. 
Pogačnik - Toličič (1977, str. 51) pravi, da moramo odrasli vrednotiti otrokovo igro kot 
delo pri odraslem – čim manj jo prekinjajmo, otroka ne silimo, da menja svojo igro, 
pustimo mu igralno svobodo. Pomembno je, da v njej ne vidimo le »nepotrebnega 
igračkanja«, ampak, da jo cenimo in z nepremišljenimi posegi ne okrnemo njeno 
spontanost in originalnost ter jo praktično uničimo (Toličič, 1981, str. 9). 

Igra ima vpliv na zdrav razvoj otrokove osebnosti, kar bi lahko povezali s pomenom 
pohval oz. predpostavili, da ima odrasel v otrokovi igri s tega stališča vedno pomembno 
in konstantno vlogo. Ker je značilnost vsake igre, da je otrok v njej čustveno udeležen 
(Toličič, 1981, str. 9) in poteka zaradi nekega zadovoljstva (Horvat in Magajna, 1987, 
str. 86), potem lahko sklepamo, da vpliva na izgradnjo pozitivne samopodobe. 

Otroku igra veliko več pomeni, če se odrasli zanimajo zanjo in spremljajo njegovo 
dejavnost v igri. Otrok je mnogo bolj motiviran in ustvarjalen v igri, če vidi, da njegovo 
igralno dejavnost odrasli jemljejo resno in jo tudi pohvalijo. S tem dosežejo tudi 
čustveno zbližanje z otrokom, ki je zlasti pomembno za njegov osebnostni razvoj 
(Toličič, 1981, str. 15). 

Prav pohvala pa je nujno potrebna za pravilen osebnostni razvoj otroka, saj sta 
pozornost in pohvala temelj za razvoj občutka sprejetosti in graditev pozitivne 
samopodobe (Južnič, 2010, nav. po Hozjan in Pucko, 2011, str. 96). Urban (2008, prav 
tam, str. 98) poudarja, da otroci storijo več stvari pravilno kot napačno, vendar kljub 
temu večinoma poslušajo, kako so ga polomili. 

Čeprav naj bi v skladu s teorijami veljalo, da pohvala krepi samozavest in 
samospoštovanje otroka, mnogi strokovnjaki (Juul, 2010, nav. po Hozjan in Pucko, 
2011, str. 97) menijo, da ta trditev ne drži v celoti. S pohvalo nedvomno krepimo 
samozavest otroka, vendar Juul (2008, prav tam) opozarja, da se prav zaradi 
osredinjenosti na krepitev samozavesti ne dotaknemo pravega problema, to pa je 
pomanjkanje samospoštovanja. Pojasnjuje, da je samozavest mera, ki izraža vero v 
svoje sposobnosti in se nanaša na to, kaj lahko dosežemo. V večji meri je pridobljena 
prvina. Samospoštovanje sestavljata vedenje o sebi in doživljanje sebe, kako dobro se 
poznamo in kako doživljamo to, kar o sebi vemo. Izhaja iz osebe same, zato 
posamezniku občutka samospoštovanja ne moremo dati, lahko pa pomagamo, da ga 
razvije sam.  
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Milivojević (2008, nav. po Hozjan in Pucko, 2011, str. 97, 98) pravi, da je bistvena 
razlika med pohvalo in kritiko v tem, na kaj so le-te usmerjene. Medtem ko je kritika 
vedno usmerjena na njegovo vedenje, morajo biti pohvale usmerjene tako na njegovo 
vedenje kot tudi na njegovo osebnost. Pomembna je raznovrstnost pohval; pri pohvalah 
otrok številni avtorji (Radovanović, 2008, Milivojević, 2008, Polutnik, 2010, prav tam) 
ločujejo med pohvalami, ki se nanašajo na vedenje otroka, in pohvalami, ki so 
namenjene osebnosti otroka. S pohvalo, usmerjeno na vedenje, krepimo in utrjujemo 
določena vedenja, ki so nam všeč. Tovrstne pohvale se ne nanašajo vedno le na rezultat, 
ampak so lahko tudi podporne pohvale, s katerimi otroku pomagamo napredovati v 
obvladovanju določene spretnosti – pohvalimo njegov trud. Na osebo usmerjene 
pohvale sporočajo, da cenimo odnos z nekom in ga ne jemljemo za samoumevnega. S 
temi pohvalami otrokom izražamo spoštovanje do njih samih in njihovih lastnosti. 
Spoštovanja pa ne izražamo samo z besedo, temveč tudi s toplim pogledom, objemom, 
pozornim poslušanjem ... Te pohvale in priznanja vplivajo na to, ali je otrok s sabo 
zadovoljen, ali verjame vase in v svoje sposobnosti in koliko se spoštuje.  

Pri vseh otrocih opazimo, da si želijo odziva drugih. Če si želimo, da bi naši otroci 
zrasli v odkrite, ljubeče odrasle, moramo od samega začetka skušati ugoditi tem 
njihovim zahtevam in se nanje odzvati. Pri tem se tudi oni sami učijo odzivati na druge, 
postajajo prijazni, odprti in ljubeznivi. V prvem letu življenja imajo starši, predvsem pa 
mati, pomembno vlogo v otrokovem življenju, naučijo se veliko osnovnih družabnih 
obredov, v trenutku, ko se začnemo z otrokom pogovarjati, pa se začne njegov socialni 
razvoj (Stoppard, 1998, str. 49). Toličič in V. Smiljanić (1979, str. 189) pravita, da 
otrok dobiva v socialnih stikih pobude za stopnjevanje svoje zmogljivosti, hkrati pa se 
zmogljivost izpopolnjuje z udejstvovanjem ter omogoča otroku vraščanje v družbo.  

V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na pomen oz. vlogo odraslega v otrokovi 
igri v povezavi s socialnim dozorevanjem otrok in z naraščajočo starostjo vedno večji 
vlogi vrstnikov.  

M. Stoppard (1998, str. 50–53) navaja primere dejavnosti oz. ravnanje odraslega za 
ugoden socialni razvoj od dojenčka do treh let starosti. Pravi, da je pomembno, da z 
novorojenčkom vzpostavimo čustveni stik z različnimi dotiki in ljubkovanjem. 
Občutljiv čas, v katerem otrok dobi prve vtise o svetu, ki ga obdaja, je čas hranjenja. 
Postopoma začne poleg mame prepoznavati tudi druge družinske člane in se začne 
odzivati z različnimi glasovi. Spodbuda in izražanje odraslih naj bi bila, zaradi nižjih 
zaznavnih zmožnosti, zlasti v obdobju prvega leta, bolj izrazita, lahko tudi pretirana. 
Vedno bolj lahko težimo k otrokovi samostojnosti. Ob koncu prvega leta otrok vse bolj 
opaža tudi druge ljudi, svoje vrstnike in spoznava različne družabne obrede, zato ga 
lahko sprva za krajši, kasneje pa za daljši čas pustimo v družbi samega in s tem 
spodbujamo njegovo neodvisnost. Doslednost je bistvena zlasti pri uveljavljanju tistih 
pravil, ki jih nikakor ne sme kršiti in ki se tičejo njegove varnosti. V drugem, predvsem 
pa v tretjem letu, se otroci vedno raje igrajo v družbi drugih otrok in na ta način bogatijo 
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svoje socialne odnose, zato je pomembno, da jim kot model posnemanja predstavljamo 
pozitiven vzgled.  

V obdobju od tretjega leta naprej delež otrokove socialne aktivnosti z odraslimi 
postopno upada, medtem ko se postopno povečujejo dejavnosti, v katerih se otroci 
družijo z drugimi otroki (Hartup 1983, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 
2001, str. 131).  

L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (2001, str. 131, 132) pravita, da igra kot ena 
od prevladujočih oblik otrokove dejavnosti postaja z naraščajočo starostjo vse bolj 
socialna. Otroci, stari od treh do štirih let, se že pogosteje vključujejo in sodelujejo v 
različnih skupinskih igrah. S tem postajata tako količina igre kot tudi njena kakovost 
opredeljeni s stopnjo celovitosti in kompleksnosti ter vse bolj odvisni od otrok, ki so 
vanjo vključeni.  

Dunn in Dale (1984, prav tam) sta mnenja, da imajo vrstniki pri strukturiranju otrokove 
igre v predšolskem obdobju enako pomembno vlogo kot odrasli. Obenem pa obstaja 
med tem, kako na igro vplivajo vrstniki in kako odrasli, pomembna razlika. Medtem ko 
naj bi odrasli, zlasti starši, v prvih dveh letih na otrokovo igro vplivali bolj od zunaj, so 
vrstniki v igro vključeni neposredno. Otroci so tako ne le soigralci (prav tam), ampak 
tudi tisti, ki pogosto selektivno krepijo, modelirajo in s tem sooblikujejo vedenje drugih 
otrok v igri.  

Konsistentni in stabilni odnosi med vrstniki so pri predšolskih otrocih povezani z višjo 
stopnjo socialne kompetentnosti in višjo ravnjo kooperativne socialne igre, ki je tudi 
pogostejša (Hughes, 1995, prav tam). Medsebojno poznavanje vrstnikov pa vpliva na 
igralne dejavnosti tudi na bolj specifičen način.  

Če izhajamo iz dejstva, da je otrok vedno del nekega kulturnega okolja, v katerem se 
socializira, potem se lahko navežem na delo J. Harris (2007), ki se je ukvarjala z 
otroškimi vrstniškimi skupinami. Pri prenašanju kulturnega vedenja je zanemarila vlogo 
odraslih in podala teorijo, da se kultura prenaša preko socializacije v vrstniških 
skupinah, odraslim v vzgoji otrok pa sporoča, da precenjujejo svoj vpliv.  

4.2 PROSTOR IN ČAS ZA IGRO 

Pomemben element kurikula, v katerem je poudarjena pravica do izbire, je organizacija 
prostora in časa, ki sledi nekaterim pomembnim načelom (Bahovec in dr., 1999, str. 
23): 

─ organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora (tako notranjih prostorov, kot 
zunanjih površin); 

─ zagotavljanje zasebnosti in intimnosti; 
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─ zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice naj se 
spreminja glede na starost otrok in glede na dejavnosti, ki v igralnici potekajo). 

Po mnenju D. Selleck in S. Griffin (1996, nav. po Batistič Zorec, 2003, str. 289, 290) 
ureditev prostora, pohištvo in materiali pomembno vplivajo na odnos med odraslimi in 
otroki, spodbujajo ali zavirajo raziskovanje, samostojnost, iniciativnost ter razvoj 
samopodobe.  

Howes, Philips in Whitebook (1992, prav tam) pravijo, da otroci ne postanejo socialno 
kompetentni zgolj z možnostjo kontaktov z vrstniki, temveč na njihovo socialno 
kompetenco pomembno vplivajo materiali za vzgojno delo in organizacija prostora, ki 
vzgojiteljicam zagotavljajo kontekst za pridobivanje socialnih spretnosti.  

Nasprotno pa Smith in Connolly (1980, prav tam) trdita, da količina prostora na otroka 
vpliva le, če je zelo majhna, saj se v tem primeru kaže več agresivnosti med otroki.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno, da mora biti organizacija prostora 
fleksibilna do take mere, da nudi možnosti za organizacijo dejavnosti, ki potekajo v vsej 
skupini hkrati, za dejavnosti, ki potekajo v manjših skupinah, vedno pa mora biti 
zagotovljen tudi prostor (»hiša« , »grad«, »skrivnostni kotiček«, »šotor«), kamor se 
otrok lahko za določen čas umakne. Priporočljivo je, da so v vsaki igralnici na voljo 
razni paravani, improvizirane pregrajevalne stene ali stojala, lahko tudi nizke omare, 
police, s katerimi je mogoče prostor pregrajevati v več manjših delov, kotičkov, zalivov, 
ki nastajajo in se spreminjajo glede na dejavnosti in jih praviloma sooblikujejo tudi 
otroci (Bahovec in dr., 1999, str. 23).  

Več študij potrjuje, da majhne, pregrajene (ločene) površine vodijo k višji kakovosti 
igre kot velike, odprte površine. Tako Sheehan in Day (1975, nav. po Marjanovič Umek 
in Lešnik Musek, 2001, str. 135) ugotavljata, da gre za manj neposlušnega vedenja in 
rast sodelovalne igre, Field (1980, prav tam) pa poroča o socialno in kognitivno višji 
ravni igre v igralnicah z majhnimi in ločenimi površinami.  

Zaželeno je, da so v stalnih kotičkih oz. v igralnici ves čas na voljo različne igrače in 
drugi nestrukturirani igralni materiali (npr. ogledala, škatle, blago, obleke za razne igre 
vlog, različne snovi), knjige (za različna področja dejavnosti), slike (umetniške, 
fotografije, ilustracije), kiparski izdelki, in sicer tako, da so na dosegu otrokovih rok. V 
kotičkih z vodo, peskom, mivko in drugimi materiali za oblikovanje in ustvarjanje pa je 
pomembno, da so na razpolago zaščitna oblačila (Bahovec in dr., 1999, str. 23). 

Doyle (1977, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 135) navaja, da so 
za višjo spoznavno in socialno raven igre primernejši kotički z večnamenskimi 
igralnimi materiali, ki omogočajo igro več otrok hkrati (npr. pragozd, gradbišče), kot 
kotički, v katerih so predmeti in igralni materiali, ki jih lahko uporablja le posameznik 
(npr. tricikel, metla). Droege in Howes (1991, prav tam) opisujeta višje ravni simbolne 
igre v igralnih kotičkih, v katerih je dovolj nestrukturiranega materiala, ki omogoča bolj 
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ustvarjalno igro, v večji meri vezanega na transformacijo kot v kotičkih z zelo 
strukturiranimi in realističnimi igračami.  

Kinsman in Berk (1979, prav tam) pa poudarjata pozitiven pomen preseganja strogih 
meja med igralnimi kotički in s tem višje ravni simbolne igre.  

Igralnice in hodniki v vrtcu naj bodo opremljeni z izdelki otrok, v katerih je 
prepoznavna njihova individualnosti in ustvarjalnost, ter z reprodukcijami umetniških 
izdelkov. Občasno, a v rednih časovnih razmikih, je mogoče v vrtcu organizirati tudi 
galerijo (Bahovec in dr., 1999, str. 23).  

Pomembno je, da ima vrtec poseben primerno opremljen notranji prostor za izvajanje 
gibalnih dejavnosti. Vzgojitelj naj na začetku vadbe skupaj z otroki pripravi in na koncu 
pospravi igrala in športne pripomočke. Otroke naj seznani tudi z njihovim 
poimenovanjem in uporabo. Če vrtec nima prostora, posebej namenjenega izvajanju 
gibalnih dejavnosti, naj vodstvo prilagodi prostor tako, da bo varen in čim bolj udoben 
(Videmšek in Kovač, 2001, str. 59).  

Zunanje igrišče vrtca naj bo urejeno tako, da bo v ugodnih vremenskih razmerah 
primerno za izvajanje različnih dejavnost. Različna plezala, zvirala, gugalnice, tobogan 
in druga igrala na zunanjem igrišču naj bodo dobro pritrjena, varna in za otroka 
vabljiva. Priporočljivo je, da ima vrtec na zunanjem igrišču tudi igralno površino, 
pokrito z asfaltom oz. umetno maso, ki omogoča kotalkanje oz. rolanje, kolesarjenje, 
različne dejavnosti z žogo ter elementarne in druge igre. Za najrazličnejše gibalne 
izkušnje lahko na igrišču izkoristimo številne ovire, ki nam jih nudi narava (prav tam).  

M. Batistič Zorec (2003, str. 290) meni, da je v naših vrtcih mnogo bolj kot število 
otrok v skupini problematično pomanjkanje prostora. V večini vrtcev ima posamezna 
skupina otrok na razpolago le en prostor, kjer poteka večina aktivnosti in v katerem 
otroci tudi jedo in spijo. Glede opreme in materialov je spodbudna večja raznolikost, kot 
smo jo bili vajeni v preteklosti, še vedno pa predstavljajo oviro togi higienski predpisi, 
ki izključujejo vse materiale, npr. preproge in drugo opremo iz tekstila, ki jih ni mogoče 
čistiti.  

Otrok za svojo igro potrebuje čas, ki mu omogoča, da v svoji igri vztraja. Pomen 
zadostnega časa preide do izraza predvsem v sociodramski in konstrukcijski igri 
(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001 str. 137).  

S. Pogačnik - Toličič (1977, str. 54) navaja, da se majhni otroci na dan, če jih nihče ne 
moti, igrajo od 7 do 9 ur. Zelo se vznemirjajo, če jih med igro pokličemo h kosilu ali k 
večerji. Zato je pomembno, da se vedno spomnimo na to, kadar zaradi kakšnega vzroka 
prekinemo otrokovo igro. Če je otrok pri svoji igri dosleden in vztrajen, bo takšen tudi 
kasneje pri svojem delu.  

Bruce in Meggit (1999, nav. po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, str. 83) sta 
mnenja, da je nujna fleksibilna organizacija časa v vrtcu, pri kateri 
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vzgojiteljica/vzgojitelj le izjemoma zaradi drugih dejavnosti predčasno prekine igro ali 
zahteva, naj vsi otroci v oddelku hkrati zaključijo igro. 

Na splošno je težko določiti, koliko časa otroci potrebujejo za igro, saj je ustrezen čas 
zanjo odvisen od otrokove starosti in njegovih igralnih spretnosti. Griffing (1983, nav. 
po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001 str. 137) navaja, da je priporočljiv časovni 
okvir za prosto igro predšolskih otrok od 30 do 50 minut. Takšen časovni interval 
otrokom omogoča, da si poiščejo soigralce za igro, izberejo vloge, priskrbijo igrače in 
druge igralne materiale, načrtujejo vsebino oz. temo igre in jo odigrajo. Tudi ko so že 
izčrpali izvirni zaplet igre, jim takšen časovni okvir omogoča, da si izmislijo nove 
predmete, situacije ali dejavnost, ki jih prav takrat rabijo v domišljiji oz. pri igranju 
različnih vlog, in s tem vnesejo v igro nove prvine. Če so časovni intervali prekratki, 
bodo otroci stežka pripravili vse, kar potrebujejo za igro; nemalokrat pa se tudi zgodi, 
da morajo otroci zaradi drugih načrtovanih dejavnosti igro predčasno prekiniti, igralne 
materiale pa pospraviti. Pogoste tovrstne izkušnje lahko otroke odvrnejo od 
(socio)dramske ali kompleksne konstrukcijske igre, saj bodo v kratkih časovnih 
intervalih, ki jih imajo na voljo, raje uporabljali enostavne vrste iger (npr. funkcijske 
igre). Zato je torej eden od kritičnih razlogov, ki lahko omejuje prisotnost sociodramske 
in konstrukcijske igre v vrtcu, prav prepogosta izpostavljenost časovnim omejitvam.  

4.3 IZBOR IGRAČ IN VPLIV NA IGRO  

Igračo v širšem pomenu besede predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri 
spremeni v sebi želeno igračo. Igrače so osnova otrokove igre, ki postavi okvirno idejo 
za igro ter vpliva na posamezne oblike igre (Marjanovič, 1981a, nav. po Fekonja, 2001, 
str. 85). 

Dixon (1992, prav tam) meni, da vsi otroci potrebujejo igralni material ali igrače, ki 
spodbujajo tako telesni kot kognitivni razvoj. Otrok preko igre z igračami, še posebej v 
zgodnjem življenjskem obdobju, spoznava svoje telo, svoje zmožnosti ter okolje, v 
katerem živi. Z razvojem pa otrok preko igrač, ki pogosto predstavljajo posnetke 
predmetov, ki jih pri svojem delu uporabljajo odrasli, vse bolj spoznava družbo in svojo 
vlogo v njej.  

Družba si prizadeva za otrokovo svobodno, sproščeno in ustvarjalno igro, kjer imajo 
igrače ključno vlogo. Odrasli oz. vzgojitelji naj bi otroku priskrbeli čim več kvalitetnih 
igrač. Prav zaradi usmerjanja k boljši kvaliteti igrač je bil leta 1974 pri nas osnovan 
znak »dobre igrače«. Merila za dobro igračo vključujejo psiho-pedagoške zahteve po 
ustreznosti igrač z vzgojnega vidika, zahteve o tehnološki in higienski neoporečnosti 
materiala, konstrukciji igrače, likovni izvedbi in skladnosti glede estetskih meril ter 
zahtevo o pravilnem razmerju med vrednostjo igrače in njeno ceno (Acceto, Hočevar, 
Macarol - Hiti, Marjanovič, Petrič, 1981, str. 25, 26). V nasprotju z dobro igračo pa S. 
Pogačnik - Toličič (1977, str. 60) navaja kot slabe igrače tiste, ki ne zadovoljujejo 
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povsem otrokove potrebe po svobodni in ustvarjalni igri, ki se hitro pokvarijo, ki imajo 
majhno število igralnih možnosti in ki jih otrok hitro zavrže.  

Idealno bi bilo, če bi imel pomembno besedo pri oblikovanju igrače tudi otrok sam. 
Tako bi izvedeli, kakšno igračo si v resnici želi. Pomembno je, da upoštevamo tudi 
mnenje otroka o njegovi najljubši igrači, tudi takrat, ko je za nas nepojmljivo (Pogačnik 
- Toličič, 1977, str. 47). 

Zelo pomembno je, da je igrača, ki smo jo izbrali za otroka, primerna njegovi starosti. 
Otroci se zlasti v prvih treh letih izredno hitro spreminjajo; igrača, ki zabava 
dvomesečnega dojenčka, ne bo zabavala dvoletnega malčka in obratno. V toku svojega 
razvoja potrebuje otrok različne igrače, ki ga spodbujajo, zato jih moramo izbirati glede 
na njegove spreminjajoče se potrebe. Če je igrača prezahtevna, otrok ne bo vedel, kako 
naj jo pravilno uporablja in ne bo mogel posebej uživati v igri. Če pa je igrača preveč 
preprosta, se bo kmalu začel dolgočasiti (Stoppard, 1998, str. 125). 

Odrasli lahko preko izbora igrač vplivamo na osnovno funkcijo, ki naj bi jo otrok v igri 
z igračami razvijal. L. Marjanovič (1981, nav. po Fekonja, 2001, str. 86) na podlagi tega 
igrače razvrsti na: 

─ igrače za razgibavanje, ki vplivajo na razvoj otrokove motorike; 

─ ljubkovalne igrače, ki otroka pomirjajo, mu nudijo občutek varnosti, topline ter tako 
ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj; 

─ igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro in s katerimi otrok pridobiva tehnične 
izkušnje; 

─ pripomočki za družabne igre, ki otroka navajajo na upoštevanje pravil igre ter 
zahtevajo sodelovanje s soigralci; 

─ priložnostne igrače; to so različne doma izdelane oz. improvizirane igrače, preko njih 
otrok utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti.  

Igrače, ki jih otroci vključujejo v igro, so lahko bolj ali manj strukturirane ter bolj ali 
manj realistične. Strukturiranost igrače pomeni stopnjo njene določenosti in izdelanosti: 
visoko strukturirane igrače so podrobno in natančno izdelane in kot take imajo omejene 
možnosti raznolike uporabe v igri; realističnost igrače, ki je povezana z njeno 
strukturiranostjo, pomeni stopnjo podobnosti med igračo in dejanskim predmetom 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 83).  

Več raziskovalcev (prav tam) je proučevalo, kako lahko odrasli z izborom igrač, 
primernih za otrokovo razvojno stopnjo, povečajo kakovost otroške igre in igre, ki 
poteka na razvojno višjih ravneh, zlasti v simbolni igri. Rezultati raziskav, ki so 
ugotavljale vpliv strukturiranosti in realizma igrač na simbolno igro otrok kažejo, da 
visoko strukturirane igrače spodbujajo simbolno igro mlajših (2–3-letnih) otrok. V 
primerjavi s starejšimi predšolskimi otroki imajo 2–3-letni otroci manjšo sposobnost 
reprezentacije, zato za simbolno igro potrebujejo realistične replike predmetov. S 
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starostjo postajajo sposobnosti reprezentacije vse večje, zato se otroci v igri vse bolj 
oddaljujejo od igrač, ki so zaznavno podobne realnim predmetom, realizem igrač 
postaja v otroški igri vedno manj pomemben dejavnik (Fekonja, 2001, str. 98). Avtorji 
tudi ugotavljajo, da se starejši predšolski otroci z visoko strukturiranimi in realističnimi 
igračami igrajo relativno kratek čas in ne dosegajo razvojnih ravni, ki bi jih lahko, 
upoštevajoč njihove spoznavne zmožnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, 
str. 84). 

McLoyd (1986, nav. po Fekonja, 2001, str. 96) ugotavlja, da starši v igro z otroki 
pogosteje vključujejo visoko realistične kot nizko realistične igrače ter da je simbolna 
igra, v katero sta vključena odrasli in otrok, osredotočena predvsem na vsakodnevne 
predmete z jasno določeno funkcijo. Vendar pa avtorica (prav tam) poudarja, da igra, v 
kateri otrok nahrani dojenčka in ga tolaži ali pa odpelje na sprehod svojega plišastega 
psa, zahteva zelo veliko stopnjo otrokove domišljije, ne glede na to, kako realistični 
igrači sta pes in dojenček.  

T. Bruce (1996, nav. po Fekonja, str. 86) pravi, da v zahodni kulturi prevladuje ideja, da 
naj bi t. i. didaktične igrače razvijale otrokovo mišljenje, predvsem pa spodbujale razvoj 
branja, pisanja, razumevanja števil, fizike in tehnologije, zato so pogosto visoko 
strukturirane. Vendar pa avtorica opozarja, da te vrste igrač vedno ne spodbujajo 
otrokovega učenja, temveč ga lahko v določenih situacijah celo zavirajo, ker so zelo 
specifične.  

B. Almquist (1994, str. 56) pravi, da didaktične igrače niso nič bolj »poučne« kot druge, 
in da na razvoj vplivajo tudi drugi, morda bolj pomembni dejavniki kot didaktične 
igrače same. Po njenem lahko vsaka igrača stimulira učenje, če naj bi bil to cilj, saj 
otroci že po svoji naravi radi raziskujejo in se učijo.  

Pojem igrač, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, temelji na predpostavki, da so vsi 
otroci enaki, zato naj bi ista igrača izzvala isti odgovor pri vseh otrocih, vendar pa ni 
tako. Če naj bi pri otroku spodbujali ustvarjalnost, naj bi izbrali igrače, ki bi bile nizko 
realistične, da bi lahko otroku predstavljale kar koli. Nasprotno pa naj bi visoko 
realistične igrače vnaprej določale način igre in tako ovirale otrokovo ustvarjalnost 
(Fekonja, 2001, str. 90). 

B. Almquist (1994, str. 61, 62) zavrača pojem »kreativne igrače« oz. delitev na tiste, ki 
jih otroku ponudimo z namenom spodbujanja kreativnosti . Pravi, da je pojem zgrešen, 
ker so igrače za vsakega posameznika različno stimulativne. Z delitvijo igrač na 
»kreativne in nekreativne« je zanemarjen vpliv razvojnih faktorjev, saj nimajo vsi otroci 
enako razvite fantazije in reprezentacije. Kreativna igrača lahko predstavlja marsikaj in 
vključuje tako visoko oz. nizko realistične igrače.  

Zaskrbljenost odraslih, ki je povezana z igro z agresivno vsebino, temelji na 
predpostavki, da je ta vrsta igre naučena, da jo je mogoče omejiti ali preprečiti ter da 
prispeva h kasnejši resnični agresivnosti otroka. Strokovnjaki na področju otroške igre 
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pogosto poročajo o tem, da se dečki, ki v svojo igro pogosteje vključujejo igrivo 
prerivanje, le redko tudi resnično pretepajo (Fekonja, 2008, str. 93). 

Willner (1991, prav tam) ugotavlja, da se agresivni otroci le redko vključijo v namišljen 
pretep, ki se odvija na ravni otroške igre. Razlog za to poskuša najti predvsem v tem, da 
zelo agresivni otroci ne zmorejo upoštevati tihega pravila agresivne igre, da se soigralce 
ne sme poškodovati.  

G. Wegener-Spohring (1994, prav tam) je mnenja, da igrivo pretepanje lahko preide v 
resnično agresivno vedenje, kadar odrasli prelomijo »okvir igre« otrok, tako da jih 
kaznujejo zaradi pretepanja, ko so se oni le igrali.  

Razlikovanje med resničnim agresivnim vedenjem, ki se odvija na ravni realnosti, ter 
tistim, ki ostaja na ravni pretvarjanja, je zelo pomembno (Fekonja, 2001, str. 91). G. 
Wegener Spohring (prav tam) pravi, da agresijo, vezano na igro, vedno spremljajo 
pozitivna čustva ter da je menjava vlog zmagovalca in poraženca ali napadalca in žrtve 
v igri bistvenega pomena.  

Goldstein (1995, prav tam, str. 92) meni, da se otroci v realnosti zavedajo grozot vojne, 
se jih bojijo in o njih tudi govorijo. Pogovor z otroki nam pokaže, da ta realnost nima 
ničesar skupnega z njihovo igro; odrasli so tisti, ki ju zamenjujejo. 

Glede na rezultate raziskav se postavlja vprašanje, ali naj vzgojiteljice otrokom torej 
ponujajo vojne igrače in ali je mogoč izhod problema ravno v tem, da si jih otroci 
izdelajo sami. G.Wegener-Spohring (prav tam) opomni, da agresivne igre vsekakor ne 
smemo ignorirati. Odrasli naj se z otrokom pogovarjajo o vsebini igre, predvsem pa naj 
bodo pozorni na naslednje: v igri mora biti vzdrževana razdalja med domišljijo in 
realnostjo, v igri ne smeta prevladovati neposredna agresivnost in nasilna domišljija, 
otroci preko igre ne smejo razviti namišljenih strahov in igranje vojne ne sme postati 
prevladujoča igralna aktivnost. 

Na otrokov stil igre in na njegovo željo po igranju z določeno igračo vpliva zgodnja 
izpostavljenost vzornikom, tako staršem, vzgojiteljem kot tudi vrstnikom. Zelo 
pomembni modeli za razvoj spolne vloge so prav gotovo starši. Številne raziskave 
kažejo, da starši, ki sami sprejemajo tradicionalne spolne vloge, pogosteje kupujejo 
stereotipne igrače svojim otrokom, pogosto pa so starši že s svojim neodzivanjem na 
spontane interese svojih otrok odgovorni za velike razlike v igralnem materialu, ki ga v 
igro vključujejo dečki ali deklice (Fekonja, 2001, str. 102, 103). Fagot (1984, prav tam) 
je na primer ugotovil, da se vzgojiteljice redkeje vključujejo v igro otrok, ki se igrajo s 
spolno stereotipnimi igračami, ker jih ne želijo motiti.  

Primernost igrače za deklice ali dečke delno določajo otrokovi vrstniki istega spola. 
Eden izmed vzrokov za to, da otroci izbirajo igrače, ki naj bi bile značilne za njihov 
spol, je lahko ravno želja po odobravanju s strani vrstnikov, želja po izogibanju 
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negativnim reakcijam ter želja po nadaljnjih interakcijah z vrstniki istega spola (prav 
tam). 

4.4 ORGANIZACIJA SKUPIN IN VPLIV NA IGRO  

Povzemanje različnih teoretičnih razprav in empiričnih rezultatov vodi k zaključkom, da 
imajo vrstniki pri strukturiranju in sooblikovanju otrokove igre v predšolskem obdobju 
enako pomembno vlogo kot odrasli. Pri tem pa je njihovo vplivanje na igro odvisno od 
narave interakcij, ki se odvijajo med otroki. Poznavanje značilnosti igre v različnih 
kontekstih, s tem mislimo v različnih pogojih (npr. igra z znanimi ali neznanimi 
vrstniki, z mlajšimi, enako starimi ali starejšimi otroki), je pomembno za načrtovanje in 
organiziranje igre otrok v vrtcu. Z upoštevanjem značilnosti igre v različnih kontekstih 
lahko vnaprej oblikujemo igralne skupine tako, da bo zagotovljena čim večja kakovost 
otroške igre (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 134). 

V naši kulturi je še vedno razširjeno prepričanje, da otroci preživijo večino časa z enako 
starimi otroki. Dejansko pa sistematična opazovanja kažejo, da preživijo 65 % časa v 
interakcijah z otroki, ki so bodisi mlajši bodisi starejši od njih (Hartup, 1983, nav. po 
Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 133).  

Študije kažejo, da deluje starostno heterogeno okolje na mlajše otroke zelo stimulativno. 
Ti se z opazovanjem, imitacijo kompleksnejših oblik vedenja starejših otrok ter s 
pomočjo njihovega tutorstva, učijo različnih socialnih in kognitivnih spretnosti. Starejši 
otroci pa si v igri z mlajšimi otroki izboljšujejo komunikacijske, intelektualne 
sposobnosti, prosocialno in zaščitniško vedenje (Batistič Zorec, 1996, str. 34). 

Evangelou (1989, prav tam, str. 30) pravi, da starostno heterogena skupina omogoča 
veliko različnih modelov za identifikacijo. Posamezniku nudi tudi več možnosti za 
prijateljstva, tako s podobnimi drugimi, kot tudi z otroki, ki imajo dopolnjujoče ali 
nasprotne lastnosti in potrebe.  

Večina raziskav ugotavlja, da je v starostno heterogeni skupini boljša socialno-
emocionalna klima kot v starostno homogeni skupini. V njej je lažje ustvariti bolj 
družinsko vzdušje, kar povečuje čustvenost in zaupnost, otroci pa sodelujejo v 
vsakodnevnih aktivnostih in rutinah po svojih sposobnostih. Starostno heterogena 
skupina spodbuja sodelovanje in druge oblike prosocialnih vedenj in s tem zmanjšuje 
pritisk tekmovalnosti, manj tekmovalnosti pa pogosto pomeni tudi manj disciplinskih 
problemov (Katz, 1990, prav tam). 

Raziskave starostno heterogenih skupin kažejo številne prednosti za mlajše otroke. 
Katzova s sodelavkami (1990, prav tam, str. 31) pravi, da so mlajši otroci v teh 
skupinah manj odvisni od vzgojiteljeve pomoči in pozornosti. Furman in sodelavci 
(1979, prav tam) ugotavljajo, da otroci raje vidijo, da jih poučujejo starejši kot vrstniki 
in da mlajšim otrokom starejši služijo kot model, pogosteje jih posnemajo kot vrstnike. 
Več dilem pa je, kadar je govora o prednostih starostno heterogenih skupin za starejše 
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otroke. Goldmanova (1981, prav tam, str. 32) pravi, da so mlajši otroci bolj socialno 
aktivni, kadar so skupaj s starejšimi, starejši pa manj.  

McClellanova (1993, prav tam) je mnenja, da starostno heterogena skupina daje 
starejšim otrokom možnost, da pomagajo mlajšim in se s tem naučijo prevzemati 
odgovornost, s tem pa se pripravljajo na bodočo vlogo odraslega – skrbnika.  

Vzporedno s preučevanjem socialnih odnosov v starostno heterogenih in starostno 
homogenih skupinah ter ugotavljanjem prednosti in pomanjkljivosti heterogenih skupin 
so se različni avtorji osredotočili tudi na preučevanje igre. Bruner (1977, prav tam) 
meni, da lahko socialno bolj izkušen partner v igri oblikuje njeno strukturo in s tem 
zagotovi nekakšen okvir, ki je v oporo in pomoč manj izkušenemu partnerju. Koner 
(1972, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 133) nadalje ugotavlja, da 
starostno heterogene skupine mlajšim otrokom omogočajo lažje vključevanje v 
raznolika (drugačna) okolja in istočasno spodbujajo komunikacijske spretnosti starejših 
otrok. Mlajši otroci v teh skupinah usvajajo nove vloge in pravila igre v interakcijah z 
bolj izkušenimi in kompetentnejšimi partnerji. Starejši otroci so navadno boljši 
iniciatorji simbolne in konstrukcijske igre kot mlajši in pogosteje spodbujajo 
eksploracijo in bolj kompleksno ter celovito igro. Poleg tega imajo starejši otroci večje 
sposobnosti organiziranja in vodenja sociodramske ali skupinske konstrukcijske igre kot 
njihovi mlajši partnerji.  

V svoji študiji, v kateri sta proučevali domišljijsko igro dvoletnih otrok z enako starimi 
vrstniki in s petletniki, sta avtorici Howes in Farver (1987, nav. po Batistič Zorec, 1996, 
str. 33) ugotovili, da so se dvoletniki pogosteje igrali kompleksnejše oblike 
domišljijskih iger s petletniki kot z enako starimi vrstniki. Dobljen rezultat razlagata s 
sposobnostjo starejših otrok, da v igri strukturirajo vloge za oba partnerja. Mlajši, ki se 
v primerjavi s starejšimi otroki poslužujejo enostavnejših oblik pretvarjanj, in so v 
svojih komunikacijskih spretnostih v igri bolj omejeni, z enako starimi vrstniki niso 
zmožni oblikovati tako kompleksnih domišljijskih iger.  

Zanimivo je, da tudi rezultati nekaterih drugih raziskav kažejo povezanost kognitivnega 
in socialnega vidika igre. Namreč, bolj ko postaja igra »zrela« z vidika kognitivne 
komponente, večja je »zrelost« njene socialne komponente (Rubin s sodelavci, 1978, 
nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 34). Razlog, da se socialna oblika domišljijske igre 
razvojno ne javlja prej, je najverjetneje v tem, da imajo mlajši otroci manjše zmožnosti 
koordiniranja socialnih spretnosti s spretnostmi pretvarjanja. Kljub vsemu je mogoče 
spodbujati sodelovanje mlajših otrok (dveletnih) v kompleksni in socialno domišljijski 
igri tako, da jim omogočimo interakcije s starejšimi otroki (Howes, 1985, prav tam, str. 
35). 
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4.5 OBMOČJE BLIŽNJEGA RAZVOJA (OBR) IN VLOGA MENTALNO 
RAZVITEJŠEGA PARTNERJA (MRP)  

Kljub temu, da je igra zabavna in da se otroci v njej močno angažirajo, postane po 
določenem času ponavljajoča se dejavnost. Pogosto se namreč dogaja, da se otroci 
sčasoma vključujejo v ene in iste igralne dejavnosti, povzemajo ene in iste vloge ter 
enake oblike vedenja. Zato je po mnenju več avtorjev (npr. Bruce, 1995; Kitson, 1995; 
Smith, 1995) vloga odraslega oz. vzgojiteljice pri oblikovanju, razvoju in poteku 
otrokove igre ključna. Odrasli oz. vzgojiteljica lahko igro otrok spodbudi, usmerja in 
vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti (Marjanovič Umek 
in Lešnik Musek, 2001, str. 128) 

Pomen odraslega v otrokovi igri je poudaril Vigotski (1978, nav. po Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2001, str. 108) v svoji teoriji o območju bližnjega razvoja (OBR). Vigotski 
s tem pojmom opredeljuje razkorak med otrokovo dejansko razvojno stopnjo, ki odraža 
njegovo sposobnost samostojnega reševanje problemov, in potencialno ravnjo, ki jo 
otrok lahko doseže ob pomoči mentalno razvitejšega partnerja – odrasle osebe ali bolj 
kompetentnega vrstnika.  

M. Zupančič (2001, str. 107) pravi, da ima v tehnološko razvitih družbah vključevanje 
odraslih v otrokovo igro posebno pomembno vlogo. Otroci po njenem mnenju dobijo 
najoptimalnejše spodbude za razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim 
partnerjem (MRP), ki je lahko eden od staršev, vzgojiteljica ali starejši vrstnik.  

Mentalno razvitejši partner (MRP) sam po sebi s svojo prisotnostjo otroku še ne 
zagotavlja delovanja v OBR. Partner je učinkovit le takrat, ko njegovo usmerjanje, 
spodbuda in demonstracija predstavljajo izziv tistim malčkovim igralnim dejavnostim, 
ki jih lahko izvaja tudi sam (Damast, Tamis-LeMonda in Bornstein, 1996, nav po 
Zupančič, 2001, str. 118).  

Vigotski (1998, nav. po Kavčič, 2004, str. 283) pravi, da mora biti partner občutljiv, kar 
pomeni, da se prilagaja razvojni ravni otroka ter nudi dejavnost in interakcijo, ki sta v 
otrokovem OBR.  

Oerter (1993, nav. po Zupančič, 2001, str. 109) razlikuje tri tipe OBR. Prvi tip obsega 
vse vrste namerne pomoči kompetentnejših partnerjev otroku, ki so lahko neformalne 
ali formalne narave. Drugi tip OBR predstavlja otrokovo stimulativno predmetno 
(fizično) okolje. V modernih družbah tako stimulativno okolje zajema predmete, kot so 
knjige, konstrukcijske igrače, likovne potrebščine itn. Tretji tip OBR pa je igra sama, saj 
v njej otrok doseže raven, ki je nad njegovo trenutno razvojno ravnjo in predstavlja 
optimalen okvir za spodbujanje otrokovega razvoja do naslednje razvojne ravni, če se 
otroci igrajo v interakciji z MRP in s stimulativnimi igralnimi materiali. 

V Oerterjevih opazovanjih (1993, nav. po Zupančič, 2001, str. 113) otrok so se pojavile 
tri ravni OBR glede na rastočo zapletenosti in abstraktnost komunikacije med otrokom 
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in njegovim igralnim partnerjem. To so iztrganosti iz konteksta (dekontekstualizacija), 
postavljanje predmeta v nov kontekst in združevanje kontekstov. Vse tri ravni je 
predstavil na primeru gledanja slikanice. Na ravni iztrganosti iz konteksta ali 
dekontekstualizacije otrok upodobljene predmete dojema izolirano. Ob poimenovanju s 
predmeti povezuje določeno ime. Na ta način dobijo predmeti od celote ločen, začasen 
pomen. Postavljanje v nov kontekst se po navadi odvija tako, da partner umesti predmet 
v otrokov izkustveni prostor ter poveže upodobljeno sceno ali predmet (sliko) z 
otrokovim znanjem o tej sceni ali predmetu (otrok npr. slikam dodaja pripovedi iz 
lastnih izkušenj). Na tretji ravni, to je ravni združevanja kontekstov (integracij), do 
katerega pride le, če to omogoča vsebina slikanice, partner združi slikovno zaporedje v 
skupni kontekst upodobljene zgodbe. Slike na ta način dobijo novo funkcijo, otrok 
ponovno sestavi zgodbo kot kontekst. Združevanje kontekstov v tem smislu je mogoče 
šele, ko otrok predhodno že dobro obvlada dekontekstualizacijo. 

Ninio in Bruner (1978, nav. po Zupančič, 2001, str. 111) sta na podlagi posameznih 
primerov opazovala interaktivni vzorec obnašanja med malčkom in odraslim ob njunem 
skupnem gledanju knjige. Na ta način sta odkrila štiri vrste dejanj, ki so se praviloma 
pojavljala med interakcijo: umerjanje pozornosti (“Poglej!”); spraševanje (“Kaj je to?”); 
poimenovaje (“To je …”); povratna informacija (“Ja, to je …”). 

Na otrokovo igro z odraslim partnerjem moramo gledati kot na skupno oblikovanje 
(sooblikovanje) igralnih dejanj. Odločilni korak pri tem je skupno postavljanje igralnega 
okvira in/ali igralne teme. Pobude za igranje lahko prihajajo tudi s strani otroka. Vedno 
pa se mora igralni okvir “materializirati” v skupnem predmetu, da bi se tako ohranjalo 
OBR. Za izpolnitev te zahteve pri zgodnji simbolni igri poskrbijo posnetki realistične 
igrače, pri nekoliko starejših otrocih tudi predmeti s spremenjenim pomenom, razni 
pripomočki in materiali za različne vrste iger (prav tam). 

Oerter (1993, nav. po Kavčič, 2004, str. 284) predstavlja načine, s katerimi mentalno 
razvitejši partner spodbuja otrokovo igro. Pertner lahko ilustrira dejanja, sprašuje po 
dejanjih, jezikovno dopolnjuje ali popravlja dejanja, poziva k dejanjem, zaznamuje 
konec dejanj, poimenuje psihična stanja ali fizične lastnosti, razlaga dejanja ali stanje 
predmetov ter pomaga pri izvedbi dejanj. 

S. Smilansky (1968, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 128, 129) je 
oblikovala več pristopov in načinov, kako naj vzgojitelj spodbuja in vodi sociodramsko 
igro, še posebej, ko ta oblika igre pri otrocih še ni bila prisotna, vendar so kljub njenim 
prizadevanjem v kasnejših raziskavah ugotovili, da ključni dejavnik za doseganje višjih 
ravni igre ni spodbujanje oz. trening domišljijskih prvin igre, ampak prisotnost 
odraslega v igri.  

Pomoč odraslega otroku v igri je podrobno analizirala T. Bruce (1996, prav tam) in pri 
tem opisala več možnih strategij: pomoč otrokom, da ostanejo v vlogah in z njimi 
povezanimi karakterji; pomoč otrokom, da ostanejo pri svojih temah oz. zgodbah, in 
sicer z iskanjem enakih igrač, materiala, spodbujanjem pogajanja in z različnimi 
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predlogi; omogočiti mlajšim otrokom, zlasti tistim, starim do treh let, da dnevno 
pridobivajo izkušnje; spodbujanje ustvarjalnih dejavnosti; pomoč z več možnimi 
strategijami, saj nekateri otroci ne vedo, kako se vključiti v igro; pomoč otrokom, da so 
občutljivi drug do drugega; zagotoviti, da je na razpolago dovolj igralnega materiala 
glede na število otrok.  

K. Sylva (1984, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 131) razlaga 
učinek “biti blizu” oz. “biti na dosegu roke” in ugotavlja, da se otroci v vrtcu igrajo 
daljši čas, če so odrasli nekje v bližini, kot če so popolnoma pasivni in niso v stiku z 
otroki. Zanimivo je, da je ta učinek pomemben zlasti pri starejših predšolskih otrocih.  
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5 OPREDELITEV PROBLEMA 

V igri, zlasti v predšolskem obdobju, otroci preživijo večino svojega časa. Otroška igra 
je univerzalna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas in 
okolje. Predstavlja dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in 
prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 72). 

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti, je 
notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Ne glede na vrsto igre ta 
praviloma vzpostavi prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim in 
potencialnim razvojem (Bahovec in dr., 1999, str. 19). 

Klasifikacija otroške igre se med avtorji delno razlikuje glede na število različnih skupin 
in podskupin igre, njihova poimenovanja in vsebinsko pokritost. Večina avtorjev pa deli 
igro v tri večje skupine, in sicer funkcijsko, simbolno in na igre s pravili. Funkcijska 
igra je značilna za otrokov zgodnji razvoj, zlasti v prvih dveh letih. Nekateri avtorji jo 
neposredno povezujejo z zaznavno-gibalno stopnjo v razvoju mišljenja. Otrok v igri 
rokuje s predmeti, raziskuje njihove zaznavne značilnosti in funkcije, ugotavlja, kako se 
predmeti odzivajo na njegovo preizkušanje, pridobiva gibalne spretnosti in začetno 
usklajenost gibov rok in oči. Za simbolno igro je značilno, da otrok v igri uporablja 
simbole oziroma uprizarja dejanja, predmete, osebe iz resničnega ali domišljijskega 
sveta. V njej se prepletajo otrokova predstavnost in fleksibilnost v mišljenju, 
dekontekstualizacija, reverzibilnost mišljenja, metaspoznavne zmožnosti, 
metajezikovno zavedanje, teorija uma, raba govora v različnih govornih položajih, 
zmožnost razumevanja drugega in zavzemanje perspektive drugega (Marjanovič Umek 
in Fekonja Peklaj, 2008, str. 73). 

V igrah s pravili se izražajo posamezni kulturno preneseni načini igranja; otroci se 
prilagajajo prostoru in času, prilagajajo, oblikujejo in usvajajo nova pravila. Malčki in 
starejši predšolski otroci v igrah s pravili vstopajo v celovite socialne situacije, v katerih 
se učijo razumeti pogled drugih soigralcev in upoštevati pravila igre, razmišljati o svoji 
strategiji igranja in strategijah soigralcev, ker želijo biti uspešni. Učijo se, kaj pomeni 
zmagati in kaj zgubiti ter zakaj so nekateri uspešnejši od drugih (Eljkonin, 1981, nav. po 
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 74). 

Vrtec otroku ponuja vrsto možnosti za igranje, raziskovanje, ustvarjanje, preizkušanje 
raznih zmogljivosti in za druge dejavnosti, za katere morda tudi doma nima možnosti. 
Otrok ima rad družbo vrstnikov, v kateri lahko počne tisto, kar mu najbolj ugaja in za 
kar bi bil, če bi bil sam, prikrajšan (Četkovič - Vodovnik, 1981, str. 48). Pomembno 
vlogo v otrokovi igri pa ima tudi odrasel. 

Pomen odraslega v otrokovi igri je poudaril Vigotski (1978, nav. po Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2001, str. 108) v svoji teoriji o območju bližnjega razvoja (OBR). Vigotski 
s tem pojmom opredeljuje razkorak med otrokovo dejansko razvojno stopnjo, ki odraža 
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njegovo sposobnost samostojnega reševanja problemov, in potencialno ravnjo, ki jo 
otrok lahko doseže ob pomoči mentalno razvitejšega partnerja – odrasle osebe ali 
kompetentnega vrstnika. 

Menim, da se vzgojitelji v vrtcu premalo zavedajo, da je prav prosta igra otrok v vrtcu 
tista dejavnost, v kateri je otrok visoko motiviran in angažiran ter dosega najvišji nivo 
funkcioniranja. M. Zupančič (2001, str. 107) pravi, da ima v tehnološko razvitih 
družbah vključevanje odraslih v otrokovo igro posebno pomembno vlogo. Otroci po 
njenem mnenju dobijo najoptimalnejše spodbude za razvoj v igralni interakciji z 
mentalno razvitejšim partnerjem (MRP), ki je lahko eden od staršev, vzgojiteljica ali 
starejši vrstnik. 

Avtorica (prav tam) je poudarila pomen in vpliv različnih oblik vodenja MRP na dosego 
različnih ravni v OBR, predvsem v simbolni igri, ki že v prvem letu predstavlja 
pomembno kakovostno spremembo v otrokovem spoznavnem razvoju.  

Izhajala sem iz rezultatov raziskave iz leta 2009 v okviru projekta »Profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel 
koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje«. Ti kažejo, da se vzgojitelji v 
polovici primerov (51 %) v igro vključijo le na željo otrok, dobra tretjina (38,4 %) pa se 
jih zaveda, da je vključitev odraslega kot soigralca v igri lahko priložnost za učenje in 
podpiranje razvoja otrok (Batistič Zorec, 2010, str. 82). 

Kakšna je razlika v prosti igri različno starih otrok in kakšna je vloga odraslega oz. 
njegovo zavedanje, da s primernim vključevanjem v igro lahko spodbudno vpliva na 
otrokov razvoj, sem preverjala z neposrednim opazovanjem v oddelkih različne starosti.  
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6 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Namen raziskave je bil opazovati prosto igro otrok v oddelkih različne starosti, in sicer: 
vrsto igre, njeno vsebina in socialne interakcije med otroki. Predvsem sem želela 
ugotoviti, ali se vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja vključuje v prosto igro otrok. Če se, 
sem ugotavljala kdaj, zakaj in na kakšen način se vključuje v igro in ali pri tem 
spodbuja razvoj otrok. Zanimalo me je, kako se vloga strokovnega delavca v prosti igri 
spreminja glede na različne starostne skupine, vključene v raziskavo. Ker nisem ločeno 
obravnavala vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, v nadaljevanju za oba strokovna 
delavca uporabljam besedo »vzgojitelj«.  
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7 HIPOTEZE 

Hipoteza 1: V igri malčkov prevladuje funkcijska igra. 

Hipoteza 2: Individualna in vzporedna igra sta v večji meri prisotni pri mlajših otrocih. 

Hipoteza 3: Simbolna igra s starostjo otrok napreduje od preprostejših h kompleksnim 
oblikam. 

Hipoteza 4: Starejši, kot so otroci, bolj pogosto se udeležujejo skupinske igre.  

Hipoteza 5: Večina vzgojiteljev se v igro otrok vključi le, kadar otroci to želijo oz. jih 
povabijo.  
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8 METODOLOGIJA 

Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo. Podatke sem zbirala z metodo 
opazovanja, eno izmed najpogostejših metod študije otrok.  

8.1 VZOREC 

Vzorec so predstavljali otroci, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz štirih oddelkov 
naslednje starosti otrok: 

1–2 leti (14 otrok)  

2–3 leta (16 otrok) 

2–4 let (16 otrok) 

5–6 let (19 otrok) 

8.2 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV   

Pri opazovanju sem uporabila tehniko opazovanja brez udeležbe in tehniko vzorčenja 
vedenja. 

8.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Kontinuirano sem opazovala manjše skupine otrok ter odrasle – vzgojitelja oziroma 
pomočnika vzgojiteljice v vsakem oddelku. V vsakem izmed oddelkov v vzorcu sem 
opazovala prosto igro v dveh različnih časovnih obdobjih: pred zajtrkom ali po njem in 
po kosilu. Vsako opazovanje je trajalo približno 30 minut, prilagodila sem ga času, ki ga 
vzgojiteljica običajno nameni prosti igri v igralnici. V vsakem oddelku sem izvedla pet 
opazovanj, skupaj torej 20 opazovanj. Za čim bolj natančne zapise sem si postavila 
nekaj opornih točk: 

─ vsebina igre; 

─ socialne interakcije (vodilne in podrejene vloge, konflikti, prosocialna vedenja); 

─ vključevanje vzgojitelja v prosto igro in delovanje v OBR. 

Prikaz rezultatov oz. njihovi bistveni elementi in interpretacija sta predstavljeni v dveh 
poglavjih, ločeno za 1. starostno skupino (1–3 let) in za 2. starostno skupino (3–6 let). V 
vsakem poglavju je v treh tematskih sklopih obdelana vsebina igre, socialne interakcije 
med otroki in vloga odraslega v igri. Podatki so obdelani kvalitativno. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 IGRA V PRVI STAROSTNI SKUPINI 

9.1.1 VSEBINA IGRE  

Glede na opazovanja v dveh oddelkih (od 1–2 let in 2–3 let) prve starostne skupine je 
bila najpogosteje prisotna funkcijska igra. Otroci v njej spoznavajo, preizkušajo in 
razvijajo svoje zaznavno-gibalne zmožnosti. Piaget (1962, nav. po Marjanovič Umek in 
Tina Kavčič, 2001, str. 35) je to vrsto igre poimenoval zaznavnogibalna igra oz. 
raziskovalna igra. 

Primeri funkcijske igre so vključevali vzpenjanje in plezanje na/skozi/pod različne 
površine (1. opazovanje, sit. 2; 5. opazovanje, sit. 5; 6. opazovanje, sit. 3; 7. opazovanje, 
sit. 9; 8. opazovanje, sit. 3) in s tem preizkušanje in razvijanje svojih telesnih 
zmogljivosti, predvsem gibalnih (2. opazovanje, sit. 2; 5. opazovanje, sit. 5, 7 in 9; 6. 
opazovanje, sit. 10; 8. opazovanje, sit. 7; 10. opazovanje, sit. 3). Rice (1998, nav. po 
Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 36) pravi, da otrok z gibalno igro razvija 
mišičevje in okostje, pridobiva gibalne spretnosti in razvija zaznavno-gibalno 
koordinacijo, hkrati pa mu gibalna igra omogoča sproščanje nakopičene energije. V 
zaznavno igro je (prav tam) uvrstil različno pridobivanje zaznavnih izkušenj in 
spoznavanja sveta (npr. škropljenje z vodo, razbijanje s posodo). 

Otroci so prihajali v stik z različnimi predmeti, igračami, materiali in z njimi na različne 
načine manipulirali, preizkušali, zaznavali njihove funkcije in jih spoznavali s tipanjem, 
poslušanjem, tolčenjem, ugotavljanjem vzročno-posledičnih odnosov itd. (1. 
opazovanje, sit. 5; 2. opazovanje, sit. 1 in 5; 3. opazovanje, sit. 2; 4. opazovanje, sit. 7; 
5. opazovanje, sit. 4, 8; 6. opazovanje, sit. 1, 2, 5; 7. opazovanje, sit. 2, 4, 9; 8. 
opazovanje, sit. 5; 9. opazovanje, sit. 1, 2, 4; 10. opazovanje, sit. 11). Zlasti pri starejših 
otrocih je bilo opaziti več ukvarjanja s samo igračo oz. njenimi prvinami (6. opazovanje, 
sit. 2; 8. opazovanje, sit. 5; 9. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, sit. 11). V nekaj 
primerih je bilo opaziti manipuliranje z didaktičnimi igračami (1. opazovanje, sit. 1; 6. 
opazovanje, sit. 4; 10. opazovanje, sit. 2), vendar kot stalno dosegljiv igralni material 
niso predstavljale večje motivacije. Otroci radi raziskujejo ne glede na »didaktičnost« 
igrač, večkrat jim drugi materiali predstavljajo močnejšo spodbudo za igranje kot 
slednje, kar je poudarila tudi B. Almquist (1994, str. 56). 

V funkcijski igri je šlo v večini primerov (nekoliko več v oddelku od 1–2 let kot v 
oddelku 2–3 let) za prve štiri razvojne ravni funkcijske igre (dejavnost na relaciji roka–
usta, enostavno upravljanje s predmeti, igralne dejavnosti, ki ustrezajo njihovim 
funkcijam in tiste, ki ne ustrezajo njihovim funkcijam), kot sta jih opredelila Belsky in 
Most (1981, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 44).  
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Otroci so pogosto prehajali v igro na podlagi opazovanj odraslih ali vrstnikov in v njej 
posnemali različne dejavnosti. Večkrat je enostavna funkcijska igra prešla v dojemalno 
igro po kriterijih Toličiča (1961, nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 38), ki 
je vanjo uvrstil poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Otroci so opazovali igro 
drugega in/ali posnemali dejanja (2. opazovanje, sit. 2; 3. opazovanje, sit. 1, 6; 6. 
opazovanje, sit. 5; 8. opazovanje, sit. 3, 7; 9. opazovanje, sit. 5; 10. opazovanje, sit. 11 
...). Situacije, ko otrok opazuje drugega v njegovi igri, bi tako lahko opredelili kot 
dojemalno igro oz. bi lahko predstavljale temelj njenega nastanka in razvoja. Toličič in 
V. Smiljanić (1979, str. 185) navajata, da se pod vplivom posnemanja zlasti v drugem 
letu igra razvija v dojemalno in zgodnjo domišljijsko. 

Avtorice M. Zupančič, A. Gril, S. Cecić Erpič in M. Pulek (1999) so v dojemalno igro 
uvrstile tudi dojemanje relacij in razumevanje odnosov med prvinami, različne vrste 
verbalizacij (dajanje in sledenje navodilom, poimenovanje). Izpostavila bi 2. 
opazovanje, sit. 4, ko otrok skozi odprtine različnih oblik vstavlja oblikam primerne 
predmete; glede na teorijo bi ta primer lahko uvrstila v tipično funkcijsko igro, ko otrok 
na različne načine manipulira s predmeti, po kriterijih zgoraj navedenih avtoric pa bi bil 
to lahko primer dojemalne igre, saj vzgojiteljica daje otroku navodila, katerim otrok 
sledi. 

Tipični primeri dojemalne igre so npr.: 1. opazovanje, sit. 4, 6, 7; 2. opazovanje, sit. 5, 
8;3. opazovanje, sit. 3; 4. opazovanje, sit. 8; 7. opazovanje, sit. 5, 6, 8; 8. opazovanje, 
sit. 9, 10 in drugi, ko gre za gledanje različnih slikanic in knjig, verbalizacijo – 
poimenovanje, postavljanje vprašanj. Do dojemalne igre je v večih primerih prišlo na 
pobudo vzgojiteljice (3. opazovanje, sit. 3; 7. opazovanje, sit. 8; 8. opazovanje, sit. 4), 
zlasti pri mlajših otrocih. Že pri nekoliko starejših otrocih (2–3 let) je viden napredek na 
področju komunikacije in socialnih odnosov, kar se kaže tudi v lastni pobudi za igro in 
sodelovanjem z vrstniki (7. opazovanje, sit. 5, 6; 8. opazovanje, sit. 9, 10; 9. 
opazovanje, sit. 7).  

M. Zupančič in S. Cecić Erpič (1998, nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 
38) pravita, da napredek dojemalne igre z naraščanjem starosti kaže na razvoj 
otrokovega mišljenja, govora, besedne komunikacije in socialnega razvoja.  

V tej starostni skupini sem zabeležila le nekaj elementov konstrukcijske igre, predvsem 
preprostih iger (6. opazovanje, sit. 8; 7. opazovanje, sit. 3; 8. opazovanje, sit. 1; 10. 
opazovanje, sit. 4), kar odraža manjše miselne in predstavne zmožnosti, kot tudi manj 
razvito koordinacijo in motoriko, zlasti finomotoriko mlajših predšolskih otrok. Ti 
otroci redko poimenujejo, kar so zgradili. L. Marjanovič Umek (1991, nav. po 
Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 37) pravi, da malček praviloma najprej gradi in 
zgradi konstrukcijo, šele nato jo poimenuje, starejši predšolski otrok pa že vnaprej pove, 
kaj in kako bo zgradil. Lahko bi rekli, da gre najpogosteje za preizkušanje svojih 
zmožnosti in urjenje le-teh preko gradnje (2. opazovanje, sit. 9; 4. opazovanje, sit. 7; 10. 
opazovanje, sit. 12). V večini primerov je šlo za preproste gradnje različnih stolpov. 
Kljub temu pa si mora otrok neko konstrukcijo, čeprav zelo preprosto (kot npr. stolp), 
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miselno predstavljati, kar pa že vsebuje simbolne sestavine. Piaget (1962, nav. po 
Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 36) v konstrukcijski igri opaža prvine imitacije, 
ki jih avtorici omenjata tudi v simbolni igri (neposredna in odložena imitacija).  

Postopoma in nekoliko redkeje se je pri starosti do treh let pojavljala preprosta simbolna 
igra, čeprav jo je bilo že lahko opaziti. Otroci so posnemali različne dejavnosti, ki so jih 
predhodno opazili v svoji okolici, kot npr. kuhanje, božanje dojenčka, vožnja 
tovornjakov itd. (4. opazovanje, sit. 1, 6; 8. opazovanje, sit. 6). Opaziti je bilo primere 
avtosimbolne igre (4. opazovanje, sit. 5; 8. opazovanje, sit. 11; 9. opazovanje, sit. 8; 10. 
opazovanje, sit. 7, 9) vezane nase in na lastno telo, kot jo opredeljujeta Belsky in Most 
(1981, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 45). Več primerov simbolne igre, je bilo 
opaziti pri otrocih starih od 2–3 let kot pri najmlajših, vendar je simbolna transformacija 
v večini ostajala na predmetni ravni, torej vezana na predmete (5. opazovanje, sit. 1; 6. 
opazovanje, sit. 6, 9;  

9. opazovanje, sit. 3). Primeri, ko so otroci pri igri posnemali različne akcije s predmeti 
iz realnih življenjskih situacij (6. opazovanje sit. 6; 8. opazovanje, sit. 6 ...), kažejo na 
zmožnost reprezentacije in na odloženo imitacijo, ki že predstavlja začetek simbolne 
igre. (npr., ko otrok nekaj naloži na prikolico tovornjaka in nato odpelje). Gormly in 
Brodzinsky (1993, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 17) imitacijo razlagata kot 
mentalno reprezentacijo, kjer si mora otrok v danem trenutku neko situacijo 
predstavljati, da jo lahko imitira. Redkejši so bili primeri predstavne transformacije (4. 
opazovanje, sit. 1; 10. opazovanje, sit. 8, 10), kjer si otroci zamišljajo sebe v različnih 
vlogah in situacijah (božanje dojenčka, delitev hrane, dirigiranje). Vloge so bile 
predvsem funkcijske in so se navezovale na funkcije, ki jih igralne situacije določajo.  

Večinoma je bilo težko opredeliti in prepoznati samo eno vrsto igre; izkazalo se je, da se 
različne vrste igre prepletajo, lahko pa bi rekla, da je funkcijske igre največ, zato lahko 
potrdim prvo hipotezo, da v igri malčkov prevladuje funkcijska igra. 

9.1.2 SOCIALNE INTERAKCIJE MED OTROKI  

Glede na stopnjo v kognitivnem razvoju in komunikacijske zmožnosti, imajo otroci v tej 
starostni skupini omejene zmožnosti za socialne interakcije. Kljub temu različni 
strokovnjaki (npr. Smith in Cowie, 1991, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 1) pravijo, da 
se socialno obnašanje začne pogosteje kazati že med drugim in tretjim letom. 

Ena pogostejših oblik igre glede na socialno udeležbo je bila individualna oz. 
samostojna igra, ko se otrok igra sam, neodvisno od drugih. Primeri takšne vrste igre so 
vsebinsko vključevali tako funkcijsko, dojemalno, konstrukcijsko, bolj redko pa tudi 
simbolno igro (1. opazovanje, sit. 2, 6; 2. opazovanje, sit. 4, 6, 7; 3. opazovanje, sit. 1, 
2, 3; 4. opazovanje, sit. 5, 8; 5. opazovanje, sit. 4, 8; 6. opazovanje, sit. 4, 10; 7. 
opazovanje, sit. 3; 8. opazovanje, sit. 5, 10,11; 9. opazovanje, sit. 2, 3, 8, 10; 10. 
opazovanje, sit. 1, 2, 4, 10, 12).  
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M. Parten (1932, nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 281) je individualno 
igro, ki poteka v bližini drugih otrok (brez medsebojnih vplivov in interakcij) in s 
podobnimi igračami, definirala kot vzporedno – paralelno igro. Primeri te vrste igre so 
bili v obeh oddelkih zastopani v približno isti meri kot individualna igra (1. opazovanje, 
sit. 1, 5; 2. opazovanje, sit. 9; 3. opazovanje, sit. 8; 4. opazovanje, sit. 6, 7, 10; 5. 
opazovanje, sit. 3; 6. opazovanje, sit. 1, 8; 8. opazovanje, sit. 10. opazovanje, sit. 11). 
Pri nekoliko starejših otrocih (2–3 let) je pogosteje prihajalo do interakcij, kar bi lahko 
razložili z dejstvom, da med otroci v skupini pogosto prihaja do socialnih interakcij, ker 
se nahajajo v socialni skupnosti, kakor tudi z razvijajočimi socialnimi zmožnostmi. 
Vzporedna igra je pogosto prešla v vzporedno igro s stikom (2. opazovanje, sit. 1; 3. 
opazovanje. sit. 4; 5. opazovanje, sit. 7; 6. opazovanje, sit. 3, 6). C. Howes in C. C. 
Matheson (1992, nav. po Kavčič, 2001, str. 63) sta jo opredelili kot igro, kjer lahko 
opazimo občasen očesni kontakt in/ali izmenjavo socialnega obnašanja. Igro so pogosto 
spremljala pozitivna čustva (veselje, nasmeh), kar bi lahko povezali s trditvijo T. Kavčič 
(2001, str. 61), ki pravi, da so otroci vedno bolj socialno odzivni in kažejo zadovoljstvo 
v socialni interakciji in diadni igri. Nasmeh lahko deluje kot metakomunikacija.  

Otroci so se v interakciji pogosto obračali na vzgojiteljico, predvsem ob vzpostavitvi 
neposredne interakcije, katere cilj ni sama igra, ampak povratna informacija o lastni 
dejavnosti in potrditev, da so bili opaženi. M. Zupančič (1999, nav. po Kavčič, 2001, 
str. 63) je to vrsto igre poimenovala kontaktna igra. Te vrste kontakti, ki so bili v smislu 
interakcije predvsem pozitivni, so bili večinoma usmerjeni na vzgojiteljico (2. 
opazovanje, sit. 8; 5. opazovanje, sit. 1, 2; 6. opazovanje, sit. 9; 7. opazovanje, sit. 6; 8. 
opazovanje, sit. 4; 9. opazovanje, sit. 9; 10. opazovanje, sit. 1). Pogosto pa je v socialnih 
stikih prihajalo do konfliktov, ki so bili povezani predvsem z igračami in igralnim 
materialom, saj so otroci v tem obdobju še vedno izrazito egocentrični in še niso 
sposobni deliti stvari z drugimi (1. opazovanje, sit. 3; 2. opazovanje, sit. 3, 9; 4. 
opazovanje, sit. 1, 7, 8; 6. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 5, 9; 9. opazovanje, sit. 
4). M. Batistič Zorec (1996, str. 9) fizični agresiji, vezani na igrače, ne pripisuje večjega 
pomena, saj je cilj agresivnosti predvsem dobiti želeno stvar. Piaget (nav. po 
Marjanovič Umek, 2001, str. 33) prevladujočo fazo v predšolskem obdobju opisuje kot 
egocentrizem, Selman (1981, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 3) pa pravi, da se v 
obdobju do šestega leta otrok zaveda le lastne perspektive, zato ga imenuje nulti oz. 
egocentrični stadij v prevzemanju socialnih vlog.  

Vzgojiteljica je v konfliktnih situacijah pogosto posredovala in vplivala na rešitev 
situacije. Zlasti v prvem starostnem oddelku (1–2 let) je pogosto potolažila otroke, ki so 
zaradi konfliktov z drugimi npr. jokali (1. opazovanje, sit. 4; 4. opazovanje, sit. 3, 7). 
Opazila sem, da je bilo v obeh oddelkih veliko pozornosti s strani vzgojiteljic 
namenjene vzpostavljanju pozitivne klime in prijetnih socialnih odnosov, kar pomeni, 
da so se vzgojiteljice zavedale svoje identifikacijske vloge in pomena ugodnega 
čustvenega ozračja za socializacijo (2. opazovanje, sit. 6; 3. opazovanje, sit. 4; 4. 
opazovanje, sit. 4; 7. opazovanje, sit. 7).  
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V 4. opazovanju, sit. 7; 9. opazovanju, sit. 4 in 10. opazovanju, sit. 5, 9 je bilo zaslediti 
opozarjanje in sledenje socialnim normam. Vzgojiteljice so v nekaterih primerih, ko so 
se namerno vključevale v socialne interakcije z otroki, vplivale tudi na izgrajevanje 
samopodobe in samozavesti (z različnimi vrstami pohval), kar v nadaljevanju lahko 
pomembno vpliva na socialne odnose (2. opazovanje, sit. 2, 5, 7; 4. opazovanje, sit. 10; 
8. opazovanje, sit. 7). S strani vzgojiteljic je bilo večkrat opaziti vzpostavljanje in 
spodbujanje predmetne socialne interakcije in preko tega tudi spodbujanje igre (2. 
opazovanje. sit. 10; 3. opazovanje, sit. 3, 8; 8. opazovanje, sit. 1, 11) in tudi 
posredovanje v različne dejavnosti, zaradi zagotavljanja varnosti otrok.  

Piagetu (nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 33), ki je prevladujočo fazo socialne 
kognicije v celotnem predšolskem obdobju opisal kot egocentrizem, so kasnejši 
raziskovalci oporekali oz. dokazovali nasprotno. Že zelo majhni otroci so sposobni 
zgodnje empatije (prosocialnega vedenja), s čimer bi se na podlagi opazovanj lahko tudi 
sama strinjala. Otroci so se na jok drugih večkrat odzvali z lastnim jokom ali pa so 
objeli tistega, ki je jokal, mu prinesli igračo itd. (3. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 
7; 8. opazovanje, sit. 8; 9. opazovanje, sit. 4). Hoffman (1981, nav. po Batistič Zorec, 
1996, str. 8) pravi, da otrok v prvih treh letih izraža predvsem 'globalno oz. 
egocentrično empatijo', ko se na čustveno vedenje drugih odziva z enakim vedenjem, 
šele po tretjem letu pa se začne empatično razumevanje čustev drugega. Čeprav je bilo 
opaziti nekaj primerov empatije, ne bi mogla reči, da so bila dejanja malčkov dejansko 
vedno v pomoč drugim. Shaffer (1989, prav tam) pravi, da je povezanost med empatijo 
in altruizmom v tej starosti še zelo majhna, kot vzrok pa navaja pomanjkanje 
sposobnosti za prevzemanje socialnih vlog.  

V določenih primerih je bilo mogoče opaziti prevzemanje različnih vlog (nadrejene/ 
podrejene) oz. zavzemanje različnih položajev v igralni situaciji. Nekateri otroci so 
vztrajali v svoji vlogi, kljub temu, da se je približal drugi in poskušal prevzeti njegovo 
vlogo – igro, drugi pa so npr. prevzeli vlogo podrejenega in se umaknili ali prepustili 
igro ali igračo (5. opazovanje, sit. 5, 9; 7. opazovanje, sit. 5, 9; 9. opazovanje, sit. 1, 7; 
10. opazovanje, sit. 6). V dveh primerih simbolne igre sta otroka glede na možne vloge 
v igralni situaciji prevzela nadrejene vloge (10. opazovanje, sit. 8, 10). Iz navedenega bi 
lahko zaključila, da otroci te starostne skupine še ne kažejo izrazitejših namer 
zavzemanja nadrejenih ali podrejenih vlog, vendar pa zavzemanje teh položajev že 
lahko kaže na nekatere značajske lastnosti otrok.  

Vsak otrok je kot del socialne skupine v vrtcu vedno vključen v določeno socialno 
situacijo. Ena izmed pogostih oblik igre je bila opazovalna igra, ki bi jo prav zaradi 
zgoraj navedenih razlogov težko opredelili kot zgolj opazovalno. Pogosto je prešla v 
opazovalno igro z vključitvijo (3. opazovanje, sit. 1, 6; 4. opazovanje, sit. 6; 5. 
opazovanje, sit. 9; 6. opazovanje, sit. 5; 7. opazovanje, sit. 1, 6, 9, 10; 8. opazovanje, sit. 
7; 9. opazovanje, sit. 7; 10. opazovanje, sit. 6), nekoliko več jo je bilo zaslediti zlasti pri 
nekoliko starejših otrocih (2–3 let), kar bi lahko povezali z višjimi komunikacijskimi in 
socialnimi spretnostmi teh otrok. M. Zupančič s sodelavkami (1999, nav. po Kavčič, 
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2001, str. 63) jo je opredelila kot igro, kjer otrok opazuje drugo osebo pri igri in se na 
svojo lastno ali njeno pobudo vključi v njeno dejavnost s podobno igro, govorom in 
komuniciranjem z igralnim partnerjem ter vsebuje elemente neposrednega posnemanja, 
vendar kljub temu še ne dosega kriterijev za skupno asociativno igro.  

Skupna oz. asociativna igra, v kateri igralci po definiciji ne sledijo skupnemu cilju, sicer 
pa se skupaj igrajo (posojajo igrače, občasno sodelujejo), je bila zelo redka a opazna v 
nekaj primerih 2–3-letnih otrok (6. opazovanje, sit. 6; 7. opazovanje, sit. 7; 8. 
opazovanje, sit. 3, 9; 9. opazovanje, sit. 1; 10. opazovanje, sit. 3, 9). Razlog je ta, da 
otroci še niso zmožni vzpostavljanja kompleksnejših socialnih odnosov, kot npr. 
sposobnosti sodelovanja in delitve, prav tako so omejeni v svojih komunikacijskih 
spretnostih.  

Glede na opazovanje socialnih odnosov in socialne udeležbe v igri lahko potrdim 
postavljeno drugo hipotezo: individualna in vzporedna igra sta, kljub pojavljanju 
tudi ostalih vrst igre, največkrat prisotni in bi ju kot takšni lahko opredelili kot 
prevladujoči vrsti igre v tej starostni skupini.  

9.1.3 VLOGA ODRASLIH PRI IGRI  

Otroci zaradi svoje kratkotrajne pozornosti še niso sposobni dalj časa vztrajati pri eni 
vrsti igre oz. dejavnosti, prav tako jih omejujejo z razvojem pogojene sposobnosti za 
razvojno višje oblike igre. Značilnost otrokovih dejavnosti in igre v tej starostni skupini 
je, da je le-ta kratkotrajna, zato so bile vzgojiteljice zlasti v oddelku najmlajših otrok 
pogosto tiste, ki so koordinirale in vplivale na igro otrok.  

L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (2001, str. 135) sta med dejavnike, ki vplivajo 
na igro in preko katerih ima vzgojitelj možnost vplivati na potek igralne dejavnosti, 
navedli tri ekološke dejavnike, in sicer čas za igranje, igrače (igralni material) ter 
prostor. Vzgojiteljice in njihove pomočnice so pogosto spodbujale igro z različnimi 
igračami in igralnimi materiali in tako vplivale na igro oz. na vrsto igre (1. opazovanje, 
sit. 4,7; 2. opazovanje, sit. 1, 3, 4, 10; 3. opazovanje, sit. 2, 6, 8; 4. opazovanje, sit. 2, 3, 
4, 7, 10; 7. opazovanje, sit. 8; 8. opazovanje, sit. 1; 9. opazovanje, sit. 10). 

Oerter (1993, nav. po Zupančič, 2001, str. 120) je opisal načine, kako lahko igralni 
partner – mentalno razvitejši partner (MRP) ohranja igralni okvir in s tem spodbuja 
otrokovo igro. Med naštetimi možnostmi sem zabeležila primere jezikovnih dopolnil ali 
popravkov dejanja (8. opazovanje, sit. 4; 7. opazovanje, sit. 6, 8), pozivanje k dejanju in 
spodbujanje (2. opazovanje, sit. 5, 7; 5. opazovanje, sit. 1; 3. opazovanje, sit. 8), 
spraševanje po dejanju (1. opazovanje, sit. 7; 2. opazovanje, sit. 8; 3. opazovanje, sit. 3; 
5. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 6, 8; 8. opazovanje, sit. 11; 10. opazovanje, sit. 
10), ilustracija dejanja (2. opazovanje, sit. 10; 4 opazovanje, sit. 4; 5. opazovanje, sit. 1), 
pomoč pri izvedbi (5. opazovanje, sit. 2; 7. opazovanje, sit. 4; 9. opazovanje, sit. 5, 9). 
Kljub temu, da je bilo teh spodbud s strani vzgojiteljic precej, pa v večini primerov v 
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igri ni prišlo do delovanja v območju bližnjega razvoja (OBR). Večinoma je šlo za prva 
dva tipa OBR, kot jih je opredelil Oerter (1993, nav. po Zupančič, 2001, str. 109), in 
sicer za namerno formalno ali neformalno pomoč kompetentnejšega partnerja (prvi tip 
OBR) ali za drug tip OBR, ki ga predstavlja otrokovo stimulativno predmetno okolje 
(različni igralni materiali).  

Vzgojiteljice so se sicer vključevale v otrokovo dejavnost oz. igro, vendar potencialnih 
možnosti za delovanje v OBR večkrat niso izkoristile. Igro bi lahko vsebinsko večkrat 
dvignile na višjo raven, predvsem bi lahko večkrat spodbudile zgodnjo simbolno igro. 
Pogosteje je prihajalo do prve ravni OBR – iztrganosti iz konteksta ali 
dekontekstualizacije, kot jo je opredelil Oerter (1993, nav. po Zupančič, 2001, str. 113), 
zlasti v dojemalni igri (1. opazovanje, sit. 4, 6; 2. opazovanje, sit. 8, 10; 3. opazovanje, 
sit. 3; 7. opazovanje, sit. 6, 8), kar bi v nekaterih primerih lahko razložila s 
pomanjkanjem strokovnega znanja oz. veščin, ponekod pa tudi s pomanjkanjem 
zanimanja za otrokovo igro.  

Naštela bi lahko več primerov vključevanja vzgojiteljic v igro otrok na lastno pobudo 
(1. opazovanje, sit, 4, 6; 2. opazovanje, sit. 7; 3. opazovanje, sit. 3, 7, 8; 4. opazovanje, 
sit. 3, 4, 5, 7; 5. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 8; 8. opazovanje, sit. 1, 11; 9. 
opazovanje, sit. 5), zlasti v oddelku od 1–2 leti starih otrok, kjer je bilo medsebojnih 
interakcij med vzgojiteljem in otrokom več. V stikih z otroki so vzgojiteljice pogosto 
spodbujale vzpostavljanje pozitivnih in prijetnih socialnih odnosov in osvajanje prvih 
socialnih norm (1. opazovanje, sit. 3, 4; 2. opazovanje, sit. 6, 7, 9; 3. opazovanje, sit. 3, 
6, 7; 4. opazovanje, sit. 1, 3, 7; 7. opazovanje, sit. 1, 7; 9. opazovanje, sit. 4; 10. 
opazovanje, sit. 1). V primerih, ko je šlo za disciplinsko posredovanje vzgojiteljic, bi 
posebej izpostavila 1. opazovanje, sit. 3, ko je vzgojiteljica opozorila na distres drugega 
otroka – deklice, ki ji je bila odvzeta igrača. Gre za induktivni disciplinski pristop po 
Hoffmanu (2000, nav. po Kroflič 2008, str. 7), ki vpliva na ustrezno socialno vedenje, 
zlasti na zgodnji razvoj empatičnih zmožnosti, prosocialno motivacijo in na razvoj 
moralnega presojanja. S takim pristopom starši/vzgojitelji osvetlijo perspektivo drugega 
otroka, izpostavijo njegov distres in jasno pokažejo, da je ta distres povzročilo otrokovo 
ravnanje. Izhodišče takšnega pristopa je pripoznanje otroka kot socialno kompetentnega 
bitja, kar se zrcali v odnosni pedagogiki, predvsem pa v pedagogiki poslušanja, ki se je 
najceloviteje razvila v konceptu Reggio Emilia. 

Vzgojiteljice so se zavedale pomena pohval za otrokovo samozavest in pozitivno 
samopodobo, zato so večkrat uporabljale pohvale, ki so bile usmerjene tako na vedenje 
kot tudi na osebne lastnosti (1. opazovanje, sit. 3; 2. opazovanje, sit. 2, 5, 7; 3. 
opazovanje, sit. 3, 6; 4. opazovanje, sit. 10; 5. opazovanje, sit. 6; 8. opazovanje, sit. 7). 
Ker je razvojna značilnost otrok te starostne skupine, da so v svojih dejanjih pogosteje 
egocentrični, sem opazila več posredovanj v igro predvsem zaradi konfliktnih situacij, 
ki so bile v večini vezane na igrače (1. opazovanje, sit. 3; 2. opazovanje, sit. 3; 4. 
opazovanje, sit. 7; 6. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 9; 9. opazovanje, sit. 4; 10. 
opazovanje, sit. 5). V obeh oddelkih je bila velika pozornost usmerjena na zagotavljanje 
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varnosti (1. opazovanje, sit. 2; 3. opazovanje, sit. 3; 4. opazovanje, sit. 1, 2; 6. 
opazovanje, sit. 2; 8. opazovanje, sit. 2; 9. opazovanje, sit. 6; 10. opazovanje, sit. 9). Z 
razvojem socialnih spretnosti, kar je bilo opaziti že v oddelku od 2–3 let starih otrok, pa 
je prišlo tudi do več interakcij oz. igre z vrstniki na pobudo otrok, tudi v skupni igri.  

V nekaj redkih primerih se je vzgojiteljičino vključevanje/posredovanje v igro izkazalo 
kot nespodbudno (3. opazovanje, sit. 9; 8. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, sit. 7). V 
omenjenih primerih so vzgojiteljice zaradi svojih prepričanj in pogledov z vidika 
odrasle osebe in ne otroka preprečile, da bi morda lahko prišlo do drugačne vrste igre, 
tako po vsebini kot tudi po socialni udeležbi. Otroke so v njihovih interesih omejile. 
Nekajkrat so prekinile igro zaradi obrokov in vodenih dejavnosti, večinoma pa so 
zagotovile priporočljiv časovni okvir za prosto igro, in sicer od 30 do 50 minut, kot ga 
navaja npr. Griffing (1983, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 137) 
in v katerem imajo otroci možnost, da si poiščejo soigralce, izberejo vloge, priskrbijo 
igrače in druge igralne materiale, načrtujejo vsebino oz. temo igre in jo odigrajo. Na 
časovne omejitve igre, ki so vezane na predviden oz. določen čas obrokov, vzgojitelji v 
vrtcu večinoma ne morejo vplivati in so s tega vidika deloma opravičljive. 

Že s primerjavo obeh opazovanih oddelkov v prvi starostni skupini bi lahko rekla, da 
sem opazila razliko v količini vključevanja odraslih v otrokovo igro. Vzgojiteljice so se 
občutno manj vključevale takoj, ko so opazile, da se otroci zaposlujejo z neko 
dejavnostjo oz. da se sami igrajo. Mislim, da se še vedno premalo zavedajo dejstva, da 
je prosta igra tista dejavnost, v kateri lahko otrokov razvoj stopnjujejo do višjih ravni. 
Zdi se, da dajejo prednost vodenim dejavnostim ter da predvsem v njih vidijo možnost 
za otrokov napredek. Morda se premalo zavedajo pomena otrokove proste igre kot tiste, 
ki v zgodnjem otroštvu predstavlja najoptimalnejši okvir za razvoj na različnih 
področjih.  

Dejavnika, ki preko odraslih posredno vplivata na igro, sta tudi prostor in organizacija 
skupin. Vzgojitelji so na tem področju omejeni s strani vrtca oz. njegovim delovanjem 
kot institucije. Tako na primer ne morejo zagotoviti vseh igrač, za katere sami mislijo, 
da bi bile dobre za otroke v njihovi starostni skupini. Enako bi lahko rekla za 
organizacijo skupin glede na starostne omejitve; otroci bi lahko imeli več možnosti za 
identifikacijo in igro na razvojno višjih nivojih v stikih s starejšimi otroki (mentalno 
razvitejšimi partnerji) v heterogenih skupinah.  

Tudi prostorsko so vzgojitelji omejeni na prostor oz. igralnico, ki je predvidena za vsak 
oddelek posebej. Vseeno sem mnenja, da bi bili lahko predvsem pri zagotavljanju 
fleksibilnosti in stimulativnosti prostora, kot ju navaja eno izmed načel v Kurikulu za 
vrtce (1999, str. 23), bolj fleksibilni in ustvarjalni, kar pa ne morem posploševati, saj se 
vzgojitelji med sabo zelo razlikujejo.  
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Postavljeno peto hipotezo, da se večina vzgojiteljev v igro vključi le, kadar otroci to 
želijo oz. ga povabijo, v tem primeru oz. v tej starostni skupini ne bi mogla niti 
potrditi niti zavreči. Vzgojiteljice so bile na lastno pobudo aktivno udeležene v 
otrokovih dejavnostih in igri, kar bi lahko razložila z zavedanjem in upoštevanjem 
zaznavno-gibalnih, socialnih in komunikacijskih sposobnosti otrok te starosti, vendar pa 
pogosto niso delovale v območju bližnjega razvoja.  

9.2 IGRA V DRUGI STAROSTNI SKUPINI 

9.2.1 VSEBINA IGRE 

Na osnovi primerjave obeh starostnih skupin lahko rečem, da je bil pri starejših 
predšolskih otrocih opazen precejšen upad funkcijske igre. Glede na vsebino je igra s 
starostjo otrok postajala vedno bolj kompleksna, kar bi si lahko razložili z razvojem 
njihovih kognitivnih sposobnosti in socialnih spretnosti. Mnogi strokovnjaki, ki so 
opazovali vsebino otroške igre, so v svojih raziskavah prišli do spoznanj, da z otrokovo 
starostjo funkcijska igra upada, pojavljati pa se začnejo druge oz. višje oblike igre.  

Tipične funkcijske igre, v kateri bi otroci manipulirali z različnimi igračami oz. 
njihovimi prvinami, materiali itd., praktično ni bilo, saj so osnovne zaznavne in gibalne 
funkcije že osvojili. Elemente funkcijske igre sem opazila predvsem na gibalnem 
področju. Otroci so se vključevali v raznovrstne gibalne igre, kot jih navaja npr. Rice 
(1998, nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 36) in se posledično preizkušali 
in izpopolnjevali v različnih gibalnih sposobnostih, kot so npr. ravnotežje, koordinacija, 
preciznost (3. opazovanje, sit. 2, 4, 8; 5. opazovanje, sit. 5; 9. opazovanje, sit 4, 6; 10. 
opazovanje, sit. 7), kjer je bil opazen precejšen napredek v primerjavi z otroki prve 
starostne skupine. M. Batistič Zorec (2002, str. 6) pravi, da gre predvsem za napredek 
na področju vedno bolj koordiniranega teka, lovljenja ravnotežja, preskakovanja ovir, 
plezanja, iger z žogo itd.  

Primeri lovljenja (5. opazovanje, sit. 7; 9. opazovanje, sit. 5) so primeri funkcijske igre, 
kot (komplementarne) socialne igre, saj je funkcijska igra večinoma potekala v skupini 
dveh ali več otrok, kar kaže na razvoj socialnih spretnosti, predvsem na zmožnost 
sodelovanja. V funkcijski igri je prihajala do izraza tudi ustvarjalnost otrok (3. 
opazovanje, sit. 2, 4, 8; 5. opazovanje, sit. 5; 10. opazovanje, sit. 7), saj so si za svoje 
gibalne igre izbirali različne predmete, igralne materiale in situacije. Tipičen primer 
funkcijske igre, ko otrok manipulira z različnimi materiali in jih spoznava, bi bila lahko 
4. situacija četrtega opazovanja igre (ustvarjanje s plastelinom), vendar bi v otrokovi 
ustvarjalni dejavnosti in predstavljanju tistega, kar namerava ustvariti, lahko prepoznali 
tudi zmožnost mentalne reprezentacije, ki predstavlja temelj simbolne igre, kar kaže na 
preplet različnih vrst igre.  

Glede na celostni napredek v razvoju otrok te starostne skupine sem opazila izrazit 
porast ustvarjalne igre, ki je bila v prvi starostni skupini precej redka. Toličič (1961, 
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nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33) jo je opredelil kot dejavnost, ki 
vključuje pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje in gradnjo. Uporabo različnih 
predmetov in materialov v igri (različne vrste kock, plastelin, pesek ...) z namenom, da 
bi otroci v igri nekaj sestavili ali ustvarili, pa je S. Smilansky (1968, prav tam) 
opredelila kot konstrukcijsko vrsto igre. Pogosto je šlo za ustvarjalne dejavnosti, ki so 
prišle do izraza v gradnji z različnimi vrstami kock (1. opazovanje, sit. 2, 3, 7; 2. 
opazovanje, sit. 2; 3. opazovanje, sit. 2, 5, 9; 6. opazovanje, sit. 9; 7. opazovanje, sit. 1; 
10. opazovanje, sit. 8), pa tudi za ustvarjanje z drugimi pripomočki in materiali, 
predvsem za risanje (1. opazovanje, sit. 1, 7; 4. opazovanje, sit. 5; 6. opazovanje, sit. 2, 
5; 7. opazovanje, sit. 3, 5, 7; 8. opazovanje, sit. 3; 9. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, 
sit. 5). V ustvarjalni (konstrukcijski) igri so otroci skoraj v vseh primerih predhodno 
povedali, kaj in kako bodo ustvarjali. L. Marjanovič Umek (1991, nav. po Marjanovič 
Umek in Kavčič, 2001, str. 37) pravi, da je za konstrukcijsko igro starejšega 
predšolskega otroka značilno, da že pred samo izvedbo dejavnosti pove, kaj in kako bo 
zgradil, kar je bilo zaslediti tudi v mojih opazovanjih proste igre.  

S primerjavo ustvarjalne oz. konstrukcijske igre prve in druge starostne skupine 
ugotavljam, da je v slednji prišlo do velikega napredka v pogostosti in kvaliteti 
socialnih interakcij z vrstniki, predvsem zaradi razvoja socialnih spretnosti in razvoja 
govora. T. Kavčič (2001, str. 57) pravi, da se z razvojem igre povečuje tudi verbalna 
komponenta igre. Otroci so se med igro veliko pogovarjali, dajali navodila, sledili 
navodilom, poimenovali, poslušali, kar so po definiciji v teoriji vse komponente 
dojemalne igre. Znotraj ustvarjalne igre je torej prihajalo tudi do dojemalne igre oz. do 
prehajanja iz ustvarjalne v dojemalno igro (1. opazovanje, sit. 2; 2. opazovanje, sit. 2; 3. 
opazovanje, sit. 2; 4. opazovanje, sit. 5; 6. opazovanje, sit. 5; 7. opazovanje, sit. 1, 3, 5, 
7; 8. opazovanje, sit. 3, 5; 9. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, sit. 8). Tipični primeri 
dojemalne igre so še: 1. opazovanje, sit. 2; 3. opazovanje, sit. 7; 4. opazovanje, sit. 4; 5. 
opazovanje, sit. 1; 6. opazovanje, sit. 1, 5; 7. opazovanje, sit. 1, 3, 9; 8. opazovanje, sit. 
2; 9. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, sit. 2.  

Medtem ko je v prvi starostni skupini do dojemalne igre večinoma prihajalo ob 
spodbudi in vključevanju vzgojiteljice, njena vloga v tej starostni skupini, zlasti pri 
starejših otrocih (5–6 let) ni bila ključna zaradi otrokovih večjih zmožnosti 
vzpostavljanja medvrstniških interakcij in komunikacije, predvsem socialno 
transformiranega govora. Ugotovila sem, da se dojemalna igra oz. njeni elementi 
prepletajo v vseh omenjenih vsebinsko opredeljenih vrstah igre. Horvat in L. Magajna 
(1989, nav. po Batistič Zorec, 2002, str. 6) pravita, da se s starostjo veča zapletenost 
otrokove igre, zato jo vedno težje uvrščamo le v eno od kategorij. 

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da je simbolna igra tipična za otroke v starostnem 
obdobju od drugega do šestega leta., s čimer bi se lahko strinjala glede na opazovanja 
igre v različnih starostnih oddelkih. Kakor sem že omenjala, gre v otrokovi dejavnosti 
za preplet več vrst iger in lahko rečem, da so bili v simbolni igri zelo pogosti predvsem 
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elementi dojemalne igre, ki so bili zlasti očitni in opazni pri starejših otrocih (5–6 let), 
kjer simbolna igra brez različnih verbalizacij pravzaprav ne bi bila možna.  

S primerjavo prve in druge starostne skupine pa tudi s primerjavo obeh opazovanih 
oddelkov te starostne skupine sem ugotovila, da se je simbolna igra razvijala in 
napredovala do višjih ravni simbolne transformacije tudi zaradi bolje razvitih govornih 
sposobnosti otrok. L. Marjanovič Umek (2001, str. 75) pravi, da dejavnosti »kot da bi« 
dobijo v simbolni igri svojo pomenskost in sporočilnost prav skozi rabo jezika, ki kot 
simbolni sistem omogoča delovanje na predstavni ravni, to je v iskanju novih povezav 
in odnosov, ki pridejo do izraza predvsem pri starejših predšolskih otrocih. Več avtoric 
(nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 77, 78) ugotavlja, da se različne ravni simbolne 
igre odražajo tudi skozi uporabo jezika in komunikacije v igri (uporaba registrov, 
socialno transformiranega govora, metakomunikacije).  

V. McLoyd (1980, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 20, 21) je v svoji hierarhični shemi 
za ugotavljanje simbolne transformacije otrok v igri navedla predmetno transformacijo 
(vezano na predmete), kateri sledi predstavna transformacija, ki pa ni več ozko vezana 
na predmete, ampak na predstave o predmetih samih. Opazila sem, da je bilo nekoliko 
več predmetne transformacije prisotne pri mlajših otrocih, in sicer v oddelku od dveh do 
štirih let (1. opazovanje, sit. 9; 2. opazovanje, sit. 4; 3. opazovanje, sit. 6; 4. opazovanje, 
sit. 6; 6. opazovanje, sit. 7), s starostjo pa je naraščala količina predstavnih 
transformacij (1. opazovanje, sit. 2, 5; 2. opazovanje, sit. 1, 10; 3. opazovanje, sit. 5; 4. 
opazovanje sit. 4; 5. opazovanje, sit. 2, 3, 6; 6. opazovanje, sit. 1, 4, 9; 7. opazovanje, 
sit. 1, 9; 8. opazovanje, sit. 6; 9. opazovanje, sit. 3, 7, 8; 10. opazovanje, sit. 8). Pogosto 
je bilo težko ločiti in opredeliti stopnjo simbolne transformacije samo na predmetno ali 
predstavno, saj sta se v igri otrok pogosto dopolnjevali obe vrsti transformacije (2. 
opazovanje, sit. 10; 3. opazovanje, sit. 5, 9; 5. opazovanje, sit. 3, 6; 6. opazovanje, sit. 4; 
8. opazovanje, sit. 6; 9. opazovanje, sit. 7).  

Otroci so se v simbolni igri igrali izrazito socialno, najpogosteje s svojimi vrstniki, 
medtem ko je bila simbolna igra v prvi starostni skupini pogosteje individualna in 
avtosimbolna, kar prav tako kaže na razvoj otrokovega mišljenja, socialnih spretnosti in 
govora. Navedeno bi lahko povezala s trditvijo S. Smilansky (1968, nav. po Marjanovič 
Umek, 2001, str. 69), ki pravi, da je raven simbolne igre odvisna od ravni razvoja 
mišljenja in socialnih spretnosti ter obratno, simbolna igra vpliva na razvoj mišljenja in 
socialnih spretnosti.  

Opaziti je bilo kar nekaj primerov igre vlog, kot najvišje stopnje v razvoju simbolne 
igre, in vključujočih spoznavnih operacij decentracije in reverzibilnosti, kot jih navajajo 
Rubin, Fein in Vanderberg (1983, prav tam), in sicer več pri otrocih starih od 5–6 let (2. 
opazovanje, sit. 1, 8; 5. opazovanje, sit. 6; 6. opazovanje, sit. 4, 9; 7. opazovanje, sit. 9; 
8. opazovanje, sit. 6; 9. opazovanje, sit. 3, 7, 8; 10. opazovanje, sit. 3, 8). D. B Eljkonjin 
(nav. po Horvat in Magajna, 1987, str. 165) trdi, da so domišljijske igre, posebej igre 
vlog, edine prave oblike igralne dejavnosti in imajo neprecenljivo vrednost za otrokov 
socialno-čustveni razvoj. Igra vlog se je večkrat razvila v sociodramsko igro (5. 
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opazovanje, sit. 6; 6. opazovanje, sit. 4, 9; 8. opazovanje, sit. 6; 9. opazovanje, sit. 8; 10. 
opazovanje, sit. 8) kot jo je opredelila U. Fekonja (2004, str. 384) in za katero je 
značilno, da poteka na osnovi interakcij med igralci.  

Starejši otroci so se pogosteje kot mlajši v tej starostni skupini igrali kooperativno 
simbolno igro (1. opazovanje, sit. 9; 5. opazovanje, sit. 6; 6. opazovanje, sit. 4, 9; 7. 
opazovanje, sit. 9; 9. opazovanje, sit. 3, 7, 8; 10. opazovanje, sit. 3) kot jo navaja 
Howesova (1985, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 24) in za katero je značilno 
pojavljanje komplementarnih vlog (npr. mama – otrok, prodajalec – kupec ...). Izkazalo 
se je, da ima poleg socialnih spretnosti v tej vrsti igre pomembno vlogo tudi govor. 
Pallegrini in Jones (1994, nav. po Marjanovič Umek, 2001, str. 77, 78) posebej navajata 
dekontekstualizacijo igre, ki jo omogoča jezik. Gre za definiranje vsebine igre ter 
redefiniranje igrač in igralnega materiala, pri tem pa otrok uporablja različne besedne 
vrste in tvori stavke.  

V primerjavi s prvo starostno skupino so bile vloge pogosteje karakterne (2. 
opazovanje, sit. 8; 3. opazovanje, sit. 5, 9; 6. opazovanje, sit. 1, 7, 9; 7. opazovanje, sit. 
9; 8. opazovanje, sit. 6; 9. opazovanje, sit. 3, 8; 10. opazovanje, sit. 8) in družinske (1. 
opazovanje, sit. 9; 2. opazovanje, sit. 1; 4. opazovanje, sit. 3; 6. opazovanje, sit. 4; 9. 
opazovanje, sit. 7) kot pa funkcijske.  

Pri otrocih, starih od 5–6 let, bi lahko naštela nekaj primerov simbolne igre (6. 
opazovanje, sit. 4, 9; 9. opazovanje, sit. 7, 8), kjer kompleksnost igralnih dogodkov, kot 
jih navajata Wolf in Grollman (1982, nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 22), presega 
navedeno shemo, preprost dogodek in napreduje v kompleksen dogodek, enostavne 

epizode in kompleksne epizode. 

Otroci so si večkrat sami ustvarili predmete oz. priložnostne igrače (zgradili so jih npr. 
iz kock), ki so jih v nadaljevanju uporabili v simbolni igri. Eden izmed takšnih primerov 
je primer v 10. opazovanju, situacija 8, kjer so si otroci za igro bojevanja z vesoljskimi 
ladjami sami izdelali »vojaške igrače«. S tem primerom bi lahko potrdila ujemanje z 
ugotovitvami različnih strokovnjakov, ki so preučevali agresijo v otrokovi igri; otroci si 
lahko kljub neodobravanju in prepovedovanju vzgojiteljic take igrače izdelajo sami.  

Če primerjam prisotnost iger s pravili med prvo in drugo starostno skupino, ugotavljam, 
da so se v slednji pojavile nekoliko večkrat, iniciativa zanje pa je prišla tudi s strani 
otrok (1. opazovanje, sit. 6; 3. opazovanje, sit. 1, 3; 6. opazovanje, sit. 6; 8. opazovanje, 
sit. 1, 7; 10 opazovanje, sit. 6). Šlo je za več verbalne komunikacije in sodelovanja, 
predvsem pri 5–6 let starih otrocih, zmožni so bili slediti, vztrajati v igri in upoštevati 
pravila. C. Hutt (1994, nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 42) igre s pravili 
povezuje s kooperativnim vedenjem, Ivić (1983, prav tam) pa za regulacijo socialnih 
odnosov v igri s pravili poudarja zmožnost socialne integracije in diferenciacije. V igrah 
s pravili so se otroci igrali spominske igre, igre tipa »človek ne jezi se«, različne 
zloženke, sestavljanke in dopolnjevanke, katerih igralne elemente je Kamenov (1981, 
nav. po Fekonja, 2001, str. 88) uvrstil med didaktične igrače.  
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Glede na vse zgoraj navedene ugotovitve iz opazovanj simbolne igre, lahko potrdim 
tretjo hipotezo: simbolna igra s starostjo otrok napreduje od preprostejših h 
kompleksnim oblikam.  

9.2.2 SOCIALNE INTERAKCIJE MED OTROKI 

Na osnovi primerjave med prvo in drugo starostno skupino sem opazila precejšnjo 
razliko v socialnih interakcijah; z otrokovo naraščajočo starostjo se zmanjšuje pogostost 
socialnih interakcij, usmerjenih na odrasle, pogostejše in kvalitetnejše pa postajajo 
socialne interakcije med otroki. 

Kontaktna igra, kjer so otroci vzgojiteljice skušali pritegniti v neposredno igralno 
interakcijo, ali ko so si želeli, da bi bili opaženi (potrditev), je bila pogosta predvsem pri 
otrocih prve starostne skupine, v drugi starostni skupini pa zelo redka (1. opazovanje, 
sit. 8; 2. opazovanje, sit. 7; 8. opazovanje, sit. 6; 10. opazovanje, sit. 1, 5). 

V oddelku 2–4 let starih otrok (zlati pri mlajših) je bilo (pogosteje kot pri starejših) še 
opaziti primere individualne igre (3. opazovanje, sit. 5, 9; 4. opazovanje, sit. 1, 3; 5. 
opazovanje, sit. 3; 6. opazovanje, sit. 3, 8), z naraščajočo starostjo pa je začela upadati, 
kar si znova lahko razložimo z razvijajočimi socialno-kognitivnimi sposobnostmi in z 
razvojem govora.  

Socialna integracija v skupino otrokom omogoča različne socialne interakcije, zato 
opazovalne igre praktično ni bilo, lahko pa bi naštela nekaj primerov opazovalne igre z 
vključitvijo (1. opazovanje, sit, 4, 6; 3. opazovanje, sit. 1, 6; 5. opazovanje, sit. 1; 6. 
opazovanje, sit. 2; 7. opazovanje, sit. 3). Razlog za vključevanje so bile pogosto različne 
igralne situacije, ki so pritegnile otrokovo pozornost.  

Nekateri tipični primeri vzporedne igre, ko se otroci sicer igrajo s podobnimi igračami 
oz. na podoben način, med njimi pa ne prihaja do socialnih interakcij, so bili še opazni v 
oddelku mlajših otrok (1. opazovanje, sit. 1; 2. opazovanje, sit. 1, 3, 4; 3. opazovanje, 
sit. 3; 4. opazovanje, sit. 5), pri starejših pa skorajda ne (8. opazovanje, sit. 4). V 
vzporedni igri je pogosto prihajalo do stikov oz. socialnih interakcij med otroki, ki so se 
igrali drug poleg drugega, morda nekoliko pogosteje v konstrukcijski igri (1. 
opazovanje, sit. 7; 2. opazovanje, sit. 5; 3. opazovanje, sit. 2; 5. opazovanje, sit. 4; 6. 
opazovanje, sit. 9; 7. opazovanje, sit. 2, 4, 5; 8. opazovanje, sit. 5). U. Fekonja (2004, 
str. 386) pravi, da zlasti vzporedna konstrukcijska igra omogoča, da se otrok vključi v 
igro s svojimi vrstniki. Vzporedna igra je torej prisotna pri vseh otrocih, tako pri mlajših 
kot pri starejših. Toličič in V. Smiljanić (1979, str. 193) pravita, da najdejo v takšni vrsti 
igre zadovoljstvo tako nadpovprečno inteligentni otroci, ker lahko po svoje ustvarjajo in 
v svojih zamislih niso ovirani, kot povprečno inteligentni, saj ustreza stopnji njihovega 
razvoja.  
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Če primerjamo prosto igro oz. socialne interakcije med otroki prve in druge starostne 
skupine, je opazen velik napredek v količini igre z vrstniki in pogostosti interakcij 
predvsem v skupni igri otrok. Otroci so se najpogosteje igrali v manjših skupinah, ki so 
se pogosto spreminjale. Največ je bilo asociativne igre (1. opazovanje, sit. 3, 5, 9; 2. 
opazovanje, sit. 2, 8, 9, 10; 3. opazovanje, sit. 4, 8; 4. opazovanje, sit. 4; 5. opazovanje, 
sit. 1, 5; 6. opazovanje sit. 1, 4, 5, 6, 7, 9; 7. opazovanje, sit. 6, 8, 9; 8. opazovanje, sit. 
1, 2, 3, 7; 9. opazovanje, sit. 1, 3, 7, 8; 10. opazovanje, sit. 2, 3, 6, 7, 8), glede na 
navedene rezultate pa lahko rečem, da je bila asociativna igra še posebej pogosta pri 
starejših otrocih (5–6 let), kar kaže na razvoj socialnih spretnosti, zlasti na sposobnosti 
sodelovanja, zmožnost delitve stvari, pogajanja, kontroliranja vedenja in emocij. Otroci 
so se skupaj igrali, posojali igrače in sodelovali, vendar pa njihove dejavnosti pogosto 
niso imele skupnega cilja, kar je značilno za kooperativno igro. Toličič in V. Smiljanić -
Čolanović (1977, nav. po Batistič Zorec, 2002, str. 5) pravita, da ta vrsta igre zahteva 
višje stopnje socialne in emocionalne zrelosti, saj mora otrok svoje delovanje uskladiti z 
ravnanjem vrstnikov v igri in sklepanjem kompromisov. Kljub temu lahko navedem kar 
nekaj primerov kooperativne skupne igre (1. opazovanje, sit. 2; 2. opazovanje, sit. 6; 4. 
opazovanje, sit. 2; 6. opazovanje, sit. 9; 7. opazovanje, sit. 1; 9. opazovanje, sit. 2, 4, 6; 
10. opazovanje, sit. 8), kar pomeni, da so otroci v svoji socialno-emocionalni zrelosti 
napredovali.  

Hughes (1995, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 132) pravi, da so 
konsistentni in stabilni odnosi med vrstniki povezani z višjo stopnjo socialne 
kompetentnosti in višjo ravnjo kooperativne socialne igre, ki je tudi pogostejša. Morda 
si lahko razlog za manj kooperativne skupne igre poiščemo tudi v tem, da predšolski 
otroci še ne sklepajo dolgotrajnih prijateljstev, ampak da si za igro izbirajo partnerje, ki 
so trenutno fizično blizu, kakor ugotavljata Selman in Jaquette (nav. po Batistič Zorec, 
1996, str. 7). Otroci so si za svojo igro pogosto izbirali otroke, ki so bili v dani situaciji 
v njihovi bližini in/ali so se igrali na podoben način. Zlasti pri starejših (5–6 let) otrocih 
sem v nekaj primerih opazila, da so si za igro večkrat izbrali istega partnerja, kar kaže 
na izkazovanje medsebojne naklonjenosti med otroci, ki je v nadaljevanju lahko osnova 
tesnejših prijateljskih odnosov. Ponekod je bilo v skupni igri (zlasti simbolni in 
sociodramski igri) opaziti vlogo oz. pomembnost spola otrok, ki so se vključevali v 
igralno dejavnost. Deklice so se pogosteje igrale skupaj (3. opazovanje, sit. 4; 4. 
opazovanje, sit. 2; 6. opazovanje, sit. 5; 8. opazovanje, sit. 3 ...), njihove vloge so bile 
pogosto družinske (1. opazovanje, sit. 9; 2. opazovanje, sit. 10; 9. opazovanje, sit. 7 ...), 
dečki pa so se večkrat vključevali v skupne konstrukcijske in domišljijske igre (1. 
opazovanje, sit. 2; 6. opazovanje, sit. 9; 7. opazovanje, sit. 1, 6; 10. opazovanje, sit. 8). 

V prvi starostni skupini otrok so bile konfliktne situacije večinoma vezane na igrače 
(grabljenje igrač), pojavljali so se fizični obračuni med otroki, medtem ko je v tej 
starostni skupini zaradi socialnih in komunikacijskih spretnosti v konfliktnih situacijah 
vedno večji poudarek na verbalnem reševanju konfliktov (2. opazovanje, sit. 2; 3. 
opazovanje, sit. 2; 4. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 5; 10. opazovanje, sit. 6, 8). 
M. Batistič Zorec (1996, str. 9) pravi, da se s starostjo fizična agresivnost manjša na 
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račun besedne agresivnosti, kar kaže na razvoj otrokovih verbalnih sposobnosti in na 
vpliv vzgoje. Nekaj redkih primerov fizične agresivnosti (7. opazovanje, sit. 8; 8. 
opazovanje, sit. 2; 9. opazovanje, sit. 5) bi torej lahko povezala z načinom vzgoje in tudi 
s temperamentom otrok.  

Otroci, zlasti starejši, so zaradi razvoja na kognitivnem področju napredovali tudi na 
socialnem, kar kaže na recipročnost socialnega in kognitivnega razvoja. Erwin (1993, 
nav. po Batistič Zorec, 1996, str. 2) pravi, da gre za (s starostjo) razvijajočo socialno 
kognicijo, ki vključuje razumevanje drugih, njihovih misli, čustev, intenc, oz. za 
razlikovanje svoje perspektive od perspektive drugih, kar se predvsem kaže v socialnih 
dejavnostih, ki vključujejo pogajanje, dogovarjanje, reševanje konfliktov. Vse omenjene 
dejavnosti so bile v tej starostni skupini veliko bolj opazne kot v prvi, kar pomeni, da so 
otroci napredovali v smislu socialne kompetentnosti, tako verbalne kot neverbalne. 
Navedla bi lahko tudi nekaj primerov prosocialnega vedenja (3. opazovanje, sit. 2; 7. 
opazovanje, sit. 9), ki bi jih že lahko povezali z razvojem moralnosti. Kohlberg (nav. po 
Batistič Zorec, 1999, str. 5) pravi, da na razvoj moralnosti med drugim vpliva tudi 
prevzemanje socialnih vlog ali identifikacija z drugimi in empatija do njih, ki 
posameznika usposobita, da postane socialno kompetenten. Ob navedenem ne gre 
prezreti različnih študij, ki jih je navedla M. Batistič Zorec (1996, str. 34), v katerih so 
dokazovali pozitivne učinke heterogenega okolja na kognitivne in socialne spretnosti 
mlajših otrok, medtem ko si starejši v igri z mlajšimi otroki izboljšujejo tako 
komunikacijske in intelektualne spretnosti kot tudi prosocialno in zaščitniško vedenje.  

A. Freud (prav tam) pravi, da vrstniki močneje kot odrasli vplivajo na socialno 
kompetentnost, socialno prilagojeno obnašanje, stališča, vrednote, pa tudi na stopnjo 
samospoštovanja, ki je povezana z njegovo sprejetostjo med vrstniki. V prvi starostni 
skupini se je (v primerjavi z drugo) vzgojiteljica pogosteje vključevala v socialne 
interakcije z otroki, zdi se, da je imela zaradi slabše razvitih socialnih spretnosti otrok 
veliko večjo vlogo tudi v oblikovanju pozitivne samopodobe (različno usmerjene 
pohvale). Še vedno pogosto pa so vzgojiteljice posredovale v konfliktnih situacijah in 
tistih, ki bi lahko ogrožale otrokovo varnost.  

V igralnih situacijah so otroci pogosteje kot v prvi starostni skupini zavzeli nadrejene 
vloge (1. opazovanje, sit. 4, 6; 2. opazovanje, sit. 1, 6, 10; 7. opazovanje, sit. 9; 8. 
opazovanje, sit. 2; 9. opazovanje, sit. 2, 3), vedno bolj pa so prihajale do izraza tudi 
značajske lastnosti otrok, saj so se nekateri v igri podredili, drugi pa so prevzeli vodilne 
vloge (1. opazovanje, sit. 2; 2. opazovanje, sit. 11; 5. opazovanje, sit. 4; 6. opazovanje, 
sit. 1; 9. opazovanje, sit. 6; 10. opazovanje, sit. 4).  

Igra otrok je z razvojem socialnih spretnosti in govora omogočala vključevanje v 
skupinsko igro, tako kooperativno, predvsem pa asociativno, zato lahko potrdim četrto 
hipotezo, da starejši, kot so otroci, bolj pogosto se udeležujejo skupinske igre. 
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9.2.3 VLOGA ODRASLIH PRI IGRI 

Tudi v tej starostni skupini sem z opazovanjem proste igre otrok in vključevanja 
odraslih oz. vzgojiteljev v otrokovo dejavnost opazila, da je vključevanja z namenom 
razvijanja višjih oblik igre oz. višjih ravni znotraj ene vrste igre manj, kot bi ga lahko 
bilo, če bi vzgojitelji prosto igro vzeli kot tisto, ki zaradi svoje spontanosti omogoča 
idealne pogoje za spodbujanje otrokovega razvoja.  

Ugotavljam, da je prosta igra otrok nekakšna 'sprostilna' oz. 'vmesna' dejavnost med 
bolj 'pomembnimi' vodenimi in rutinskimi dejavnostmi. V praksi bi tako imenovano 
'učenje preko igre' res lahko potekalo v prosti igri otrok ob primernem vključevanju 
vzgojitelja kot mentalno razvitejšega partnerja. Vodene dejavnosti bi namreč težko 
opredelila kot tiste, v katerih prihaja do učenja preko igre, kajti igra je spontana 
otrokova dejavnost, ki poteka zaradi otrokove notranje potrebe in želje, medtem ko 
dejavnosti, ki jih za otroke pripravljajo vzgojitelji, pogosto zanemarijo želje otrok oz. 
njihovo participacijo v organizaciji, pripravi in izvedbi teh dejavnosti.  

V primerjavi s prvo starostno skupino je šlo tu za precej manj namernega vključevanja 
vzgojiteljic v prosto igro otrok. Otroci so z naraščajočo starostjo napredovali v 
zmožnosti daljšega ohranjanja pozornosti na določeno igračo oz. igralno situacijo, tako 
da vzgojiteljice niso imele tako pomembne motivatorske vloge pri igri kot pri mlajših 
otrocih. Kljub temu lahko naštejem nekaj primerov spodbujanja igre z igračami ali 
igralnim materialom predvsem v oddelku 2–4 let starih otrok (1. opazovanje, sit. 5; 2. 
opazovanje, sit. 3; 3. opazovanje, sit. 1; 4. opazovanje, sit. 1). Starejši otroci (5–6 let) 
teh spodbud skoraj niso potrebovali, kar bi lahko razložili z napredkom na različnih 
razvojnih področjih (kognitivnem, gibalnem, socialnem, govornem), ki vpliva na 
otrokovo vključevanje v različne vrste iger, z naraščajočo starostjo pa vedno bolj prihaja 
do izraza tudi individualni interes posameznega otroka.  

Opazila sem, da je na vključevanje vzgojiteljic v igro večkrat vplivalo trenutno 
razpoloženje, čeprav bi lahko naštela kar nekaj primerov vključevanja na njihovo lastno 
pobudo, predvsem v skupini mlajših otrok (1. opazovanje, sit. 1, 6, 7; 3. opazovanje, sit. 
3, 7, 9; 4. opazovanje, sit. 2; 5. opazovanje, sit. 6; 8. opazovanje, sit. 7; 10. opazovanje, 
sit. 2). Nekajkrat je šlo za vključevanje na pobudo ali povabilo otrok (5. opazovanje, sit. 
1; 8. opazovanje, sit. 1, 6; 9. opazovanje, sit. 1; 10. opazovanje, sit. 1) in tudi za 
kontakte, usmerjene na vzgojiteljice (kontaktna igra) z namenom vzbujanja njene 
pozornosti (1. opazovanje, sit. 5, 8; 2. opazovanje, sit. 7; 7. opazovanje, sit. 5; 10. 
opazovanje, sit. 1, 5). Kar nekaj takšnih primerov se je pojavilo tudi v oddelku 5–6 let 
starih otrok, kar bi lahko povezala z opažanji K. Sylve (1984, nav. po Marjanovič Umek 
in Lešnik Musek, 2001, str. 131), ki pravi, da se otroci, predvsem starejši, igrajo daljši 
čas, ko so odrasli v njihovi bližini oz. na dosegu roke in ko se aktivno vključujejo v 
njihovo dejavnost.  
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Zaradi razvoja otrok in njihovih sposobnosti s strani vzgojiteljic ni šlo toliko za 
spodbujanje igre z zagotavljanjem stimulativnega predmetnega okolja, kot ga je v 
opredelitvi treh možnih tipov spodbujanja otroške igre opredelil Oerter (1993 nav. po 
Zupančič, 2001, str. 109), ampak je šlo bolj za prvi tip namerne formalne ali neformalne 
pomoči kompetentnejšega partnerja, v primerih vključevanja v otrokovo igro pa za 
različne načine ohranjanja igralnega okvira in spodbujanja igre. Vzgojiteljice so 
spodbujale igro z usmerjanjem pozornosti (1. opazovanje, sit. 1, 6, 8; 3. opazovanje, sit. 
7; 8. opazovanje, sit. 1; 10. opazovanje, sit. 5), spraševanjem po dejanju (1. opazovanje, 
sit. 1, 5, 7; 3. opazovanje, sit. 3; 4. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, sit. 2), 
jezikovnimi dopolnili ali popravki (1. opazovanje, sit. 6; 8. opazovanje, sit. 1), 
pozivanjem k dejanju (1. opazovanje, sit. 6; 3. opazovanje, sit. 3, 9; 4. opazovanje, sit. 
2; 6. opazovanje, sit. 2), pomočjo pri izvedbi (4. opazovanje, sit. 2, 4; 5. opazovanje, sit. 
6; 8. opazovanje, sit. 7; 10. opazovanje, sit. 1) in razlago dejanja ali stanja (8. 
opazovanje, sit. 1, 7). Ob navedenem izpostavljam 5. opazovanje, in sicer situaciji 3 in 
6, kjer gre za primere telefoniranja (simbolne igre) 2–4 let starih otrok, kar je v svoji 
analizi opazovanja igre in vodenja otrok v OBR navajal in izpostavljal tudi Oerter (prav 
tam, str. 114), kot eno izmed možnosti spodbujanja igre otrok. Gre za situaciji, kjer bi 
vzgojiteljice s svojim primernim spodbujanjem fiktivne situacije lahko dvignile igro na 
najvišjo – tretjo raven integracije oz. združevanja kontekstov, česar pa v teh primerih 
niso storile.  

Pobude za različne vsebine iger so pogosteje prihajale s strani otrok kot vzgojiteljic, kar 
bi si lahko razlagali z razvijajočimi in vedno bolj izrazitimi individualnimi 
sposobnostmi, željami posameznika ali z željami večih otrok v skupni igri. Glede na 
precejšnje število opazovanj in igralnih situacij, bi z gotovostjo lahko rekla, da so se le-
te pogosto ponavljale. Vzgojiteljice bi lahko večkrat taktno vpeljale svoje igralne ideje, 
ki bi jih otroci lahko prevzemali in z njihovo pomočjo tudi nadgrajevali. Kljub temu je 
šlo v igri vedno za »materializacijo« v skupnem predmetu, kot jo opisuje M. Zupančič 
(2001, str. 111), kjer se je sam igralni okvir lahko ohranjal ne glede na to, ali se je 
vzgojiteljica vključevala v igro ali ne. Ob primernem vključevanju vzgojiteljice kot 
mentalno razvitejšega partnerja, pa bi lahko prišlo do delovanja v OBR in posledično do 
razvoja otrokove igre.  

Pogosto je šlo za vključevanje odraslih v tako imenovane »didaktične igre« in igre s 
pravili (1. opazovanje, sit. 6; 3. opazovanje, sit. 1, 3; 8. opazovanje, sit. 1; 10. 
opazovanje, sit. 6), kjer so 5–6-letni otroci kljub razvoju socialnih spretnosti, predvsem 
sposobnosti sodelovanja in upoštevanja pravil, potrebovali pomoč vzgojiteljev za 
pravilen potek igre.  

Ne glede na zgoraj navedene primere spodbujanja igre vzgojiteljice pogosto niso 
delovale v območju bližnjega razvoja; njihovo vključevanje v igro pogosto ni vplivalo 
na pojav in razvoj višjih oblik igre, razlog za to bi lahko iskali v pomanjkljivi strokovni 
usposobljenosti zaposlenih in tudi v premajhni angažiranosti v sami igralni dejavnosti.  
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Vloga vzgojiteljic v igri je bila večkrat opazna v povezavi s posredovanjem zaradi 
zagotavljanja varnosti otrok (1. opazovanje, sit. 5; 3. opazovanje, sit. 5, 8; 5. 
opazovanje, sit. 7; 9. opazovanje, sit. 5), reševanjem konfliktnih situacij (3. opazovanje, 
sit. 2; 4. opazovanje, sit. 7; 8. opazovanje, sit. 2) in discipliniranjem otrok (4. 
opazovanje, sit. 7; 9. opazovanje, sit. 5). Lahko bi navedla tudi nekaj primerov 
nespodbudnega posredovanja v dejavnosti otrok (2. opazovanje, sit. 3; 6. opazovanje, 
sit. 7; 7. opazovanje, sit. 4, 5; 8. opazovanje, sit. 2; 10. opazovanje, sit. 8), ki so 
posledica osebnih stališč in nazorov v vzgoji. V povezavi s slednjim naj omenim 
vzgojiteljičino prepoved prinašanja igrač oz. figur iz risank, ki v vsebino vključujejo 
agresivne elemente (oddelek 5–6 let starih otrok). Otroci so vzgojiteljico kljub tako 
imenovanem 'dogovoru' večkrat vprašali, če bi lahko vseeno kdaj prinesli tovrstne 
igrače s seboj v vrtec, vendar jim tega ni dovoljevala. Lahko bi rekla, da je s takšnim 
pristopom oz. prepričanjem otroke omejevala v njihovih interesih, morda celo 
prikrajšala za razvojno višje oblike igre. Mnoge raziskave so namreč dokazale, da igre 
in igrače z agresivno vsebino večinoma niso razlog za razvoj otrokove agresije, ker 
otroci običajno ločujejo med agresijo v igri in agresivnim vedenjem izven okvira igre. 
S. Pogačnik - Toličič (1977, str. 47) pravi, da je pomembno, da upoštevamo mnenje 
otroka o njegovi najljubši igrači, tudi takrat, ko je za nas nepojmljivo.  

V tej starostni skupini, zlasti pri najstarejših otrocih, je bilo opaziti veliko večje 
zanimanje za skupno igro z vrstniki, otroci so si najpogosteje sami poiskali partnerje za 
igro. Opaziti je bilo, da jim skupina predstavlja varno okolje, v katerem se dobro 
počutijo. Vrstniki imajo sedaj v igri skorajda enako pomembno vlogo kot odrasli, kar bi 
še posebej lahko prišlo do izraza v starostno heterogenih skupinah, kjer bi starejši otroci 
lahko odigrali vlogo mentalno razvitejših partnerjev in delovali v območju bližnjega 
razvoja. Kljub temu Hughes (1995, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, 
str. 133) pravi, da že ko se otroci igrajo z vrstnikom, ki ga poznajo, njihova igra poteka 
na razvojno višjih ravneh. Poznavanje soigralca zvišuje delež domišljijske igre, ki hkrati 
postaja bolj kompleksna in odraža višje ravni kognitivnega funkcioniranja. Tudi sama bi 
lahko glede na vsebino igre navedla različne primere, kjer so se otroci v skupini igrali 
sami, brez pomoči vzgojitelja na zelo visokih ravneh, predvsem najstarejši otroci (6. 
opazovanje, sit. 1, 4, 6, 9; 7. opazovanje, sit. 9; 8. opazovanje, sit. 5; 9. opazovanje, sit. 
3, 6, 7, 8; 10. opazovanje, sit. 3).  

Tudi v tej starostni skupini, enako kakor v prvi, pete hipoteze, da se vzgojitelji v igro 
otrok vključujejo le, kadar otroci to želijo oz. ga povabijo, ne bi mogla ne potrditi 
niti zavreči. Vzgojitelji so se v igro otrok občasno vključevali tako na povabilo otrok 
kakor tudi iz lastnih vzgibov, vendar bi lahko rekla, da je bilo vključevanj precej manj, 
kakor hitro so vzgojitelji videli, da jih otroci kot igralnih partnerjev v igri ne 
potrebujejo. Pogostost vključevanja bi lahko povezala tudi z zanimanjem za otrokovo 
igro in vzgojiteljevim trenutnim razpoloženjem.  
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10 ZAKLJUČEK 

Igra otrok je zlasti v predšolskem obdobju ena izmed najbolj raziskovanih področij, 
predvsem zaradi ugotovitev, da je to otrokova osrednja dejavnost, ki ga opredeljuje in 
nam kot taka z raznovrstnim in natančnim opazovanjem omogoča, da otroka celostno 
spoznamo.  

Različni strokovnjaki so ob opazovanju otroške igre ugotovili, da se s starostjo 
spreminja oz. razvija glede na razvoj različnih področij psihičnega razvoja, pomembno 
vlogo v otrokovi dejavnosti pa imajo tudi odrasli. Njihova vloga se z odraščanjem otrok 
spreminja, saj se pozornost otrok vedno bolj usmerja iz odraslih na vrstnike kot 
partnerje v igri. Odrasli lahko s svojim namernim vključevanjem v igro, katere 
pobudniki so otroci, pomembno vplivajo na njen razvoj in s tem na razvoj sposobnosti 
in znanj otrok.  

Na osnovi opazovanj igre otrok v različnih starostnih oddelkih sem ugotovila, da se igra 
glede na vsebino s starostjo spreminja oz. razvija v višje oblike. V prvi starostni skupini 
je šlo predvsem za preizkušanje zaznavno-gibalnih sposobnosti, preko katerih so otroci 
spoznavali okolje, ki jih je obdajalo. Prevladovala je torej funkcijska igra, čeprav so se 
pojavile tudi druge vrste igre. Do dojemalne igre je zaradi slabše razvitih 
komunikacijskih pa tudi socialnih spretnosti prihajalo predvsem na spodbudo 
vzgojiteljic, simbolna igra je bila zaradi omejitev v reprezentacijskih zmožnostih 
malčkov najpogosteje avtosimbolna, konstrukcijska igra pa prav tako pretežno v 
funkciji preizkušanja in urjenja motoričnih sposobnosti. Z razvojem kognitivnih in 
socialnih spretnosti v drugi starostni skupini sem pri starejših predšolskih otrocih 
opazila manj funkcijske igre, več dojemalne igre z vrstniki, več je bilo tudi zahtevnejših 
oblik konstrukcijske igre, kar pripisujem razvoju predstavnih zmožnosti, simbolna igra 
pa je napredovala do najvišjih oblik predstavnih transformacij.  

Nerazvite socialne spretnosti najmlajših otrok v prvi starostni skupini so omejevale 
število socialnih interakcij in vključevanje v skupno igro z vrstniki, zato sta bili 
najpogostejši obliki igre individualna in vzporedna igra. Opaznih je bilo sicer nekaj 
poizkusov vzpostavljanja socialnih interakcij z drugimi otroki, vendar je v stikih zaradi 
egocentrične usmerjenosti najmlajših otrok pogosto prihajalo do konfliktov, ki so bili 
največkrat povezani s prisvajanjem igrač. Z naraščajočo starostjo, socialno zrelostjo in 
razvojem govora pa je v drugi starostni skupini, predvsem najstarejših (5–6 let) otrok, 
prihajalo do več socialnih interakcij med otroki. Manj je bilo konfliktnih situacij, 
pogosteje so se vključevali v skupno igro z otroki, zlasti asociativno. Prosocialnega 
vedenja je bilo v obeh opazovanih skupinah malo, čeprav je šlo že pri najmlajših otrocih 
za zametke empatičnega vedenja, pri starejših pa sem opazila nekaj več primerov 
pomoči drugemu, ki predstavlja osnovo za nadaljnja altruistična dejanja.  
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Odrasli oz. vzgojitelji so v prosti igri otrok pri primerjavi med prvo in drugo starostno 
skupino odigrali različno vlogo; medtem ko je bilo v prvi starostni skupini, zlasti pri 1–
2 leti starih otrocih, njihovo vključevanje pogosto v smislu motivacijske vloge za igro, 
je bila v drugi starostni skupini ta vloga precej manj opazna. Otroci se z razvojem 
socialnih spretnosti začnejo vse pogosteje vključevati v skupno igro z drugimi otroki. 
Sicer so se odrasli večkrat vključevali, ne glede na to, ali so jih otroci povabili ali ne, 
največkrat pa so skrbeli za varnost otrok v igri. Prosto igro bi po moji oceni lahko 
pogosteje izkoristili za delovanje v območju bližnjega razvoja in omogočili razvoj 
višjih, predvsem simbolnih vrst igre na najvišjih ravneh in tako posredno vplivali na 
otrokov razvoj.  

Glede na to, da sem zbrala in obdelala precejšnje število primerov igre otrok v različnih 
starostnih oddelkih, bi lahko rekla, da sem dobila kar dober uvid v prosto igro otrok, 
zlasti z razvojnega vidika igre – predvsem njene vsebine in socialne udeležbe. Kar se 
tiče vključevanja vzgojiteljev v igro otrok, lahko rečem, da sem zadovoljna z 
ugotovitvijo, da njihovo vključevanje ni pogojeno samo z otrokovimi povabili v igro. 
Razočaralo pa me je nezavedanje vzgojiteljev, da bi kot mentalno razvitejši partnerji v 
igri z otroki lahko spodbujali njihov razvoj. Mislim, da bi lahko moja opazovanja in 
ugotovitve ne glede na majhen in slučajnostni vzorec posplošila, saj vzgojiteljice 
večinoma svoj trud in ustvarjalnost usmerjajo v vodene aktivnosti. Te sicer 
predstavljajo dejavnosti, v katerih otroci razvijajo svoje sposobnosti, vendar je škoda, 
da pogosto ne izkoristijo najoptimalnejših pogojev, in sicer pogojev v prosti igri. 
Zavedam pa se, da bi rezultati in posledično moji zaključki lahko bili drugačni, če bi 
prosto igro otrok opazovala v več oddelkih.  

Pri analizi socialne udeležbe otrok v različnih vrstah igre sem se osredotočila na 
socialne interakcije med otroki, predvsem prosocialno vedenje (empatija, altruistična 
dejanja), različne socialne vloge (npr. vodilni, podrejeni) in konflikte. Omenjeno sem 
obravnavala precej površinsko, saj me je bolj zanimal odnos med otroki in odraslimi. V 
okviru opazovanja proste igre otrok bi se dalo to problematiko še podrobneje raziskati.  
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PRILOGA 

OPAZOVANJE IGRE V 1. STAROSTNI SKUPINI 

Starostni oddelek: 1–2 leti (14 otrok) 

1. opazovanje 

Situacija 1: Deček in deklica vsak zase, na istem didaktičnem pripomočku premikata 
različne oblike geometrijskih elementov in opazujeta njihovo gibanje. Deklica nato 
kratek čas opazuje dečka in odide. 

Situacija 2: Deklica pleza na nizko okensko polico, končno ji uspe in se usede. 
Vzgojiteljica jo opozori, da so dogovorjeni, da nanjo ne plezajo, ker se lahko udari. 

Situacija 3: Deklica vzame mehko igračo (želvo) drugi deklici in jo odnese na poličko. 
Slednja začne jokati. Vzgojiteljica reče deklici, ki je igračo vzela, naj jo deklici vrne, 
ker je žalostna. Deklica ji vrne želvo. Vzg. jo pohvali (»Prijazna si, ker si ji vrnila 
igračo.«). 

Situacija 4: Dva dečka se lovita po igralnici, medtem eden izmed njiju pade in začne 
jokati. Vzgojiteljica »popiha«, ga stisne k sebi, da se pomiri, nato mu pokaže knjigo in 
ga vpraša: »Bi gledal knjigico?« Deček prikima, skupaj listata slikanico. Vzg. 
poimenuje več živali, deček posluša in opazuje.  

Situacija 5: Več otrok se vsak zase igra z večjimi kockami. Nekateri tolčejo po mizi in 
poslušajo zvoke, nekaj jih kocke zlaga v stolpiče.  

Situacija 6: Vzg. pristopi k deklici, ki gleda knjigo, in jo sprašuje, kaj vidi: »Kdo je to?« 
Deklica ne odgovori, zato ji vzg. pove, da je na sliki muca. Vzg. jo vpraša, kako se 
muca oglaša in deklica reče: »Mau, mau.« 

Situacija 7: Vzg. opazi, da otroci izgubljajo interes za igro in na eno izmed mizic 
prinese različne kuhinjske pripomočke za kuhanje in štedilnik. Ena izmed deklic iz 
svoje stekleničke »zliva« čaj v posodico in meša. Vzg. jo spodbudi: »Kaj boš skuhala?« 
Deklica reče: »Uha« (juha). Dečku nato reče naj skuha kavico, vendar se deček ne 
odzove.  

2. opazovanje 

Situacija 1: Vzg. postavi na eno izmed miz različne vrste in oblike buč ter divji kostanj. 
Otroci ga prijemajo, več jih začne s kostanjem »igrati« (tolči) po mizi. Opazujejo drug 
drugega in se smejijo. 

Situacija 2: Dve deklici in deček se zadržujejo na telovadni blazini, ki jo je vzgojiteljica 
uporabila pri vodeni dejavnosti, skačejo, se opazujejo, in se smejijo. Deček se plazi in 
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vzg. ga pohvali, da se plazi povsem enako kot kača. Po spodbudi vzgojiteljice pokaže 
tudi kako se valja in kako se premika kuža. 

Situacija 3: Vzg. prinese nekaj lesenih gugalnih konjičkov. Deklica kljub temu, da drži 
svojega konjička, izpodriva drugega dečka z njegovega. Vzg. jo opozori, da dečka pusti 
pri miru. Deklica jo uboga.  

Situacija 4: Deček vzame večjo votlo kocko, na kateri je na vsaki ploskvi izrezanih več 
različnih oblik, skozi katere se vtika primerne oblike predmetov. Vzgojiteljica ga 
usmerja, kako naj elemente obrača, da se bodo prilegali oblikam. Enkrat mu uspe, nato 
dejavnost opusti.  

Situacija 5: Vzg. naredi »tunel« z mizami in spodbuja otroke, da gredo skozi, sledi 
pohvala (skozi tunel gresta dve deklici in dva dečka, drugi jih opazujejo). 

Situacija 6: Deček se vozi z večjim plastičnim avtomobilom (z nogami se odganja) in 
naenkrat pade z avtomobila. Vzg. ga potolaži (objame). Drugega dečka vpraša, če bi se 
želel voziti z avtomobilom in ga spodbudi, da se zahvali.  

Situacija 7: Deklica iz stolov naredi vlak (postavi jih drugega za drugim). Vzg. jo 
pohvali in opozori druge otroke, da pogledajo, kaj je deklica naredila. »Pojdimo vsi na 
vlak,« reče vzg. in oponaša zvok lokomotive. Večina otrok se želi 'peljati' z vlakom, 
vzg. primakne še nekaj stolov.  

Situacija 8: Deklica gleda knjigo, kjer je naslikana muca z žogo. Vzgojiteljici reče: »Gej 
muca.« Vzg. jo vpraša, kako se oglaša in deklica oponaša oglašanje muce. Vzg.:« Kaj 
pa ima muca?« Deklica: »To.« Vzg.: »Kaj pa je to?« Deklica ne odgovori, zato ji pove, 
da jo to žoga. Deklica besedo ponovi.  

Situacija 9: Nekaj otrok skupaj sedi za mizo, igrajo se z večjimi kockami (deklica 
poizkuša nekaj kock zložiti v stolp, vendar ji ne uspe, ker kock ni dobro pritrdila, deček 
postavlja kocke pred sabo na mizo ...) Opazujejo drug drugega. Deklica (situacija 3) 
pride do mize in začne metati kocke na tla. Vzg. jo opozori naj preneha in da se to ne 
dela. Deklica odide, kot da se ni nič zgodilo.  

Situacija 10: Vzg. opazi, da je pri tovornjaku odpadla vrvica za vlečenje, zato pokliče 
deklico, da prinese tovornjak in vrvico naveže nazaj. Drugi deklici ponudi knjigo, tretji 
ponev za kuhanje: »Daj, skuhaj mi kaj dobrega.« Deklica jo gleda s ponvijo v roki in ne 
reagira. Vzg. ji pokaže, kako da ponev na štedilnik in meša. Deklica ponovi. 

3. opazovanje  

Situacija 1: Deček na štedilniku postavlja krožničke drug na drugega. Pride deklica in 
ga najprej opazuje, nato začne ponavljati za dečkom.  
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Situacija 2: Vzg. dečka vpraša, če bi želel voziti avto. Deček prikima, vzame avto in ga 
za vrvico vleče po igralnici. Med hojo gleda v premikajoči avtomobil, vzg. ga opozori 
naj gleda tudi predse, da se ne zaleti.  

Situacija 3: Deklico, ki se je igrala z bučo, vzg. vpraša: »Kje je zdaj tvoja buča?« 
Deklica pogleda po igralnici, steče do mize, kjer je buča, jo prime z rokama in pokaže. 
Vzg.: »Dobro, kje pa je koruza?« Deklica steče do koruze in jo pokaže. Vzg. jo pohvali. 

Situacija 4: Na plastičnem toboganu (s hišico, ki ima na stenah različne ropotulje) v 
hišici sedi deklica, druga stoji poleg. Deklici obračata ropotulje, se gledata skozi 
odprtino in se smejita. Deklici na toboganu se sezuje copatek. Vzg. reče drugi deklici, 
naj ji ga obuje. Deklica poskuša obuti copat in govori: »Buj pat, buj pat.« Ne uspe ji in 
copatek odloži na mizo. Vzg. ji reče, da copati ne sodijo na mizo. Vzame copat in ga 
vrne deklici na toboganu. Potem ga obuje vzg. Pristopi druga deklica in vzg. jo 
spodbudi, da se spusti po toboganu. 

Situacija 5: Štirje otroci gledajo skozi okno, poskakujejo in kličejo: »Mami, mami ...« 

Situacija 6: Vzg. prinese banjico s plastičnimi stožci. Pristopijo štirje otroci, jih začnejo 
zlagati iz banjice, postavljati drug na drugega in pihati vanje (eden začne pihati, drugi 
ponavljajo). Ko je banjica prazna, reče deček: »Ni, ni,« in se vsede v prazno banjico, 
drugi deček ga opazuje. 

Deklica in deček sestavljata iz stožcev vsak svoj stolp in ga odneseta vzg. Ta ju pohvali, 
medtem pride tretja deklica in stolpa podere. Vzg. ji reče, da se tega ne dela.  

Situacija 7: Deklico, ki je padla, vzg. tolaži, nekaj otrok pristopi in jo začne božati. Nato 
začne vzg. peti pesmico (bibarije), kar vzbudi zanimanje pri drugih. Vsi hočejo k vzg., 
ki potem vsakega vzame v naročje, zapoje in odigra kratko bibarijo.  

Situacija 8: Otroci gledajo vzg. kako sestavlja vozičke (za dojenčke). Vzg vpraša: 
»Koga damo v voziček?« Deček se usede v voziček, vendar mu vzg. reče, da je ta 
voziček samo za dojenčke, ker se lahko polomi. Nekaj otrok vozi vozičke z dojenčki 
drug za drugim okrog miz. Vzg. deklici: »Mogoče dojenčka zebe, pokrij ga. Daj mu še 
kapo na glavo.« Otroke opozarja naj vozijo počasi, da se ne zaletijo, in naj z vozički 
lepo ravnajo.  

Situacija 9: Vzg. otrokom reče, naj pospravijo nekaj igrač, ker jih imajo že dovolj. 
Dečka, ki z igračami tolčeta po mizi, opozori, da se bodo igrače polomile. 

4. opazovanje  

Situacija 1: Deklica boža dojenčka v vozičku in poje. Druga deklica vzame svoj voziček 
in se vanjo zaleti, potem to še nekajkrat namenoma ponovi. Vzg. jo opozori, naj se ne 
zaletava namenoma.  
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Situacija 2: Vzg. postavi tunel, da se otroci plazijo skozenj. Zaradi varnosti ga večkrat 
prestavi. Dečka, ki začne tunel vleči, opozori, naj ga ne poriva v tiste, ki sedijo na 
kahlici. Več otrok spodbudi, da gredo skozi. 

Situacija 3: Deklici, ki joka, gre po mehko igračo (muco) in reče: »Mijav, mijav, iščem 
Piko in hočem k njej, ker jo imam rada.« Deklica preneha jokati, poboža muco. 

Situacija 4: Vzg. prinese škatlo, v kateri so mehke ročne lutke in jih nagovori: »Dobro 
jutro.« Nekaj otrok si vzame vsak svojo lutko in ponavljajo drug drugemu: »Dobro 
jutro.« Na vzg. pobudo se lutke tudi poljubijo. 

Situacija 5: Deček se uleže na blazino, si pokrije oči in reče: »L. spi.« Vzg. vpraša 
otroke, če mu zapojejo pesmico. Zapojejo uspavanko.  

Situacija 6: Deklico, ki s prstom kaže na kuhalnik, vpraša, če ga odnese na mizo. 
Pridružijo se trije otroci (najprej opazujejo) in si izbirajo svoje posode, jih pokrivajo s 
pokrovkami in postavljajo na štedilnik. 

Situacija 7: Deklica, ki se večkrat vede agresivno (2. opazovanje, situacija 8), udari 
drugo deklico, ker je želela na tak način priti do punčke. Vzg. posreduje in ji reče, da se 
to ne dela in da se za igračo prosi. Z jokajočo deklico odide v drug oddelek po igrače 
(konstrukcijski material: vijaki, matice ...). Eden izmed dečkov poizkuša natakniti 
matico na vijak, vendar mu ne uspe. Drug deček ugotovi, da se matica navija. Nekaj jih 
tolče z vijaki po mizi in meče na tla, kar vzg. prekine. Vzg. dečka vpraša, če želi, da mu 
pokaže, kako se navija. Deček jo opazuje in potem prinese še več matic, ki jih daje vzg. 
Sam noče poizkusiti.  

Situacija 8: Deklica gre po knjigo, jo odnese k mizi in gleda. Otroke, ki se ji približajo, 
odriva in ne spusti v bližino.  

Situacija 9: Zanimanje za igrače pade, vzg. pozove otroke k pospravljanju. Deček gre 
sam po škatlo, drugi otroci vanjo pospravljajo matice in vijake.  

Situacija 10: Vzg. otrokom na eni mizici pripravi liste in voščenke. Otroci čečkajo, 
risbice otrok vzg. večkrat pohvali.  

5. opazovanje  

Situacija 1: Deček prinese prazno embalažo od bombonov in ponudi vzg. Vzg. se 
pretvarja, da je vzela bombon in se mu zahvali: »Mmm, kako so dobri, hvala. Boš tudi ti 
enega?« Deček se pretvarja, da je vzel bombon in ga da v usta.  

Situacija 2: Deček prinese vzg. ročno lutko in iztegne roko z namenom, da mu jo 
pomaga natakniti. Ko mu jo natakne, odide. Na samem vtika prosto roko lutki v usta in 
»grize«. 
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Situacija 3: V 'peskovnik' več deklic prinaša kocke. Deček si jih nekaj vzame in jih 
začne zlagati drugo na drugo (stolp). 

Situacija 4: Deček prinese na kup več tovornjakov, zatem vse pospravi nazaj na polico.  

Situacija 5: Deklica in deček plezata na isto mehko žogo. Deček si popolnoma prisvoji 
žogo, deklica odide. 

Situacija 6: Vzg. pri eni izmed mizic obtrguje papir za risanje. Nekaj otrok ob njej riše 
(čečkanje), vzg. večkrat pohvali njihove risbice. 

Situacija 7: Deklici na blazini opazujeta druga drugo in poskakujeta (dejavnost spremlja 
smeh). Za blazino je ogledalo in ena izmed deklic se začne gledati. Vzg. ji reče, naj 
pokaže kje ima nos, ušesa, usta … 

Situacija 8: Deklica odnaša barvice iz mize na tla, vzg. jih brez besed vzame in da nazaj 
na mizo. 

Situacija 9: Deček si prinese lesen vlak in ga vleče za vrvico. Drug deček ga opazuje, 
pristopi in se skuša usesti na vagon. Deček, ki je vlak prinesel, ga opazuje in nato odide. 
Na vagon se mu ne uspe usesti (vagon se premakne, deček pade), potem prime za vrvico 
in ga vleče po igralnici.  

Starostni oddelek: 2–3 leta (16 otrok) 

6. opazovanje  

Situacija 1: Več otrok pri mizici riše. Deček vzame vse barvice iz lončka in jih nato eno 
po eno zlaga nazaj. Zraven govori: »Opa, opa ...« (ob vsaki barvici, ki jo vrne v lonček). 

Situacija 2: »Gej, gej.« Deklica stiska prašička, ki ob tem zakruli in ga pokaže vzg. Vzg. 
opozori dečka, ki pleza na okensko polico. 

Situacija 3: Trije otroci plezajo po mehkih žogah, z rokami močno udarjajo po njih in se 
smejijo (»Gej mene«). 

Situacija 4: Deček opazuje premikanje kroglic na didaktični igrači. 

Situacija 5: Deček opazuje, kako daleč se premakne tovornjak, potem ko ga je porinil. 
Pridruži se deklica in tudi ona porine svojega in opazuje (ponavlja dejanje). 

Situacija 6: Deček vzame traktor, ga odnese na mizo in dela »Brrrrr, brrr.« Še z enim 
dečkom 'mešata' kocke v škatli. Eden izmed njiju začne nalagati kocke v prikolico, 
drugi mu pomaga. (»Da to not, pela, pela.«). Ko je polna, jo eden izmed njiju odpelje, 
drugi ga opazuje in govori: »Pela, pela t´m Maji.«  



Oseli, V. (2012). Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF 

74 

 

Situacija 7: Vzg. opazi deklico, ki joka, ker ji je deček vzel tovornjak. Dečka vpraša: 
»Si ji vzel tovornjak?« Deček ji nato sam prinese tovornjak nazaj. Deklica naloži na 
prikolico kocke in jih odpelje k dečku, ki sestavlja stolp: »Gej kocke,« in odpelje.  

Situacija 8: Dva dečka sedita na tleh ob tovornjaku, ki ima na prikolici naložene kocke. 
Eden sestavlja stolp, drugi jih »kipa« iz prikolice in zlaga nazaj. To večkrat ponovi.  

Situacija 9: Deček vzame kocko za katero pravi, da je ladja in se pretvarja, da z njo 
plove po morju (premikanje po podlagi) Vzg. reče: »Gej, mam jadjo.« Vzgojiteljica: 
»O, kako velika je.« Drugi deček ga opazi in tudi on prinese svojo ladjo, se pretvarja in 
ponavlja za prvim. 

Situacija 10: Deklica opazuje sebe v ogledalu, ko dela različne izraze, ko se vrže na 
mehko žogo ... 

7. opazovanje  

Situacija 1: Deček sam vzame škafec z mehkimi gumijastimi igračami (domače živali) 
in jih strese na mizo. Prazen škaf si da na glavo. Deklica dejanje ponovi, nato škaf vrže 
na tla. Vzg. ji reče, da lahko škaf poči in da potem ne bodo imeli kam pospraviti igrač. 

Situacija 2: Deklica leži na mehki žogi, pristopi deček z avtomobilčkom in ga začne 
voziti po njej. Deklica igro sprejema in se smeji.  

Situacija 3: Deklica polaga kocke na podlago in naredi kvadrat (sestavljenega ne 
poimenuje). 

Situacija 4: Deček na drugem koncu igralnice kliče vzg. in jo prosi, če postavi tunel. 
Ker se ne odzove (ne sliši) ga sam odvleče do vzg., ki mu ga nato raztegne. Deček in 
deklica stopita vsak na eno stran tunela in ga poskušata obračati (vrteti). Potem gresta 
vsak na svoj konec tunela in se igrata z glasovi (ponavljata iste glasove). 

Situacija 5: Deklici k vzgojiteljici na mizo prinašata različne živali in jih zlagata v vrsto. 
Vsakič, ko katera koli izmed njiju prinese igračko, jo tudi poimenuje: »Glej muca, 
krava, pujs ...« Med tem priteče deček in hoče vrsto z živalmi podreti. Deklici mu ne 
dovolita: »Ne, ne, ne smes.« Deček odide. 

Situacija 6: Deklica vzg. pokaže in poimenuje predmete in barvo predmetov na risbicah, 
ki so obešene na omari: »Gej Tina oka. Umena je,« (glej roka, rumena je). Vzg. jo 
povpraša še po drugih predmetih in barvah. Pristopi še nekaj otrok in vsak kaže na svojo 
sličico, poimenuje predmet. 

Situacija 7: Deček vzame avto drugemu dečku, ta začne jokati. Drugi ga takoj poboža in 
ga opazuje. Vzg. dečka, ki joka, potolaži in pohvali dečka, ki ga je pobožal. 

Situacija 8: Vzg. prinese na eno izmed miz različne knjige, se vsede k dečku, ki lista 
slikanico, in mu začne brati zgodbico, ki govori o čebelici. Vzg. vpraša, kje v igralnici 
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imajo oni čebelice in kje je v knjigi. Otrok pokaže na steno, kjer so slike čebel. Dečku, 
ki ponavlja besedo 'pajk', pravi, naj v knjigi poišče pajka. Ker ga ni, ga spodbudi, da 
poimenujejo druge živali. 

Situacija 9: Deklica nekaj časa opazuje drugo deklico, ki se ziba na konjičku. Reče ji: 
»Tut jest,« vendar se deklica ne umakne. Odide k vzgojiteljici in ji reče, da bi šla rada 
na lesenega konjička. Druga deklica se sama umakne s konjička.  

Situacija 10: Deček se vsede v prazno kartonsko škatlo, v njej sedi in opazuje druge 
otroke pri igri. Kasneje odide k manjši skupini, ki vozijo avtomobile in se jim pridruži.  

8. opazovanje  

Situacija 1: Vzg. otrokom strese raznovrstne igračke na več miz. Prisede se k tistim, ki 
sestavljajo kocke, in začne graditi stolp. Deček jo vpraša kaj dela in tudi sam začne z 
gradnjo stolpa.  

Situacija 2: Vzg. opozori deklico, da naj ne teče tako hitro. Deklici, ki želi vzeti še 
drugo vrsto kock iz police, pove, da imajo že dovolj igrač in da naj se igra s tistimi, ki 
so že v igralnici.  

Situacija 3: Deček in deklica vzameta nekaj igrač in se skrijeta pod mizo. S kocko začne 
deček udarjati po mizi, deklica ponovi. Opazujeta se in smejita.  

Situacija 4: Deček prinese vzg. knjigo, kaže stvari, ki jih prepoznava in jih 
poimenuje.Vzg. ga sprašuje npr. kakšne barve je avto v knjigi in kakšne na sliki, ki je 
obešena na omari. Popravi ga, če pove napačno barvo.  

Situacija 5: Deček vrže v zrak gumijastega prašička in opazuje, kako se odbija od tal. 
To nekajkrat ponovi, nato vzame traktor, z roko premika kolesa in opazuje vrtenje.  

Situacija 6: Dva dečka vozita drug za drugim vsak svoj tovornjak in oponašata različne 
zvoke (zvok motorja, troblje). 

Situacija 7: Deček se uleže na tla in se vleče z rokami, takoj se mu pridruži še drugi: 
»Jest tud znam, gej.« Vzg. oba pohvali in ju vpraša, kdo ju je naučil plaziti. Prvi 
odgovori, da mami, nato tudi drugi ponovi isto.  

Situacija 8: Deklica prinese dečku iz poličke njegovo plišasto igračko (deček je padel in 
joka).  

Situacija 9: Dva dečka gledata izdelke z barvami in prilepljenimi zamaški, ki so jih 
delali pred enim dnevom. Eden izmed barvastih zamaškov (od plastenk) se je odlepil. 
Drugi deček ga pobere in reče: »Zejen je.« Drugi pravi: »Ne ni zejen, modej je, gej.« 

Situacija 10: Deček hodi po igralnici in si prepeva pesmico Naša četica koraka. Deklica 
najprej sama, nato pa s plišasto igračko pleše in se gleda v ogledalu.  
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Situacija 11: Deklica z žlico meša po posodi, nato se pretvarja, da z žlico jé. Vzg. jo 
vpraša kaj počne. Deklica ji reče, da kuha. Vzg. jo vpraša kaj kuha. Deklica odgovori, 
da kuha juho. Vzg. jo vpraša, če je dobra juha. Deklica pravi, da je vroča. Vzg. ji reče 
naj jo popiha, nato pa poje. Deklica piha juho in potem poje.  

9. opazovanje  

Situacija 1: Deklici postavljata iste igrače (konje) v vrsto na polico. Pride deček in vrsto 
podre. Deklica ga odrine proč, deček odide nekoliko stran in ju opazuje pri ponovnem 
postavljanju vrste. Ena izmed deklic začne igrače pospravljati, druga ji sledi. Nato zopet 
postavita živali v vrsto. 

Situacija 2: Deklica pritiska na gumbe igrače (hlevček z živalmi) in posluša glasove, ki 
jih oddajajo različne živali. 

Situacija 3: Deček vzame škatlo z igračami in iz nje avion. Govori in oponaša gibanje: 
»Leti, leti, padu je doj.«  

Situacija 4: Deček vrže plišastega kužka deklici. Ta ga pobere in vrže nazaj. Deček gre s 
kužkom ležati na blazino ob ogledalu. Pristopi drugi deček in mu začne vleči kužka iz 
rok Vzg. posreduje in opozori dečka, da naj mu ga ne vleče iz rok in ga naslednjič raje 
prosi za igračo. Deček žalostno odide proč, deklica ga objame.  

Situacija 5: Deček in deklica postavita svoja stola ob okensko polico (drug poleg 
drugega), nato prinesejo stole še drugi in sedijo ob oknu. Vsak ima svojo živalico, 
čebljajo (nekateri kažejo drug drugemu, kako visoko letijo njihove živali). Eden začne z 
rokami udarjati po polici, drugi posnemajo. Vzg. jih slika. Deček začne peti pesmico o 
polžku: »Eze eze, pozek pocasi,« in večkrat ponovi isti stavek. Vzg. nadaljuje z 
besedilom (pomaga) in pesmico zapojejo vsi skupaj do konca.  

Situacija 6: Trije otroci splezajo na mizo, vzg. jim reče naj splezajo na tla in jim 
predlaga, da raje splezajo pod mizo. Deklici, ki jo je prosila za pomoč, pomaga pri 
obuvanju copatka.  

Situacija 7: Deklica zloži sestavljanko (velike sestavljanke iz pene) iz police na tla. 
Pridružita se deček in deklica, skupaj jih zlagajo. Deklica razlaga dečku: »Ne sem dej 
to, ne sem ...«. Potem začnejo skakati. Ko se deček usede, ga začneta deklici božati po 
laseh.  

Situacija 8: Deček se v kuhinjskem kotičku pretvarja, da teče voda in da si umiva roke.  

Situacija 9: Deklica prinese traktor in prikolico in prosi vzg. za pomoč pri sestavljanju.  

Situacija 10: Vzg. vidi, da je deklica risbico končala, in jo vpraša, če bi narisala še eno 
(da bi ji dala še en list). Deklica ji reče, da ne bi več risala. Vzg. jo nato vpraša, kaj je 
narisala, deklica pa ji odgovori, da ni risala, ampak pisala.  
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10. opazovanje  

Situacija 1: Vzg. opozori dečka, ki s palico tolče po škatli za shranjevanje igrač. Vpraša 
ga, kje je dobil palico in ugotovi, da je to palica za pomikanje okenskih rulet. Zahteva, 
da ji jo prinese. Deklica pokaže vzg. žirafo in reče: »Gej osliček, iaia deja.« Vzg. jo 
popravi in reče, da to ni osliček ampak žirafa.  

Situacija 2: Deček premika kroglice na didaktični igrači.  

Situacija 3: Dve deklici sta skupaj na mehki žogi in se držita za poličko (lovita 
ravnotežje). Potem splezata z žoge in jo skupaj kotalita, tolčeta po njej z rokami. 
Pridruži se deček, skupaj nadaljujejo in se smejijo.  

Situacija 4: Deklica si sama vzame lego kocke in podlago (ploščo) in gradi. Večje 
(enake) kocke postavlja drugo zraven druge, nato še drugo na drugo.  

Situacija 5: Vzg. opozori dečka, naj drugemu ne vleče igračo iz rok in da naj si vzame 
svojo.  

Situacija 6: Deček zlaga kocke v prikolico tovornjaka. Drugi deček mu začne pomagati, 
vendar mu ta ne dovoli: »Ne, ne smes.« 

Situacija 7: Deček se uleže pod blazino, kakor da bi se z njo pokril. Vzg. ga prekine in 
reče naj zleze na blazino, ne pod njo.  

Situacija 8: Otroci na pobudo vzg. pospravijo igrače in se pripravijo za zajtrk. Medtem 
ko sedijo pri mizi, nek deček namišljeno nekaj deli sosednjima deklicama: »Se tebi 
malo, se tebi, na ...«.  

Situacija 9: Dve deklici vzameta plastične kije in ponujata druga drugi pijačo, nato se 
pretvarjata da pijeta. Vzg. večkrat opozori otroke, da ne plezajo in ne razbijajo z 
igračami, ker se bodo polomile.  

Situacija 10: Deček spleza na stol in z rokami oponaša dirigiranje. Vzg. ga vpraša ali 
nastopa. Deček samo prikima in nadaljuje z dirigiranjem. 

Situacija 11: Deček pritisne na glavo voznika v avtomobilu, avto se zapelje; opazuje 
gibanje avtomobila. Drug deček priklaplja prikolico na traktor in vozi. Deklica opazuje 
dečka pri igri.  

Situacija 12: Deklica natika plastične obroče drug na drugega, potem skuša v zgrajeni 
'stolp' stopiti, vendar se podre. Nato v več postavljenih obročev postavi po enega 
konjička. 
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OPAZOVANJE IGRE V 2. STAROSTNI SKUPINI  

Starostni oddelek 2–4 let (16 otrok) 

1. opazovanje  

Situacija 1: Vzg. vpraša otroke, če bi radi pobarvali še kakšen copatek (copatke so 
barvali v vodenih dejavnostih). Nekaj otrok z vodenkami z različnimi barvami barva 
copate. Vzg. jih sprašuje o barvah, ki so si jih izbrali in nekajkrat opozori, da pobarvajo 
cele copate: »Kaj pa tukaj gor, boš kaj pobarvala?« 

Situacija 2: Več dečkov skupaj sestavlja kocke (4 dečki). Eden izmed njih reče, da 
morajo zgraditi ladjo. Drugim reče, da morajo narediti še ograjo, večkrat jih opozori na 
pazljivost, da se ladja ne podre. Eden izmed njih pokliče vzg. in reče: »Poglej, tako 
ladjo smo naredili.« Vzg. jih pohvali. Nekoliko s strani deček in deklica samo opazujeta 
igro dečkov. Otroci, ki so gradili, jima ne pustijo, da se pridružita (deček, ki je usmerjal 
gradnjo). Potem ladjo podrejo in trije zopet začnejo skupaj sestavljati ladjo. Eden izmed 
dečkov ima svojo zamisel, kam bo postavil kocko, vendar mu drugi pravi, da te kocke 
tu ne rabijo. Deček popusti.  

Situacija 3: Dve deklici iz kock sestavljata stolp (izmenično zlagata kocke). 

Situacija 4: Deček je vztrajen pri sestavljanju sestavljank (miki miška). Nekaj časa išče 
določen delček in ker ga ne najde, prosi vzg. za pomoč. Opozori ga, naj svojo 
sestavljeno sestavljanko pozorno gleda in primerja s sliko. Sliko mu uspe sestaviti. 
Deček sestavljanko razdre. K njemu pristopijo trije dečki, ki jih nato uči, kako 
sestavljati: »Glej ta gre sem, ta sem.« 

Situacija 5: Vzg. postavi na mize več škatel z različnimi igračami (različna prevozna 
sredstva, manjše kocke, obročki za sestavljanje). Deklici druga drugi na svoj tovornjak 
pomagata naložiti obročke. Tudi več drugih otrok si nalaga elemente na svoje prikolice. 
Tovornjake vozijo drug za drugim. Deček reče vzg.: »Mi vozimo zemljo.« Vzg. vpraša 
kam jo peljejo. Otrok reče: »Na vrt.« Vzg. nekajkrat opozori otroke, da gledajo drug na 
drugega, da ne bo nesreče, deklico opozori na grdo ravnanje s tovornjakom.  

Situacija 6: Deklica otroke opozarja, če se lahko malo umirijo, in jih skuša nadzorovati 
(vzg. pove, da je to deklica, ki je šele pred letom vstopila v vrtec in da pogosto 
nadzoruje otroke pri igri, sama pa se vanjo ne vključi). Vzg. jo spodbudi za igro: »Kaj 
bi pa ti počela, s čim bi se igrala, bi sestavljala, risala morda?« Deklica odkima. Nato ji 
prinese leseno tablico na kateri so narisani različni predmeti in živali (npr. ladja, letalo, 
lev ...), otrok pa mora poiskati ostale predmete, živali, ki sodijo v to skupino. Deklica še 
vedno ni motivirana. K mizi nato pristopita še dve deklici in deček ter začnejo 
sodelovati v igri. Deklica sodeluje. Vzg. jih popravlja, če naredijo napako, in spodbuja 
(npr.: »Katera žival še manjka, ali ta res sodi sem, daj, poglej dobro sliko ...«). 
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Situacija 7: Deklica poleg druge deklice sestavlja kocke. Vzgojiteljica jo vpraša, kaj 
gradi, deklica odgovori, da sestavlja hišo. Druga deklica reče: »Glej, jaz tudi delam 
hišo.« 

Situacija 8: Vzg. vpraša dečka, ki pravi, da je vse žebljičke zložil na levo stran tablice: 
»Je res leva?« Deček popravi in reče, da je desna. Vzg. potrdi. 

Situacija 9: V kuhalnem kotičku deklica kuha (postavlja različne posode na štedilnik, 
meša) in odnese drugi deklici na mizo. Ta se pretvarja, da jé. Prva jo vpraša, če je 
dobro, druga ji prikima.  

2. opazovanje  

Situacija 1: Samostojna igra deklice, ki previja dojenčka; raztegne krpo za plenico in ga 
zavije. Druga deklica vzame svojega dojenčka in krpo (dojenčka previdno drži v 
naročju in ga pozibava), odide k drugi mizi in prav tako previje dojenčka.  

Situacija 2: Na drugi mizi štirje otroci sestavljajo večje kocke (stolpu podobna 
konstrukcija) in se pogovarjajo oz. dogovarjajo o načinu gradnje. Eden izmed dečkov 
začne 'stolp' podirati. Deklica se upre: »Ne, ne bomo podrli!« Kar so zgradili, kljub 
temu podrejo.  

Situacija 3: Deček začne s kockami »žagati« mizo, ostali začnejo ponavljati. Vzg. jih 
opozori, da so preglasni (oponašajo glas žage). Vzg. jim nato prinese škatlo z orodjem 
(vijaki, kladiva, žage ...). Vsak vzame svoje orodje (z žago žaga, s kladivom zabija 
žeblje v mizo).  

Situacija 4: V kotičku s cestiščem dva dečka hranita vsak svojega dojenčka.  

Situacija 5: Dva dečka vozita vsak svoj traktor s prikolico (z glasom ponazarjata glas 
motorja), eden predlaga: »Greva tja, okrog mize.«  

Situacija 6: Deček in deklica skupaj 'popravljata stol' (vsak s svojo igračo – kladivom), 
deček jo uči, kako zabijati: »Ne, ne, tako, glej.« 

Situacija 7: Otrok vzg. prinese klešče, ker so se polomile, vzg. jih popravi. Tudi druga 
deklica prinese svoje orodje za popravilo, čeprav ni z njim nič narobe.  

Situacija 8: Trije dečki vozijo tovornjake z različnim materialom, ki so si ga predhodno 
pomagali naložiti in oponašajo različne zvoke. Deček, ki se pridruži, pravi: »Jest sem 
delovc.« Pridruži se še en deček, ki ponavlja isti stavek in vozi tovornjak.  

Situacija 9: Deček in deklica na mizi skupaj zlagata domine in se pogovarjata o tem, kaj 
je na dominah naslikano (si pomagata). 
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Situacija 10: Deklica v kuhinjskem kotičku (na štedilniku) pokriva dojenčka, druga 
kuha in na mizi pripravi jedilni pribor: »Kmalu bo kosilo.« Deklica, ki je pokrivala 
dojenčka, se usede za mizo in »spije sok«. 

Situacija 11: Skupaj pospravljajo igrače (več jih skupaj prenaša škatlo za igrače, drugi 
nalagajo). Deklica pravi dečku, naj pokrije škatlo z orodjem in jo nato pospravi na 
polico.  

3. opazovanje  

Situacija 1: Vzg. prinese na mizo leseno škatlo, v kateri so ploščice različnih oblik 
(zajčkova glava, hlače, majica ...), ki se jih vstavlja v šablono in sestavi figuro. Deček 
sestavlja, deklica ga opazuje in se igri pridruži.  

Situacija 2: Dva para, vsak posebej, v kotičku sestavljata kocke. Prvi sestavlja stolp, 
druga dva nekakšen kvader, na katerega potem stopata, plezata, skačeta z njega: »Glej 
mene, pojdi še ti tako.« Eden izmed dečkov podre stolp, zato ga drugi zatoži 
vzgojiteljici. Vzg. mu reče naj poizkusi sestaviti stolp nazaj. Deček, ki ga je porušil, mu 
pomaga.  

Situacija 3: Vzg. prisede k mizi, kjer iz različnih ploščic sestavljajo figure in spodbudi 
deklico, ki ne najde še zadnjega elementa za sestavo ene izmed figur: »No poišči, saj je 
na mizi.« Sprašuje jih o barvah ploščic.  

Situacija 4: Tri deklice so postavile kocke po preprogi in po njih hodijo (druga za 
drugo). Trudijo se, da ne stopijo na tla (lovljenje ravnotežja). 

Situacija 5: Deček s sestavljenimi kockami (oblika trupa in kril) oponaša let aviona. 
Spleza na mizo in pravi, da je poletel na goro, kjer je letališče. Vzg. opozori, da z nje 
sestopi. 

Situacija 6: Deklica hodi po igralnici s kartonskim tulcem in pravi, da 'gleda z 
dalnogledom'. Deček pristopi in jo gleda z druge strani (smeh). 

Situacija 7: Otroci si pripovedujejo o svojih srečanjih z Miklavžem in parkeljni. 
Vzgojiteljici pripovedujejo, kaj so dobili. Vzg. sprašuje, kako je izgledal Miklavž, 
kakšni so bili parkeljni, če so se jih bali itd. Otroci navdušeno pripovedujejo, 
odgovarjajo na vprašanja.  

Situacija 8: Dva dečka se držita za roke in plešeta. Pridruži se deklica in plešejo v 
krogu. Vzg. odmakne stol, da imajo več prostora. Nekaj časa se vrtijo, potem popadajo 
na tla (večkrat ponovijo). 

Situacija 9: Deček postavlja domino ploščice v vrsto in reče, da bo sedaj vojak podrl 
ploščice. Vzg. ga v naslednjem poskusu spodbudi, da postavi čim več ploščic, da bo 
kača daljša. Deček jo popravi, da so to vojaki in ne kača.  
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4. opazovanje  

Situacija 1: Deklica si položi pod stopala papir in »drsa« po igralnici.  

Situacija 2: Na mizi tri deklice sestavljajo sestavljanko, vzg. pomaga, ko jim ne gre, da 
sestavijo sliko do konca (vzg.: »Poglej ta gre sem, ta sem ...«)  

Situacija 3: Deček se igra v kuhinjskem kotičku, postavi različne posode na štedilnik in 
meša enkrat v eni posodi, drugič v drugi, obrača gumbe na štedilniku (nastavlja jakost). 

Situacija 4: Vzg. ponudi manjši skupini otrok, ki sedijo za mizo, plastelin. Vsak dobi 
eno barvo, opozori jih naj barv med sabo ne mešajo. Otroci med sabo opazujejo, kaj kdo 
dela, ponavljajo drug za drugim (oblikujejo kroglice, 'špagete' ...). Vzg. se prisede in 
vpraša: »Kaj bomo naredili? Kaj pa, če bi naredili srček?« Ena izmed deklic ponavlja za 
vzg. Deček dela prašička, drugi hruško, deklica klobaso. Deklica reče vzg., naj naredi 
kokoš (putko). Ko vzg. konča, pravi, da to ni putka, ampak račka, ker je rumena. Vzg. 
nato dečka uči, kako se naredi zvezda, in jih večkrat opomni, naj plastelina ne dajejo v 
usta.  

Deček vzg. reče, naj naredi polžka, vzg. jih spomni na pesmico o polžku in skupaj jo 
zapojejo. Deklica pravi, da je prav tako naredila polžka, samo brez hišice.  

Vzg. vpraša dečka, ki je naredil več polžkov, če jih zna prešteti. Deček šteje: »Ena, dva, 
tri, sedem, osem.« Vzg. ga uči šteti.  

Vzg. sprašuje, kaj še lahko naredijo iz plastelina. Predlagajo pico in palačinke. Deklica 
predlaga, da pico namažejo s kečapom. Vzg. vpraša s čim bi namazali palačinke in 
otroci predlagajo marmelado, nutelo, med ... Potem na pobudo vzg. 'poskusijo' 
palačinke. 

Situacija 5: Vzg. vpraša deklici, če bosta risali. Vsaki da list. Ena izmed deklic reče, da 
riše ježkove bodice.  

Situacija 6: Deček je nanizal obročke na vrvico, kar pokaže drugemu dečku in reče: 
»Poglej, imam verižico.« Drugi deček mu jo sname, jo nadene sebi in se začne igrati s 
tovornjakom (nalaga na prikolico). 

Situacija 7: Deček in deklica se prerekata, ker je deklica dečku vzela prikolico. Držita 
igračo in vlečeta vsak na svojo stran (»Ne, ti si jo vzel«, »Ne pa nisem, ti si jo« ...). Vzg. 
spor prekine: »Stop!« Otroka prenehata, deklici predlaga, da si najde svojo prikolico, 
kar deklica tudi stori: »A lahko vzamem to prikolico?« Vzg.: »Seveda lahko in vedno 
vprašaj.« 

5. opazovanje  

Situacija 1: Deček prinese vzg. revijo, začne listati in poimenovati stvari, ki jih vidi. 
Pridružijo se še trije otroci (trije dečki in mlajša deklica) in tudi oni poimenujejo 
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različne predmete. Dečki 'tekmujejo' v tem, kdo pozna in poimenuje več predmetov. 
Deklica opazuje.  

Situacija 2: Deček na tleh zagleda kovanec (cent) in pravi, da gre v trgovino po kruh.  

Situacija 3: Majhno ogledalo deklica uporablja kot telefon: »Halo, halo, kdo tam?« 
Posluša, pomaha in reče: »Cav, cav.« 

Situacija 4: Dečka vozita vsak svoj avtomobilček, oponašata različne zvoke. Deček 
pravi drugemu: »Gej, kako šiba moj avto za dirkanje, umakni se. Jaz bom zmagal.« 
Deček se umakne in opazuje.  

Situacija 5: Pet otrok se prime za roke in pojejo: »Ringa, ringa raja ...«. Nato nadaljujejo 
po dva.  

Situacija 6: Deček se pretvarja, da telefonira. Tel. je sestavil iz kock. Vzg. se pridruži, 
naredi svojo slušalko iz kock. Vpraša: »Halo, kdo kliče?« Deček: »Jest.« Vzg.: »Kdo je 
to?« Otrok pove ime. Vzg. ga pozdravi, deček jo pozdravi nazaj. Vzg. vpraša: »Kako si, 
si dobro?« Deček: »Dobro.« Nastopi tišina. Vzg. reče: »Tudi jaz sem dobro.« Deček 
vpraša: »Kaj pa to delaš?« Vzg. si nekaj zapisuje: »Me ti vidiš, kaj delam?« Deček: »Ja, 
pišeš.« 

Situacija 7: Vzg. opozori dečka, ki se lovita po igralnici, da naj ne divjata, ker lahko 
pride do nesreče.  

Situacija 8: Deček zgečka deklico, potem vlogi zamenjata (smeh).  

Starostni oddelek 5–6 let (19 otrok) 

6. opazovanje  

Situacija 1: Deklica vozi avtomobil po preprogi (cestišče), pridružita se deček in 
deklica. Dogovarjajo se o tem, kje bo kdo vozil. Deklica reče dečku: »Ti pojdi v eno 
smer, jaz grem pa v drugo, tuki okrog, ker je v mestu gužva.« Med igro z glasovi 
ponazarjajo različne zvoke. Pristopi deček in vpraša: »Se grem lahko tudi jaz?« Deklica, 
(tista, ki je že prej usmerjala igro) mu odgovori, da lahko, če bo vozil po 'tisti' strani.  

Situacija 2: Vzg. pri mizici obtrguje liste (za risanje). Pristopi deček, se vsede k mizi in 
jo opazuje. Vzg. ga vpraša, če bi risal. Deček vzame list, barvice in reče, da bo narisal 
travnik, drevo, metuljčka ... 

Situacija 3: Vzg. vpraša deklico, ki si vzame list papirja, če bi narisala darilo za pod 
njihovo smrečico, glede na to, da tega še ni naredila. Narisano darilo izstriže in prinese 
vzgojiteljici. 

Situacija 4: Na tleh se deček in deklica igrata z gumijastimi živalmi. Dogovorita se kdo 
bo vzel večjega in kdo manjšega leva: Deklica: »Jaz bom imela manjšega, bom otrok.« 
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Deček reče: »Dobro, jaz bom pa očka.« Deklica: »Ej, očka, kam greš?« Deček: »Grem 
lovit.« Deklica: »Te počakam pri mami.« Deklica z manjšim levčkom (otrokom) zbudi 
mamo: »Zbudi se mami, oči je prišel.« Mamo predstavlja kocka, ki se je znašla v 
bližini. Deklica, ki zbuja mamo, ob tem oponaša levje renčanje, cviljenje. 

Situacija 5: Dve deklici druga poleg druge rišeta in barvata svoje darilo za pod 
smrečico. Prva reče drugi: »Glej, kakšne barve sem pobarvala, ampak še nisem končala. 
Tukaj je roza, zraven zelena in spodaj modra. A ti je lepo?« Druga deklica odgovori: 
»Jaz imam tud roza, sam nimam zelene, ker mi ni lepa.« Deklica vpraša drugo deklico: 
»Zdaj bom pa jaz še tukaj z oranžno, a boš ti tud?« Druga prikima in v nadaljevanju še 
večkrat ponovi isti izbor barve kot prva deklica. Ta nato reče, da vse ponavlja za njo, 
vendar druga zanika (sedaj vzame drugo barvo).  

Situacija 6: Deček vpraša drugega dečka, če se gresta igrat. Skupaj odideta do omare, 
pregledujeta možnosti in se na koncu odločita, da se bosta igrala igrico z lesenimi 
figuricami in kocko (premikanje po poljih glede na številko na kocki). Dogovorita se o 
vrstnem redu in to tudi upoštevata.  

Situacija 7: Vzg. opozori dečka, ki tekmujeta z avtomobili in glasno oponašata zvoke 
(pogovarjata se o tem, kateri avto je hitrejši), naj se igrata malo tišje, ker sta preglasna 
za druge otroke.  

Situacija 8: Deček lista knjigo in gleda slike. 

Situacija 9: Na mizi z lego kockami štirje dečki sestavljajo letala (imajo pravo obliko, 
krila ...). Pri sestavljanju deček pokaže drugemu, kako je naredil 'propeler' in ga pomaga 
narediti tudi drugemu. Dva dečka skupaj delata letalo: »Glej to je kocka, ki sem jo iskal. 
To bova dala sem.« Drugi: »Ne, narediva tako, da bo imel daljša krila.« Eden izmed 
dečkov predlaga: »Na drugi mizi lahko postavimo letališče.« Odidejo do druge mize in 
iz večih tablic sestavijo večjo ploskev, ki predstavlja letališče, s katerega vzletajo in 
pristajajo. Eden izmed dečkov je predlagal, da bi leteli vsak posebej, drug za drugim, 
drugi je predlagal lete v parih (kot v filmu). Drugi predlog navdušeno sprejmejo: »Ja, ja, 
al pa po trije in gremo tko drug čez drugega.« Sproti se dogovarjajo o poteku igre. 

7. opazovanje  

Situacija 1: Trije dečki vzamejo košaro s kockami, eden predlaga, da naredijo krokodila. 
Skupaj gradijo (npr.: »Kaj še rabimo?«, »Tako rabimo.«, »Ne dej rajši to, ta bo bolj 
pasala sem« ...). Deček pravi: »Kako močan krokodil si ti.« 

Situacija 2: Trije dečki si vzamejo svojo škatlo igrač z vijaki, maticami (različni 
konstruktorji) in izdelujejo vsak po svoji ideji; eden pravi, da bo zgradil tovarno za 
delavce. Drugi prosi drugega za pomoč pri navijanju. 
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Situacija 3: Deklica si vzame list in flomastre za risanje. Druga deklica pristopi in jo 
vpraša kaj riše. Deklica ji reče, da hišico za barbiko: »Glej, tukaj je pa njena postelja.« 
Druga reče: »Premajhna je, ona je večja od postelje.« Deklica nariše večjo posteljo.  

Situacija 4: Vzg. skupini dečkov reče, naj pospravijo igrače (avtomobile), ker jih je 
večkrat opozorila, da naj ne bodo nasilni, vendar je niso upoštevali. 

Situacija 5: Dečka in deklica za mizo rišeta. Deklica pravi, da ni nobenega lista več. 
Deček reče: »Tukaj so, kaj si slepa?« Vzg. opozori dečka, da se tako ne pogovarja. Isti 
deček potem nadaljuje: »Kako ti grdo rišeš.« Deklica mu vrne: »Ti tudi!« Nadaljujeta z 
risanjem. Deklica se podpiše in pokaže vzg., kako je napisala, sledi pohvala. 

Situacija 6: Dva dečka iščeta barvaste obročke in jih natikata na pokončne paličice istih 
barv. 

Situacija 7: Deklica in deček se med risanjem pogovarjata o parkeljnih. 

Situacija 8: Dečka po igralnici vozita vsak svoj avtomobilček. Med igro pride do spora 
zaradi želje po določenem avtomobilčku (prepirata se o tem, kdo je imel določeni avto 
prej). Deček drugega udari, zato vzg. oba pokliče in ju vpraša kaj se je zgodilo. Dečka, 
ki je udaril, vpraša, če bi lahko kako drugače rešila spor. Deček pritrdi in se drugemu 
opraviči. 

Situacija 9: Deklica vzame knjigo in se usede na blazino. Zraven povabi še dva dečka in 
deklico. Deklica reče: »Jaz sem tovarišica, vi pa učenci.« Govori zgodbico o sedmih 
kozličkih in se pretvarja da bere. Drugi jo poslušajo. Potem zgodbico 'prebere' deček. 
Ko naredi napako, se drugi smejijo (dečku je neprijetno), vendar jih deklica prekine: 
»Nesramni ste, pa kaj, če se je zmotil. No, daj, povej do konca.« 

Situacija 10: Deklica šteje koliko deklic je še ostalo (ki še niso odšle domov). 

8. opazovanje  

Situacija 1: Vzg. se na povabilo štirih otrok vključi v družabno igro. Vsak igralec ima 
svojo figuro, s katero se premika glede na število pik na kocki. Na vsakem polju je slika 
predmeta, ki ga mora otrok poimenovati in povedati še en predmet, ki se začne na isto 
črko (igra Vsevedi). Vzg. pazi na pravilen potek igre, opozarja na vrstni red: »Zdaj si bil 
ti na vrsti, za tabo nadaljuje on, dokler ne pridemo okrog.« Večkrat jih pohvali in 
spodbuja pri iskanju besed (npr.: »Poglej, kaj je narisano, s katero črko se začne beseda 
'ladja'?«). Deklica namesto dečka pove besedo na določeno črko; vzg. jo opozori, naj 
počaka, da pride na vrsto. Ker deček ne najde besede, isti deklici reče, naj mu pomaga. 

Situacija 2: V bralnem kotičku trije otroci gledajo knjigo (Človeško telo) in opazujejo, 
ugotavljajo dele telesa. Deček popravi deklico, da to, kar pokaže deklica, ni kost, ampak 
mišica. 
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Ko prelistajo to knjigo vzamejo pravljico (Mali parkelj Malič). Deklica vzame knjigo in 
reče: »Jaz bom imela knjigo.« Nato skupaj gledajo, kaj je na sliki: »Lej kakšen lucifer!« 
Knjigo poda drugim, da si lahko sliko bolje pogledajo. Vzg. opazi, da je deček drugega 
udaril po ustih. Vzg.: »Zakaj si ga udaril?« Deček: »Ker je vpil, ko smo gledali knjigo.« 
Vzg.: »Zato ga je potrebno udariti?« Deček: »Saj ga nisem, samo pokril sem mu usta. 
Vzg. mu reče, da naj naslednjič pove, kaj ga moti. 

Situacija 3: Deklice za mizo rišejo muce. Pogledujejo druga k drugi in se pogovarjajo o 
tem kakšnega mucka imajo doma.  

Situacija 4: Trije otroci rišejo s šablonami in flomastri, med sabo se ne pogovarjajo.  

Situacija 5: Trije dečki sestavljajo lego kocke, gradijo vsak svojo hišo. Eden izmed njih 
ne najde iskane kocke, drugi preneha z gradnjo in mu pri iskanju priskoči na pomoč: 
»Glej našel sem jo!« Deček pravi, da ni prava, vendar jo kljub temu uporabi. Vztrajajo 
pri gradnji, se pogovarjajo in si pokažejo, kako kdo gradi.  

Situacija 6: Deček pride k vzg. in jo prosi, da mu odtrga krajšo nitko volne. Vzg. ga 
vpraša zakaj jo potrebuje. Deček odgovori: »Za nekaj rabim,« in odide. Kmalu se vrne 
in reče vzg. da sklene roke, ker je policist, da ima lisice in jo mora zvezati. Vzg. ga 
vpraša, kaj je storila. Deček ne odgovori. Vzg.: »A sedaj moram biti takole zvezana?« 
Dečka prosi, da jo odveže.  

Situacija 7: Vzg. se pridruži otrokom, ki se igrajo spomin (po predhodnem vprašanju, če 
se jim lahko pridruži). Opozarja jih na vrsti red in na to, koliko ploščic lahko pogledajo 
naenkrat.  

Situacija 8: Deklica želi gledati knjigo sama, izogiba se stiku z dečkom, ki se ji želi 
pridružiti.  

9. opazovanje  

Situacija 1: Otroci povabijo vzg., da se jim pridruži pri igri spomin.  

Situacija 2: Več deklic je narisalo vsaka svojo risbico, dogovorijo se, da bodo narisano s 
škarjami izstrigle. Ena deklica odide po škarje in jih prinese na mizo. Drugim pokaže, 
kako se striže: »Glej, tako strižeš, po črti.« 

Situacija 3: Deklica v bralnem kotičku drži pred sabo knjigo in kaže slike. Pravi, da je 
ona učiteljica, drugi pa učenci. Razlaga o stvareh na sliki in ostale sprašuje, za kaj se 
predmeti uporabljajo (npr.: »Glej, a veš zakaj se to rabi?«, »No, ti si na vrsti, povej ti.«).  

Situacija 4: Deklici se dogovorita, da bosta na tleh postavili več kock, po katerih bosta 
hodili. Ena deklica drži drugo za roko, potem vlogi zamenjata. Kasneje drugače 
razporedita kocke in dejanje ponovita.  
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Situacija 5: Trije dečki se lovijo okrog miz. Vzg. jih prekine in reče, da bodo malo 
kasneje odšli ven, kjer imajo več prostora za lovljenje. Deček po nesreči udari drugega 
po ustnici, slednji ga udari nazaj. Vzg. zahteva, da se mu opraviči. 

Situacija 6: Nekaj otrok ima manjšo žogico, postavijo se v krog in se dogovarjajo, kako 
si jo bodo podajali (najprej stoje, potem sede, čepe, stoje na eni nogi, stoje na drugi 
nogi). Več jih pove svoj predlog, ena izmed deklic samo posluša in opazuje, ker ji ostali 
ne pustijo, da se pridruži.  

Situacija 7: V gospodinjskem kotičku deklica vpraša drugo deklico, če se gresta skupaj 
igrat. Reče: »Jaz bom mama, ti mi pa pomagaš.« Skupaj zložita krpo (jo primeta vsaka 
za svoj konec). Ena pokrije dojenčka, druga prinese vzglavnik. Ena izmed deklic poje 
pesmico. Druga deklica nato preko svojih oblačil obleče 'haljo', vzame metlo in začne 
pometati: »Joj, kakšno ste naredili, vse moram pomesti.« Druga deklica si priveže 
predpasnik in se ji pridruži: »Pomagala ti bom.« Ko končata, ostale deklice opozorita, 
da sta ravnokar pometli in naj preveč ne razmetavajo.  

Situacija 8: Deklici se igrata 'frizerski salon'. Ena drugo počeše, naliči, nalakira nohte, 
nadišavi ... Na koncu ji pove ceno za opravljeno storitev. Deklica se pretvarja, da šteje 
bankovce. Poslovi se in odide. 

10. opazovanje  

Situacija 1: Deklica prosi vzg., če ji izstriže narisano zvezdo. Vzg. prisede in izstriže 
zvezdo. 

Situacija 2: Vzg. vpraša tri dečke, ki se smejijo ob gledanju knjige, katera je ta knjiga. 
Nihče ji ne odgovori, šepetajo in smejejo se naprej.  

Situacija 3: V kuhinjskem kotičku deklica skuha kavo, jo postreže drugi deklici (se 
pretvarja, da pije kavo). Ena izmed deklic začne pometati, pridružijo se še druge. Nato 
se dogovarjajo, katera bo vzela kakšno igračo.  

Situacija 4: Trije dečki gledajo avion, ki ga je eden izmed njih prinesel v vrtec. Ne 
dovoli četrtemu dečku, da bi pristopil, in reče: »Zakaj ti nič ne prineseš v vrtec?«  
Deček odide. Ostali pokažejo svoje igrače (tiste, ki so jih prinesli od doma).  

Situacija 5: Deček prinese vzg. izstriženo 'krono'. Vzg ga vpraša: »Kdo pa nosi to?« 
Deček pravi: »Kraljica.« Vzg. jo drži nad glavo in reče ostalim otrokom: »Poglejte, 
sedaj sem kraljica in treba me je ubogati.«  

Situacija 6: Deček in deklica vzameta igro Vsevedi. Vsak ima svojo figuro, mečeta 
kocko, štejeta in prestavljata figuri, predmetov ne poimenujeta. Igro opazujeta dva 
dečka in jima pomagata pri štetju. Deček je jezen, ko mu drugi reče, da ne zna šteti: »Ja 
pa znam, ti goljufaš!«  
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Situacija 7: Pet deklic je naredilo nekakšen tunel iz dveh zof, tako da je nastala luknja. 
V njej se skrivajo, druga za drugo hodijo skozi. Ena deklica predlaga, da ga postavijo še 
drugače. 

Situacija 8: Več dečkov je iz kock zgradilo vesoljske ladje in igrajo se vojno (s 
zgrajenimi vesoljskimi ladjami preletavajo igralnici in 'streljajo'). Na pobudo enega 
izmed njih oblikujejo dve skupini. Isti deček izbere, kdo bo v njegovi skupini in kdo bo 
dal znak za začetek boja (stojijo na nasprotnih straneh igralnice in se ob znaku odpravijo 
drug proti drugemu). Po koncu bitke se prerekajo o tem, kdo je izgubil več ladij, kdo je 
poraženec in kdo zmagovalec. Vzg. jih opozori, da so preglasni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


