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POVZETEK 

Les je pomemben naravni material, ki se kljub razširjeni uporabi umetnih snovi ponovno 

vrača v vsakdanje življenje. Glede na primanjkljaj vsebin o lesu v vrtcu, mi izbira dejavnosti 

ni povzročala težav. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila vrste lesa in mizarsko ročno orodje, 

medtem ko sem v empiričnem delu pred samo dejavnostjo z vprašalnikom naredila 

poizvedbo, kakšno znanje imajo otroci o lesu in mizarskem orodju za njegovo obdelavo. 

Dobljene rezultate sem skrbno pregledala in ugotovila dejansko stanje glede poznavanja lesa 

ter orodja za delo z njim. Z obiskom mizarja smo spoznavali nov poklic, mizarsko ročno 

orodje, les ter njegovo obdelavo. 

Dejavnosti sem načrtovala tako, da so otroci preko njih osvojili dodatna znanja. Po koncu 

dejavnosti sem ponovno naredila poizvedbo o njihovem znanju in tako pridobila rezultate, ki 

so pokazali, da so otroci na tem področju močno napredovali. 

Otroci so bili zelo radovedni, delovni, iznajdljivi in ustvarjalni. Ob spoznavanju poklica 

mizarja, lesa in mizarskega ročnega orodja so si oblikovali odnos do tehnike, organizacije 

dela, natančnosti, reda in razvijali sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju 

problemskih situacij. 

Svoje izdelke so znali ceniti in jih uporabiti pri igri. Preko dejavnosti so pridobili veliko 

znanja, zato menim, da moramo otrokom ponuditi čim več takšnih dejavnosti s katerimi bodo 

z lastnim trudom prišli do rešitve in tako širili svoje znanje.  

   

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Otroci, les, mizar, mizarsko ročno orodje, mizar, ustvarjalnost, znanje. 
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ABSTRACT 

This degree dissertation discusses about wood as an important natural material, which is, 

despite the widespread use of plastic returning to everyday life. I have decided to write about 

usage of wood in the kindergarten, because of shortage of these kinds of books. 

In the theoretical part of degree dissertation I presented the type of wood and joiner's hand 

tools, while in the empirical part I made the questionnaire (survey) about knowledge of kids 

about wood and joiner's hand tools. The results were carefully reviewed and considered actual 

situation of the knowledge of kids. By visiting the joiner, we learned about new profession, 

joiner's hand tools, wood and its processing.  

Through activities children learned additional knowledge. After the end of activities I made 

again the questionnaire (survey) about their knowledge, which showed that children have 

progressed significantly in this field. 

The children were very curious, hard-working, resourceful and creative. Through knowing the 

profession of joiner, wood and joiner's hand tools, they have formed a relationship to 

technology, organization of work, precision, order, and developed social skills to participate 

in identifying and resolving problem situations. 

They appreciated their products and used them at play. Through activities they have gained a 

lot of knowledge that is why I think we should offer them such activities more often, so they 

could  find solutions with their own effort and broaden their knowledge.  
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1 UVOD 

 

Otroci so radovedni in radi spoznavajo nove stvari, zato jim moramo ponuditi čim več  

izkušenj, ki jim bodo omogočile širitev njihovega znanja. 

Eden izmed vsestransko uporabnih materialov, ki ga v vrtcu vse manj uporabljamo, je les. 

Primeren je za mnoge dejavnosti v vrtcu, saj otroci pri delu z njim uporabljajo različna orodja 

in pripomočke. Do lesa čutim posebno naklonjenost, prav tako mi delo in njegova obdelava 

nista tuji, saj je moj oče po poklicu mizar. Ravno zato sem se na koncu svojega študija 

odločila, da to znanje vpletem v raziskavo in dejavnosti z otroki starostnega obdobja od treh 

do štirih let. 

Otroška ustvarjalnost in radoživost otroke vodi k tem, da s svojo aktivnostjo pri določenih 

dejavnostih osvojijo dodatna znanja in obenem že osvojeno znanje obnovijo.  

Les je naravni material, ki je topel in hkrati zelo uporaben. Zato je primeren za delo otrok, ki 

lahko iz njega izdelajo mnogo zanimivih predmetov. Je lahko dostopen, postopki obdelave so 

dokaj enostavni in lahki. Za delo z otroki lahko uporabimo tudi zanimive lesene ostanke. 

Otroci vsa znanja, ki jih že imajo o lesu, z določenimi dejavnostmi dopolnijo in poglobijo. 

V diplomski nalogi sem ugotavljala, koliko predznanja imajo otroci o lesu in mizarskem 

orodju ter koliko ga bodo pridobili z dejavnostmi, izvedenimi v okviru raziskave. 

Pripravila sem vprašalnik na katerega so otroci odgovarjali pred samo izvedbo dejavnosti in 

po njej. Po analizi odgovorov na zastavljena vprašanja sem jim pripravila različne dejavnosti, 

ki smo jih kasneje na pobudo otrok tudi razširili. Namen diplomske naloge je bil z različnimi 

dejavnostmi otrokom še bolj približati les, mizarsko ročno orodje za njegovo obdelavo ter 

poklic mizarja, nato pa ugotoviti, koliko znanja bodo s tem pridobili. Na podlagi rezultatov 

pred izvedbo dejavnosti in po njej sem iz dobljenih podatkov ugotavljala, koliko znanja so 

otroci osvojili. 
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TEORETIČNI DEL 

1.1 GIBALNI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROK 

Horvat in Magajna (1987, str. 27) menita, da se razvoj posameznih delov telesa in tudi 

duševnih procesov odvija z različnim tempom. 

Razni deli otrokovega telesa ne rastejo enako hitro, da bi lahko dosegli proporce odraslega 

človeka. Tako poteka tudi razvoj nekaterih duševnih funkcij v zgodnjem obdobju in drugih 

bolj v poznem otroštvu ali še celo v mladostništvu. V prvih letih poteka nagel senzorni in 

motorični razvoj, ki se po šestem letu znatno umiri, ko se prične hiter razvoj socialnih 

procesov človekove osebnosti. 

Največje probleme ima otrok nekje do petega leta prav s koordinacijo telesnih gibov, ki pa so 

neogibno potrebni za posamezne aktivnosti. Pri svojem gibanju postaja otrok vse hitrejši, 

trdnejši in tudi natančnejši. Do tretjega leta ima otrok še vedno težave pri koordinaciji oko-

roka, ki pa je nujno potrebna pri finih ročnih spretnostih. (Horvat in Magajna 1987, str. 123-

124) 

V predšolski dobi se prav tako razvija sklepno-mišična in taktilna občutljivost, ki ima velik 

pomen pri analizi mnogih kvalitet predmetnega okolja (teže, gostote, velikosti, oblike). S 

starostjo postopno raste sposobnost stabilnosti razlikovanja različnih dražljajev in s tem 

vzporedno še sposobnost analiziranja stopnje mišičnega napora. Prav tako se postopno 

razvijajo otrokove sposobnosti prepoznavanja oblik in teže predmeta brez prisotnosti 

vizualnih informacij. Glede na ta princip je oblikovana množica didaktičnih iger, ki pomagajo 

otroku razvijati te zmožnosti. Še največje težave ima otrok pri ocenjevanju teže predmeta, tudi 

če med sabo primerja dva precej različno težka predmeta. (Horvat in Magajna 1987, str. 129) 

Analiza razvoja teh občutljivosti pa je otežkočena, če ne poznamo otrokovih specifičnih 

izkušenj, ki pogojujejo velike individualne razlike med otroki. Prav tako je pri teh zaznavah 

pomembna splošna raven miselnega razvoja, ki omogoča ustrezno spoznavno analizo danih 

nalog in oblikovanje ustreznega odgovora. 

Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po najbolj 

pomembnih lastnostih: Oblika, velikost, položaj v prostoru in podobno. Te zmožnosti se 

oblikujejo le postopno, za kar potrebuje otrok ustrezne telesne in miselne izkušnje. Predšolski 

otrok prične vse natančneje določati prostorske odnose. V svojih aktivnostih se ne le orientira 
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na glavne oblike, velikosti itn., ampak  prične te lastnosti izločevati kot posebne lastnosti. 

Lastnosti predmetov se začne zavedati kot pomenskih kategorij. 

Orientacija v prostoru se prične  pri predšolskem otroku na osnovi razlikovanja prostorskih 

odnosov lastnega telesa. Otrok najprej ločuje in imenuje svojo desno roko, na podlagi 

razlikovanja desne in leve roke prične razlikovati parne dele telesa in šele nato razpored 

predmetov v prostoru. Sprva sodelujejo pri določanju prostorskih odnosov okoliških 

predmetov gibi oči, glave in celega telesa. (Horvat in Magajna 1987, str. 130) 

Med četrtim in petim letom starosti prično otroci ločevati obliko predmeta kot opisni znak za 

določen predmet. Tega prično potem abstrahirati in se zavedajo njegovega splošnega pomena. 

Po petem letu starosti otroci ne enačijo več oblike predmeta s samim predmetom, ampak je to 

zanje samo ena od lastnosti predmeta. Proces razvoja zaznavnih funkcij se pri otrocih ne 

razvija spontano, temveč pod vplivom prakse učenja. Tako otrok usvaja socialno-senzorne 

izkušnje in se vključuje v zaznavno kulturo, ki jo je ustvarilo človeštvo. (Horvat in Magajna 

1987, str. 131) 

 

1.2 GOVORNI RAZVOJ IN RAZVOJ USTVARJALNOSTI  

V okviru razvoja ustvarjalnosti otrok: 

 spoznava namen in pomen tipičnih tehničnih predmetov, orodja, pojavov in 

procesov; 

 primerja in razlikuje orodje, stroje in pribor, ki jih srečuje v svojem okolju (npr. 

kladivo, vijak); 

 odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. poganjanje, dviganje, prevažanje); 

 pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, procese in pojave; 

 spoznava različne materiale (npr. les, blago, plastika); 

 iz različnih materialov oblikuje in tako razvija svoje tehnično ustvarjalne 

zmožnosti; 

 pri ustvarjanju uporablja različno orodje (npr. kladivo, brusilni papir, izvijač); 
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 se uri v različnih tehničnih opravilih (npr. žaganje, brušenje, pribijanje, lepljenje). 

Otrok si razvija mišljenje tako, da razpoznava okoliščine, ki so jim tehnični predmeti 

izpostavljeni (npr. nosilnost, trpežnost) ter dojema tehnične lastnosti (npr. ravnotežje). Ob igri 

s tehničnimi predmeti razvija govorne sposobnosti in s tem bogati tehnični jezikovni zaklad, 

ki postaja nepogrešljiv pri vsakdanjem komuniciranju. Otrok si pridobiva primeren odnos do 

dela (npr. vztrajnost, odgovornost) ter primeren odnos do drugih otrok – sodelavcev. Preko 

dejavnosti krepi moralne vrline in organizacijske sposobnosti.  

Florjančič in drugi (2005) menijo, da predlagane vsebine otroci poglabljajo in dopolnjujejo 

tako, da aktivno rešujejo problem, ki ga opazujejo v svojem okolju, raziščejo, zanj oblikujejo 

rešitev in jo preverijo. V tem procesu sami spoznavajo in prehodijo celotno pot nastajanja 

nekega predmeta ali proizvoda. 

Pri tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo 

skupaj z ostalimi otroci primerjajo raznolikost izdelkov. Cilji (Florjančič idr., 2005, str. 21 – 

23): 

 Otroci ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji in ekonomiki dela ter 

sodelovanju ljudi v proizvodnem procesu. 

 Preučujejo uporabo tehnike in tehnologije v vsakdanjem življenju in njene vplive 

na okolje in kakovost življenja. Tehnika in tehnologija je s svojimi izdelki omogočila 

človeku udobno življenje. Izdelava, uporaba  in odlaganje iztrošenih izdelkov slabo 

vplivajo na naravo, jo poškodujejo, spreminjajo in zastrupljajo. Čeprav zveni 

paradoksalno, nam tehnika po eni strani omogoča ugodno življenje, po drugi strani pa 

z negativnim vplivom slabša njegovo kakovost. Zato je pomembno poznati njene 

negativne vplive na okolje in možnosti njihovega zmanjševanja. 

 Razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega. Kultura dela je pomembna za 

vse poklice. S pravilnim odnosom do dela bo učenec uspeval v šoli in kasneje v 

svojem poklicnem življenju. Do tega spoznanja bo najlažje prišel ob lastnem 

udejstvovanju v delovnem procesu. 

 Razvijajo svoje inventivne sposobnosti. Izmisliti si in narediti nekaj novega nam ne 

uspeva zmeraj. Za to je poleg talenta treba znati razmišljati. S problemskimi in 

raziskovalnimi nalogami, s spodbujanjem iskanja različnih rešitev, ne le tistih, ki smo 
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si jo zamislili mi, ter vrednotenjem končanega dela in končnim vprašanjem, kaj bi 

storili mi, ter vrednotenjem končanega dela in končnim vprašanjem, kaj bi storili 

drugače in bolje in kako, ustvarjamo podlago za razvijanje inventivnih sposobnosti. 

 Spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in sposobnosti in se 

poklicno usmerjajo. Otrok naj ima že zelo kmalu možnost spoznavati svoje 

sposobnosti pri različnih dejavnostih, tudi v dnevnih dejavnosti. Spoznavanje poklicev 

pa naj bo usmerjeno tudi v ugotavljanje sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje 

posameznega poklica. 

 Se vzgajajo za kritičen in odgovoren odnos do narave in kulturne dediščine. Naravo 

smo si sposodili od svojih staršev. Spodbujanje razmišljanja o posledicah 

neodgovornega ali napačnega ravnanja bo gotovo pozitivno vplivalo na učence. 

Razmišljanje o vrednosti npr. starih predmetov, značilno za neko obdobje, bo v otrocih 

oblikovalo primeren odnos do njih. 

 Se navajajo na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv. Tega lahko največ 

opravimo pri praktičnem delu. Ne bodimo preveč radodarni z gradivom, pripravimo ga 

le toliko, kot ga potrebujemo za izdelek. Pri vzgajanju za gospodarno rabo otroci sami 

iščejo vzroke in posledice. 

 Spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo spretnosti in navade pri uporabi 

varnostnih ukrepov in zaščitenih sredstev ter oblikujejo pozitiven odnos do varovanja 

svojega zdravja in zdravja drugih. Varnost pri delu 
1
 je pogoj, ki ga je potrebno 100-

odstotno zagotoviti. Dosledno vztrajanje na pravilnem ravnanju otrok velja tudi za 

vzgojitelja, ki najučinkoviteje vzgaja z lastnim zgledom. 

 

1.3 IGRAČA KOT SPODBUDA IN SREDSTVO      

Nekateri psihologi, med drugimi A. Papotnik (1993) razlagajo igro kot specifičen način 

učenja, ki mora imeti dominantno in vodilno mesto v predšolskem obdobju. Mnenja so, da si 

igra in vodilno mesto nista v nasprotju, kakor so običajno trdili, kajti kakor učenje vpliva na 

spremembo obnašanja in bogatenje izkušenj, tako tudi otrokova igra bogati izkušnje otrok, ki 

nato primerjajo, vadijo in dopolnjujejo svoje delo. 

                                                           
1
 Več o varnosti pri delu je zapisano v ločenem poglavju številka 3. 
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Igra je torej specifičen način učenja, ki mu je potrebno dodati nadrejeni pojem učenje, kar 

lahko imenujemo spontano učenje ob spontani igri. Razlikovati ga moramo znati ob drugi 

zvrsti učenja, ki je vodeno ob delu, in učenja ob vsiljenem delu. 

Med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre meje. V igri otrok razvija svoje 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 je v zgodnjih otroški dobi uspešno uveljavil in razživel v igri, bo tudi kasneje v 

šolskem obdobju uspešen in osebno uravnovešen pri šolskem delu.  

 

Iz zapisanega sledi, da so splošni cilji naslednji: 

 seznanitev in ob delu spoznavanje pomena, vrste in lastnosti lesa; 

 spoznavanje uporabnosti lesa za najrazličnejše namene; 

 zavedanje ekoloških problemov; 

 uporabnost izračunov v vsakdanjem življenju; 

 spoznavanje in uporabnost posameznih postopkov obdelave; 

 razvijanje medsebojnih odnosov pri skupinskem delu.  
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A. Papotnik, (1993, str. 13) prikazuje konceptualno razsežnost po spodnjem miselnem vzorcu: 

 

 

Slika 1: Konceptualna razsežnost 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Maja Ciglar; diplomska naloga« 

8 
 

1.4 CILJI, POVEZANI S TEHNIKO 

Otrok si vsa zgoraj našteta spoznanja pridobiva pri spontani igri in med dejavnostjo, ki jo 

usmerja vzgojitelj, in sicer tako, da otrok opazuje, posnema, se pogovarja, gradi, konstruira, 

izdeluje, preiskuje in razstavlja. Dejavnosti so prispevale k oblikovanju otroka, razvoj njegove 

tehniške ustvarjalnosti, k opazovanju, posnemanju, zbiranju gradiv in sredstev za delo, 

preizkušanju, eksperimentiranju, sestavljanju, razstavljanju. Za takšno naravnanost vzgojne 

dejavnosti so potrebna vzgojna sredstva, pripomočki, orodja in naprave. Takšen način dela pa 

predpostavlja raznovrstno angažiranje otrok in vzgojitelja (senzorno, govorno, gibalno, 

intelektualno, estetsko itn.). 

 

1.5 MIZARSKO ROČNO ORODJE ZA DELO V VRTCU 

Individualna orodja, zarisna in merilna orodja: 

 Svinčnik 

 Kovinski meter 

 Leseni meter 

 Kotnik 

 

Obdelovalna orodja: 

 Kladivo 

 Mizarske klešče 

 Ročni vrtalnik s svedrom 

 Lepenkarski nož 

 Kovinska ločna žagica 

 Izvijač 

 Pila za les 
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 Spona 

 Različni brusilni papirji za les 

 

1.6 TEMELJNA ZNANJA O LESU 

Les je naravni material in hkrati najstarejša surovina s katero je človek gradil. Z lesom niso 

tesno povezani le začetki človeškega rodu, temveč tudi ves njegov poznejši razvoj. Človek je 

les že zelo zgodaj uporabljal za izdelovanje najrazličnejšega orodja, orožja, opreme za 

stavbno gradivo itn. Danes je les material iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih 

predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Les je važna surovina za proizvodnjo 

celuloze, papirja, kemičnih celuloznih vlaken, celuloznih plastičnih mas, razstreliva itn. 

Les ima tudi izredne estetske lastnosti, ki mu jih daje njegova struktura. Za poznavanje lesa so 

pomembni naslednji prerezi: 

 prečni ali čelni prerez, ki poteka pravokotno na podolžno os debla; 

 radialni prerez, ki poteka skozi debelno os in 

 tangencialni prerez, ki poteka pravokotno na radij in vzporedno z debelino osjo. 

(A. Papotnik, 1993, str. 81). 

 

1.7 ZGRADBA IN LASTNOSTI LESA  

Les kot gradivo tvorijo olesenele rastlinske celice. Gre za organsko gradivo, ki zaradi svoje 

porozne zgradbe tudi kasneje ohrani nekatere lastnosti žive snovi. Stene celic, ki tvorijo les so 

med seboj zlepljene in trdno povezane. Sorodne celice, ki opravljajo isto nalogo se povezujejo 

v skupine in tvorijo celičja različnih oblik in barv, ki se na prerezih skozi deblo kažejo kot 

tekstura lesa.   

Čeprav drevo posekamo, les še ni mrtev in se kar naprej »giblje«, se razteza in krči, čeprav 

smo ga med tem že predelali v določen uporaben izdelek. Vzrok je v anatomski zgradbi lesa 

in v vlagi, ki jo vsebuje. V svežem lesu je 40-60% vlage. Zato je razumljivo, da se les med 

sušenjem občutno krči. Seveda se les nikoli ne umiri. Vsaka sprememba vlage v zraku 
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spremeni notranje napetosti v celicah lesa, ki se zato z neustavljivo silo krči in razteza. (A. 

Papotnik, 1993, str. 83) 

Za predelavo, obdelavo in uporabo lesa nasploh so zelo važne njegove tehnične lastnosti. 

Na prerezih lahko ugotavljamo razlike v strukturi in teksturi lesa, po katerih spoznamo les 

listavca in iglavca, posamezne vrste lesa, uporabnost, trdoto, starost, napake, zdravje ali 

bolezni lesa itn. 

 

 

Slika 2: Prečni prerez debla 

 

Zgornja slika prikazuje prečni ali čelni prerez, ki poteka pravokotno na vzdolžno os debla in 

je najbolj značilen. Lepo so vidne letnice oziroma branike, ki predstavljajo letni prirast. Iz 

njihovega števila je mogoče ugotoviti starost drevesa in razmere, ki so vplivale na rast v 

določenem obdobju. Poleg teh lahko razločimo lubje, kambij, stržen, strženove žarke ter pri 

nekaterih lesnih vrstah tudi beljavo in črnjavo z zgoščenimi letnicami v osrednjem delu debla 

okoli stržena. 

Radialni prerez poteka natanko čez središče debla, vzporedno z debelno osjo. Tudi tu je jasno 

vidna zgradba lesenega debla. Pravimo mu tudi zrcalni rez, ker kaže rast debla simetrično, 

letnice pa se vidijo kot vzporedne črte. 

Če žagamo deblo v vzdolžni smeri, vzporedno z debelno osjo in pravokotno na radij debla 

dobimo tangencialni prerez. 
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Pri razrezu hlodovine dobimo različne vrste desk. Najboljše so tiste iz sredine, kjer so letnice 

najgostejše in se najmanj krivijo. Bolj ko se odmikamo od sredine, vlažnejši je les in tudi 

potek letnic je drugačen, zato se deske, ki jih dobimo s tangencialnim rezom, močneje krivijo 

in bočijo. Končna deska ali krajnik je najmanj uporabna in gre večinoma v nadaljnjo 

predelavo ali se porabi za kurjavo. Iz katerega dela debla je bila izžagana deska lahko 

razberemo iz oblike letnic na čelnem prerezu. 

Mizarji razlikujejo levo in desno stran deske. Leva je tista, ki je vbočena, desna pa izbočena. 

Pri obdelavi in lepljenju desk je zato treba paziti na njihov položaj. Vedno morata biti skupaj 

obrnjeni levi oziroma desni strani, da se izdelek čim manj deformira. Prav tako ni 

priporočljivo zlepiti dveh desk, od katerih ima ena čelni, druga pa vzdolžni rez, saj se zaradi 

različnih smeri vlaken na stiku lahko odlepita (Povzeto po: A. Pavko Čuden in drugi, 2005). 

 

1.8 VRSTE LESA 

Pavko Čuden in drugi (2005, str. 10-12) pišejo, da les spada med najpogosteje uporabljena 

gradiva za izdelavo različnih predmetov in ti zaradi obilja v naravi, njegove dostopnosti in 

številnih dobrih lastnosti. Les je trden, upogljiv, prožen, predvsem pa lep, topel in preprost za 

obdelavo. Ko govorimo o lesu kot gradivu, mislimo na notranjost debla v surovem ali 

obdelanem stanju. 

V osnovi razlikujemo les iglavcev in les listavcev, sicer pa lahko lesne vrste delimo tudi na 

mehke in trde, nekateri spet ločijo domače vrste od eksotičnih. Les iglavcev je na primer 

smrekov, borov, macesnov in jelkov, med domačimi listavci pa dajejo najpomembnejši les 

bukev, hrast, javor, jesen, oreh, topol, češnja, lipa in še nekateri. Na kratko opišimo tiste 

drevesne vrste, katerih les se najpogosteje uporablja za izdelavo posameznih izdelkov. 

SMREKA 

Smreka je najbolj razširjen iglavec in ima mehak les belkaste do rumene barve. Po barvi lubja 

ločimo dve glavni vrsti – z belim in rdečim lubjem. Prva je manj cenjena kot druga, ki je 

odpornejša proti vlagi in mehanskim poškodbam. Smrekovina se lepo obdeluje; ker ima dolga 

vlkana, je prožna in zdrži razmeroma velike obremenitve. Les v obliki desk, letev in tramov je 

idealen za mizarska dela. Uporablja se tudi v gradbeništvu, za embalažo, tramov, talne 

obloge, kot resonančni les za glasbil, pa tudi za pridobivanje celuloze in izdelavo papirja. 
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MACESEN 

Macesen je med našimi iglavci vrsta, ki daje najboljši in najlepši les. Ta je rdečkaste barve s 

temnimi ali svetlo rumenimi vlakni, podoben borovemu, toda bolj izrazit. Les je gost, prožen 

in zelo čvrst. Iz njega izdelujejo pohištvo in stavbno opremo. Ker je zelo odporen proti vlagi, 

se uporablja v ladjedelstvu, pa tudi za izdelavo sodov, za pode ter pri vodni gradnji. 

BUKEV 

Bukev ima trd, težak les belkaste ali rumeno rožnate barve. Bukovina je gosta s kratkimi 

vlakni, zato ni posebej prožna, vendar se lepo oblikuje. S parjenjem postane bolj upogljiva. 

Občutljiva je za vlag, zato je trpežna le v suhem okolju. Uporablja se za izdelavo talnih oblog, 

pohištva, oken in vrat ter različnih predmetov t.i. suhe robe, kot so kuhalnice, rezalne deske, 

valjari, obešalniki itn. 

HRAST 

Hrast je listavec, ki ima trd, rumenkast ali rjavo rdečkast les. Po kakovosti presega vse druge 

domače vrste lesa. Hrastovina je trdna, težka, prožna in zelo odporna. V vodi potemni in otrdi 

ter je izjemno trajna. Uporablja se za pohištvo, parket, stopnice, vozila, drogove, sode in 

železniške pragove ter v gradbeništvu in ladjedelništvu. Posebna vrsta je hrast plutovec, iz 

čigar debele skorje pridobivajo plutovino. Ta se uporablja za zamaške, talne in stenske 

obloge, izolacijske plošče in v obutveni industriji (za podplate obuval). 

LIPA 

Lipovina je zelo mehak les bele barve z rožnatim nadihom. Ima tanka in enakomerna vlakna, 

zato je izredno primerna za rezbarjenje in struženje. Uporablja se pri izdelavi pohištva, za 

pisarniške potrebščine, igrače ter v modelarstvu in maketarstvu. 

JAVOR 

Spada med listavce. Njegov les je rožnato rumene barve z dobro vidnimi vlakni, na površini 

bleščeč in svilnat. V mizarstvu je cenjen, uporablja se za pohištvo in gradbeno opremo. Iz 

njega izdelujejo številne predmete, kot so glasbeni inštrumenti, igrače, pipe, ročaji, toporišča 

ter umetniški predmeti. Primeren je tudi za struženje. 
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TOPOL 

Topol ima mehak les rumenkaste barve, ki je homogen in cepljiv ter manj odporen proti vlagi 

in temperaturnim spremembam. Uporablja se za vžigalice, zaboje, lesovino, vezano ploščo in 

manjše mizarske predmete. 

TROPSKE VRSTE 

Drevesne vrste kot so balza, samba, abahi, tik, mahagoni in številne druge, izhajajo iz 

tropskega deževnega gozda. Posebnost je balzov les, ki je med vsemi najlažji. To je zelo 

mehak les rumenkastobele barve z izrazitimi porami. Veliko se ga uporabi v modelarstvu, za 

odrske (filmske) rekvizite, zvočno izolacijo, reševalne pasove in čolne. Podobna sta samba in 

abahi, le da sta nekoliko težja. Pravo nasprotje je tikov les, ki je trd in težak ter zelo odporen 

proti vlagi. Uporablja se v ladjedelništvu, gradbeništvu, za izdelavo pohištva ter za strugarstvo 

in rezbarstvo. Mahagonijev les rdečerjave barve je mehkejši in prav tako slovi po kakovosti. 

Uporablja se za izdelovanje dražjega pohištva ter pri rezbarstvu in strugarstvu (Povzeto po: A. 

Pavko Čuden in drugi, 2005, str. 10-12). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

Predšolski otrok preko igre in dejavnosti spoznava svet okoli sebe, svet v katerem se vsak dan 

srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, posnema in 

prepoznava tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom prepoznava stroje, 

orodja in vozila, prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih 

igrah konstruira, gradi, pa tudi razstavlja. S tem si gradi prva spoznanja, izkušnje in vpogled v 

svet tehnike in njegove posebnosti. Ta proces odkrivanja se odvija spontano v krogu otrokove 

družine, bolj načrtno in usmerjeno pa v okviru predšolske vzgoje. 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Z otroki, starimi od 3. do 4. leta, smo spoznavali značilnosti lesa, njegovo uporabo ter 

obdelavo. Pri tem sem želela raziskati otrokovo prepoznavanje lesenih predmetov od drugih 

materialov. Zanimalo me je, ali bodo otroci ob ustreznem opisu in prikazu delovanja orodja 

tudi sami samostojni pri delu z njimi ter, ali bodo otroci z zanimanjem ter vztrajnostjo 

uporabljali to osvojeno znanje. To sem preverila z različnimi igrami v okviru dejavnosti. 

Otroci se z lesom srečujejo že od rojstva. Les je prisoten povsod okrog njih v naravi in v 

stanovanju. Že najmlajši v vrtcu začnejo raziskovati les s tem, ko ga otipajo in določijo 

hrapavost ter težo.  

Pri pregledu literature sem ugotovila, da imamo mnogo knjig v katerih je opisano veliko 

mnenj zakaj je pomembno že pri otrocih spodbujati različne tehnične procese. 

A. Papotnik (1993, str. 9) meni, da je spoznavanje naravnih materialov v vrtcu zelo 

pomembno, saj s tem otrok prepoznava in uporablja različne tehnične predmete in procese, 

spoznava njihov namen in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje. 

Otrokom sem želela ponuditi možnost, da z lastno aktivnostjo spoznajo les in ustrezno orodje 

za preoblikovanje, se med ustvarjanjem seznanijo z različnimi vrstami blaga in orodjem ter si 

z opazovanjem pridobijo nova znanja s tega področja.  
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2.1 CILJI RAZISKOVANJA  

Glede na omenjen problem raziskovanja sem si zastavila naslednje cilje diplomskega dela: 

 omogočiti otrokom, starim od tri do štiri leta, sprejemanje in pomnjenje 

informacij glede obdelave lesa z uporabo različnega mizarskega ročnega  

orodja; 

 seznanitev otrok s poklicem mizarja. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 ugotoviti želim, ali otroci ločijo lesene izdelke, ki jih obdajajo v vrtcu, od tistih 

iz umetnih materialov, 

 preveriti želim, kako dobro poznajo otroci vrsto in funkcijo mizarskega 

ročnega orodja pred izvajanjem dejavnosti in po njej,  

 raziskati želim, ali se pojavljajo razlike pri zanimanju za mizarske dejavnosti 

med dečki in deklicami, 

 ugotoviti želim, ali so otroci izvedeli in spoznali kaj novega po izvedeni 

dejavnosti spoznavanja lesa, 

 ugotoviti želim, ali se otroci po dejavnosti izvedene v vrtcu pogosteje odločijo 

za igro z igračami izdelanih iz naravnih materialov. 

 

2.3 KRAJ IZVAJANJA IN VZOREC 

Praktični del sem izvajala v skupini otrok, starih od tri do štiri leta, v vrtcu France Prešeren, v 

skupini metuljev. Skupina otrok je sestavljena iz 8 dečkov in 11 deklic.  
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2.4 METODE DELA 

Pri raziskovanju sem uporabila opisno metodo raziskovanja s kvalitativnimi tehnikami 

zbiranja podatkov (opazovanje). Prav tako bom uporabila deskriptivno metodo raziskovanja 

na nivoju opisovanja stanja oziroma iskanja odgovorov na vprašanja. Pri opazovanju ter 

zbiranju podatkov sem si pomagala z naslednjimi pripomočki: fotografije, dnevnik, načrti, 

didaktični spomin, zapisi o pogovoru z otroki ter lastna aktivnost otrok. 

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

pripravila različne dejavnosti, s pomočjo katerih se bodo imeli možnost seznaniti z različnimi 

vrstami lesa in mizarskim ročnim orodjem.  

 

2.5 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

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

zbrane podatke zbrala v tabele, miselne vzorce in slike. 

 

2.5.1 PREDSTAVE OTROK O LESU IN LESENIH IZDELKIH 

Pred samo dejavnostjo smo se z otroki pogovarjali, kaj že vemo o lesu, lesenih izdelkih in 

orodju za obdelavo lesa. Otroci so pozorno in z zanimanjem poslušali moja vprašanja ter 

nanje z veseljem odgovarjali.  

Otroci so na moje vprašanje »Kaj veste o lesu?« odgovorili: 

RUBEN: Les je rjave barve. 

LEON: Les je drevo. 

AJNA: Drevo diši, ker ima notri smolo. 

GABRIJELA: Iz lesa so police. 

Na naslednje vprašanje »Kaj vse je v igralnici izdelano iz lesa?« so odgovorili: 

LARA: Omare 

AJNA: Mize 
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GABER: Stoli 

RUBEN: Igrače 

ATINA: Kuhinjski kotiček 

KLARA: Police 

DOMEN: Škatla, ki je na polici 

ALEKSANDER: Koralde 

KLARA: Sestavljanka z medvedki  

Na vprašanje »Kdo izdeluje lesene izdelke?« so odgovorili: 

RUBEN: Lesničar 

»Kako se imenuje tisti, ki izdela mizo?« 

LARA: Mizar. 

»Kako se imenuje tisti, ki izdela stol?« 

AJNA: Stolar. 

»Kako se imenuje tisti, ki izdela omaro?« 

GABER: Omarar. 

Potrdim lahko, da se za les in lesene izdelke zanimajo tako dečki kot deklice, kar je razvidno 

iz odgovorov otrok. Prav tako so deklice rade sodelovale pri izdelavi lesenega avtomobila. 

Kljub temu, je bil navzoč stereotip s strani enega izmed dečkov, ki je glasno dejal: »To ni za 

deklice, ampak le za dečke.« Kaj kmalu smo ga vsi popravili pri njegovem mišljenju in mu 

pojasnili, da je ta poklic namenjen vsem, ki jih zanima.  
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2.6 »ČUDEŽNA VREČA« 

Igra s katero sem preverila ali otroci res ločijo lesene izdelke od izdelkov iz drugih 

materialov, je bila igra razvrščanja. Vnaprej sem pripravila dve škatli. Ena je bila oblepljena z 

lesenimi deščicami, druga pa s plastiko ter blagom. Skupaj smo škatli dodobra pogledali, ju 

opisali ter otipali materiale s katerimi sta bili oblepljeni. Nato sem otrokom ponudila 

»čudežno vrečo« v kateri so bili predmeti iz različnih materialov. Vsak otrok je nato z 

zaprtimi očmi izbral predmet iz vreče, povedal kako se imenuje ta predmet in ga razvrstil v 

pravo škatlo. Otroci so z navdušenjem čakali, kdaj bodo prišli na vrsto, saj jim je bila igra 

zelo zabavna. Glede na njihov odziv lahko pritrdim na moje vprašanje o tem, ali so otroci 

željni po spoznavanju lesa. Prišla sem do ugotovitve, da otroci zelo dobro ločijo lesene 

predmete od tistih, ki so izdelani iz umetnih materialov. Le pri enem izmed predmetov se je 

pojavila težava, in sicer pri kovinski škatli, ki je bila porisana z lesenim vzorcem. Deklica, ki 

je to škatlo izvlekla iz »čudežne vreče« je rekla, da je ta lesena. Nato jo je potipala še sosednja 

deklica, ki je menila, da je škatla plastična. Škatla je krožila od otroka do otroka in skupaj so 

ugotavljali iz katerega materiala je. Na koncu so se vsi strinjali, da je plastična in jo razvrstili 

v škatlo z umetnimi materiali.  

  

 
Slika 3: Čudežna vrečka 

 
Slika 4: Poimenovanje in razvrščanje predmetov 
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2.7 SPOZNAVANJE MIZARSKEGA ROČNEGA 

ORODJA 

V okviru spoznavanja mizarskega ročnega orodja sem pripravila 

dve dejavnosti, ki sta prikazani v nadaljevanju. 

 

2.7.1 KARTICE MIZARSKEGA ROČNEGA ORODJA 

Kako dobro poznajo otroci vrsto in funkcijo mizarskega ročnega 

orodja pred samo izvedbo dejavnosti sem preverila tako, da sem 

jim pokazala slike orodja, sami pa so morali povedati kako se 

imenuje ter za kaj ga uporabljamo. 

 

2.7.2 IGRA POVEJ IN POVEŽI 

Pripravila sem plakat na katerem sta bila dva stolpca. Na levem je bilo narisano mizarsko 

ročno orodje, na desnem pa mizar pri delu, ki uporablja določeno orodje. Naloga otrok je bila 

povedati kako se orodje imenuje in ga povezati z 

določeno funkcijo, ki ga ima. S tem sem preverila 

otrokovo znanje o mizarskem ročnem orodju in 

njegovi funkciji.   

 

 

Slika 6: Povezovanje mizarskega orodja in njegove funkcije 

 

Po sami dejavnosti sem ponovno preverila njihovo znanje o vrsti orodja in ga primerjala z 

odgovori pred dejavnostjo. Spodnja tabela prikazuje odgovore otrok pred izvedbo dejavnosti 

in po njej. 

 

 

 

Slika 5: Poimenovanje 

mizarskega ročnega orodja ter 

njegove funkcije 
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VRSTA ORODJA PRED IZVEDBO 

DEJAVNOSTI 

PO IZVEDBI 

DEJAVNOSTI 

Izvijač »šraufenciger« Izvijač 

Kladivo Kladivo Kladivo 

Lepilo Lepilo Lepilo 

Meter Meter Meter 

Žaga Žaga Žaga 

Spona Meter Spona 

Kotnik Meter Kotnik 

Vijak »šrauf« Vijak 

Žebelj Žebelj Žebelj 

Svinčnik svinčnik Svinčnik 

Tabela 1: Poimenovanje orodja pred in po izvedeni dejavnosti 

 

Pred izvedeno dejavnostjo so imeli nekaj težav pri opisu funkcije spone. Po izvedeni 

dejavnosti so se odgovori nekoliko razlikovali od prejšnjih, kar je razvidno tudi v tabeli. 

Otroci so vsa orodja pravilno poimenovali. Lahko potrdim, da so se po dejavnosti otroci 

naučili nekaj novega o samem mizarskem orodju ter njegovi uporabi. Tako so otroci, stari od 

tri do štiri leta, sposobni sprejemanja in pomnjenja informacij glede obdelave lesa z uporabo 

različnega mizarskega ročnega orodja. 

 

2.8 OBISK MIZARJA 

Na moje vprašanje kako pridemo do lesa so mi otroci povedali, da je najprej potrebno v gozdu 

posekati drevo. Nato ta drevesa razžagajo na manjše deske in te deske obdelajo delavci, ki jim 

pravimo mizarji. Po skupni ugotovitvi, da je mizar tisti, ki izdeluje že prej naštete lesene 

predmete sem jih vprašala, če so že kdaj videli kako nastane lesen izdelek. Otroci so odkimali 

in takoj izrazili željo, da bi radi videli ta postopek. Pogovarjali smo se o tem kje bi lahko 

izvedeli kaj več o tem. Otroci so mi odgovorili, da bi lahko pogledali na računalnik, ali pa da 

bi odšli v knjižnico in pogledali v knjige. Nato pa se je eden izmed dečkov spomnil, da bi 

odšli v delavnico k mizarju. Nato sem jih vprašala, če kdo pozna kakšnega mizarja, da bi odšli 
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k njem. Noben ni poznal nobenega, zato sem jim povedala, da ga jaz poznam, in sicer mojega 

očeta. Tako so bili navdušeni, da so mi kar sami rekli, da bi prišli pogledati njegovo 

delavnico. Glede na to, da je do tja dolga vožnja, smo razmišljali o drugačni rešitvi. Otroci so 

naštevali različne ideje, a najboljša jim je bila ta, da nas obišče mizar v vrtcu. Odločili smo se, 

da ga kar takoj pokličemo in ga poprosimo, da nas obišče. Eden izmed dečkov se je javil, da 

ga bo poklical po telefonu in ga vprašal če bi lahko prišel v vrtec. Mizar se je res javil na 

telefonski klic in pritrdil svoj prihod. Otroci so od navdušenja kar skakali in v veselem 

pričakovanju čakali naslednji dan. 

Ob obisku mizarja so otroci pozorno prisluhnili in navdušeno 

opazovali. Mizar jih je najprej vprašal, katera mizarska ročna 

orodja že poznajo in iz svojega težkega zaboja izvlekel tistega, ki 

so ga povedali. Nato je poimenoval in pokazal še tisto orodje, ki 

ga otroci niso povedali in ga mizar potrebuje pri svojem delu. 

Sledilo je vprašanje katere izdelke izdelujejo mizarji. Otroci so 

takoj pričeli naštevati različne predmete. Med drugimi so našteli 

tudi igrače, zato se je mizar odločil, da bodo skupaj izdelali igračo, 

in sicer avtomobil. Takoj, ko je potreboval pomoč so se otroci z 

veseljem odzvali in kar ni se mogel odločiti, katerega bo izbral, saj 

so vsi želeli sodelovati pri izdelavi. Tako dekleta kot dečki so z 

navdušenjem sodelovali in kar radovedno čakali, kdaj jih bo 

poklical za pomoč. Ob izdelovanju so obnovili že osvojeno znanje 

in spoznali značilnosti lesa ter njegove obdelave.  

Prav tako lahko potrdim raziskovalno vprašanje, da so otroci po 

izvedeni dejavnosti spoznali veliko značilnosti o lesu ter njegovi 

obdelavi. Potrditev raziskovalnega vprašanja je razvidna tudi iz 

priloge 1, ki prikazuje vprašalnik o spoznavanju lesa in 

mizarskega ročnega orodja, na katerega so otroci odgovarjali po 

zaključenih dejavnostih.  

Ob koncu dejavnosti so bili zelo veseli, saj so s skupnimi močmi izdelali čudovit izdelek. 

Mizarju so se zahvalili za obisk in ga prosili, če bi še kdaj prišel. S tem je bil raziskovalni cilj 

o željnosti po spoznavanju poklica mizarja dosežen. 

 

Slika 7: Odkrivanje mizarskega 

ročnega orodja 

Slika 8: Pomoč pri žaganju 
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Slika 9: Brušenje s finim brusilnim papirjem 

 

Slika 10: Brušenje s finejšim brusilnim papirjem 

 
 

 

 

 

Slika 11: Zabijanje žebljev (luči na avtu) 

 

 

 

 

Slika 13: S skupnimi močmi do končnega izdelka 

 

Slika 12: S pomočjo izvijača pritrdimo kolesa 
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3 VARNOST PRI DELU V VRTCU 
  

3.1 VARNOST PRI DELU 

 

Varnost pri delu je odvisna od: 

 objektivnih dejavnikov (zunanji, eksogeni, okoliščine) in 

 subjektivnih dejavnikov (notranji, endogeni, osebni ali človeški faktor). 

Ti dejavniki so v interakciji oziroma so med seboj povezani. Primer varnosti pri delu 

prikazujem shematsko, pri čemer v drugem delu prikažem motnjo, ki vpliva na organ dela in v 

tem primeru je smer (dejavnost) neželena. Obe shemi prikazujeta delovanje kognitivnega in 

psihomotoričnega področja osebnosti. 

Odnos med objektivnimi in subjektivnimi dejavniki prikazujem z naslednjim miselnim 

vzorcem. 

 

Slika 14: Smer predmeta 

 

Eden temeljnih pogojev, ki mora biti zagotovljen pri vsakem delu je varnost. Prav tako mora 

biti v vrtcu zagotovljena varnost pri vseh aktivnostih v katerih sodelujejo otroci. Vzgojitelj je 

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

vedenjem poskrbeti za svojo varnost. Vzgojiteljeva naloga je, da otroke opozarja na 
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nevarnosti in na to kako naj ravnajo in kje morajo biti še posebej previdni, da ne bi prišlo do 

poškodb. 

Otroke sem pred začetkom dejavnosti opozorila, da morajo biti zelo previdni pri delu z 

mizarskim orodjem, saj se v nasprotnem primeru zaradi nepazljivosti, lahko urežejo ali 

zbodejo. Hkrati pa je potrebno  paziti tudi na sovrstnike. 

 

3.2 KAKO VARNO DELATI 

Otroku je treba prikazati varen postopek dela. 

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

njihovega razumevanja. 

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

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

 

3.3 NALOGA VZGOJITELJA 

 pripravi delovni prostor in sredstva; 

 s pogovorom motivira otroke za sodelovanje; 

 predstavi tehnični material, ki je na mizi; 

 po potrebi nudi individualno pomoč; 

 omogoči varno delo otrok. 

 

4 SAMI OBDELUJEMO LES IN IZDELUJEMO IZDELKE 

 

Naslednji dan sem otrokom sporočila, da nam je mizar poslal velik in težek paket. Prinesla 

sem ga v igralnico, kjer so ga otroci z navdušenjem začeli odpirati in odkrivati kaj vse je v 

njem. Z zanimanjem so izbirali košček za koščkom, ga tipali in vonjali. Zatem, ko sem jih 
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vprašala zakaj jim je mizar poslal ta paket so takoj 

enotno odgovorili: »Za igranje in sestavljanje.« 

 

Otroci so imeli tokrat možnost, da izdelajo izdelek po 

svoji volji. Vsak je iz različnih koncev lesa sestavil svoj 

unikaten predmet. 

 

 
Slika 16: Brušenje in sestavljanje 

 
Slika 17: Deček pri lepljenju vesoljske rakete 

  

 

4.1.1 PRIPRAVE ZA DELO  

 

1. Mizo zaščitimo z debelejšo plastjo lepenke; 

2. Pripravimo potrebno orodje za obdelavo (brusilni papir, meter itn.); 

3. Pripravimo lesene deščice ter lepilo za les (mekol); 

4. Nadenemo si predpasnik.  

 

Za obdelavo lesa sem jim ponudila različne vrste brusilnega papirja. Ločimo ga glede na to, 

kakšno številko ima napisano. Najprej so leseni košček obdelali s finim brusilnim papirjem 

nizke številčne vrednosti in nato uporabili še finejšega visoke številčne vrednosti, da so bili 

koščki res gladki. Vneto so se lotili dela in uresničevali svoje ideje. Pri tem jih nisem ovirala 

Slika 15: Paket, ki nam ga je poslal mizar 
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ali omejevala z usmerjanjem, saj je vsak izdelal kar si je želel. Nekateri otroci so bili tako 

navdušeni nad tem, da so izdelali celo dva izdelka. Vsak otrok je svoj izdelek opisal. S tem, 

ko so zlepili koščke lesa, pa njihovega dela še ni bilo konec, saj so želeli svoj izdelek še 

pobarvati s tempera barvami. Glede na to, da smo morali počakati, da se je lepilo dobro 

posušilo sem se odločila, da jim omogočim barvanje izdelkov naslednji dan.  

 
Slika 18: Leseni izdelki 

 
Slika 19: Deklica opisuje svoj izdelek 

   

Na njihovo pobudo sem pripravila vse potrebno, da so naslednji dan njihovi predmeti tudi 

barvno zaživeli. Nastale so prave umetnine in prav vsak si je zamislil in sestavil svojo 

unikatno hišo, vesoljsko ladjo,  stolpnico, smreko itn.   

 

Slika 20: Barvanje izdelkov Slika 21: Končni izdelki 
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4.2 IGRA SPOMIN 

Glede na to, da sem želela izvedeti, ali otroci poznajo tudi funkcijo različnega mizarskega 

ročnega orodja, sem za njih pripravila prav poseben spomin. Slika orodja se je skladala z 

njegovo funkcijo. Skrbno sem opazovala igro in opazila, da otroci pri tem niso imeli 

nikakršnih težav. 

 

Slika 22: Otroci pri igranju spomina 

Med samimi dejavnostmi sem opazila, da so se otroci pogosteje odločali za igrače, ki so 

izdelane iz lesa. Velikokrat so posegali tudi po lesenih deščicah, ki jih je za nas pripravil 

mizar. Slednje prikazuje slika. Zaradi navedenega lahko potrdim moje zadnje zastavljeno 

raziskovalno vprašanje, saj se otroci po izvedeni dejavnosti pogosteje odločijo za igro z 

igračami izdelanih iz naravnih materialov. Zelo jim je bil všeč lesen avtomobil, ki so ga 

izdelali skupaj z mizarjevo pomočjo. 

 

Slika 23: Igra z lesenimi koščki in živalmi 
 

Slika 24: Igra z izdelanim avtomobilom 
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Otroci so skozi dejavnosti: 

 razvijali in spodbujali nagnjenje do tehniškega ustvarjalnega dela in zbujali veselje 

za delo na delovno-tehničnem področju; 

 razvijali delovne navade in delovne spretnosti ter sposobnosti za organizacijo dela; 

 razvijali ljubezen do tehnike in oblikovali pravilen odnos do tehničnih stvaritev; 

 seznanjali z različnimi delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami in 

materiali; 

 v ustvarjalnem delovnem procesu usposabljati za uporabo različnih orodij; 

 razvijali in spodbujali razvoj konstruktorstva; 

 razvijali osnove za vrednotenje tehničnih stvaritev; 

 spodbujali radovednost in veselje do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti. 

 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Maja Ciglar; diplomska naloga« 

29 
 

SKLEP 

 

Otroci se že od rojstva srečujejo z naravnimi materiali. Eden izmed najbolj pogostih je 

zagotovo les. Ne glede na to pa so dejavnosti na to temo v sklopu vrtca zelo zanemarljive. 

Ravno zato nisem imela z izbiro teme in dejavnosti nikakršnih težav.  

V diplomski nalogi sem s pomočjo dejavnosti želela otrokom, starim od tri do štiri leta, 

omogočiti sprejemanje in pomnjenje informacij glede obdelave lesa z uporabo različnega 

mizarskega ročnega orodja. Prav tako je bil moj namen seznaniti otroke s poklicem mizarja. 

Dobljene odgovore sem skrbno beležila ter jih primerjala s tistimi, ki so jih otroci povedali po 

izvedeni dejavnosti. 

Otroci so imeli pred samo izvedbo dejavnosti že pridobljenega nekaj znanja o lesu, njegovi 

obdelavi ter o poklicu mizarja. To znanje so otroci obnovili in se hkrati veselili 

izpopolnjevanja. Po izvajanju dejavnosti so otroci pokazali bistveno več znanja, kot pred tem.  

Dejavnosti sem načrtovala že vnaprej ter jih glede na potrebe in zanimanja otrok 

dopolnjevala. Na vsako dejavnost sem se skrbno pripravila. Pri izvedbi dejavnosti sem se 

osredotočila na vsa področja kurikuluma za vrtce. Dejavnosti sem načrtovala tako, da so imeli 

otroci čim več raznolikih stikov z lesom, njegovo obdelavo ter da so jim bile dejavnosti všeč. 

Prav tako sem poskrbela, da jim je bil poklic mizarja predstavljen na prijazen in zanimiv 

način. 

Dejavnosti sem izvajala v času dopoldanskih aktivnosti. Pri tem je sodelovalo devetnajst 

otrok, od tega osem dečkov in enajst deklic. Delali smo v manjših skupinah, da so imeli 

možnost sodelovanja vsi otroci. 

Pri dejavnostih, ki so zajemale spoznavanje in razvrščanje lesenih izdelkov, od tistih, ki so 

izdelani iz umetnih materialov, so otroci spoznavali barvo lesa, hrapavost ter vonj. Hkrati so 

se seznanili z njegovim izvorom ter obdelavo. Pri razvrščanju lesenih izdelkov in izdelkov, ki 

so izdelani iz umetnih materialov, so otroci pokazali odlično poznavanje materialov, saj so se 

zmotili le enkrat. Lahko potrdim, da je bil namen dejavnosti dosežen. 

Otroci so spoznavali tudi mizarsko ročno orodje ter njegovo uporabo. Mizar je praktično 

prikazal orodje in njegov namen, da so otroci to tudi čim bolj doživeli. Med to dejavnostjo 

sem ugotovila, da otroci poznajo že kar nekaj mizarskega ročnega orodja, kar me je zelo 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«  »Maja Ciglar; diplomska naloga« 

30 
 

presenetilo. Ob koncu te sem preverila njihovo znanje in ugotovila, da so se naučili tudi 

veliko novih izrazov. Zapišem lahko, da sta moja raziskovalna vprašanja, ki se nanašata na 

poznavanje mizarskega ročnega orodja in poznavanje lesa potrjena. Potrditev raziskovalnega 

vprašanja je razvidna tudi iz priloge 1, ki prikazuje vprašalnik o spoznavanju lesa in 

mizarskega ročnega orodja, na katerega so otroci odgovarjali po zaključenih dejavnostih.  

Ob obisku mizarja sem preverjala raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na razlike pri 

zanimanju za mizarske dejavnosti med dečki in deklicami. Ugotovila sem, da so tako dekleta 

kot dečki z navdušenjem sodelovali in kar radovedno čakali, kdaj jih bo mizar poklical za 

pomoč.  

Med samimi dejavnostmi sem opazila, da so se otroci pogosteje odločali za igrače, ki so 

izdelane iz lesa. Velikokrat so posegali tudi po lesenih deščicah, ki jih je za nas pripravil 

mizar. Zaradi navedenega lahko potrdim moje zadnje zastavljeno raziskovalno vprašanje, saj 

se otroci po izvedeni dejavnosti pogosteje odločajo za igro z igračami izdelanih iz naravnih 

materialov. 

V diplomski nalogi, kjer so se prepletale različne dejavnosti, sta bila dosežena tudi oba moja 

raziskovalna cilja. Prvi se nanaša na sprejemanje in pomnjenje informacij glede obdelave lesa 

z uporabo različnega mizarskega ročnega orodja, medtem ko drugi govori o seznanitvi poklica 

mizarja.  

Otroci so bili ob spoznavanju ter med samim delom zelo motivirani. Prav tako so dobro 

medsebojno sodelovali in bili ves čas aktivni. Tudi odzivi staršev na dejavnosti je bil 

pozitiven in dobrodošel, saj so se z vsem dogajanjem seznanjali v pogovoru z otroki in s 

spremljanjem oglasne deske pred igralnico.  

Ob koncu dejavnosti sem bila zelo vesela, ko sem videla v kakšno zadovoljstvo je otrokom to, 

da so sami iz lesa in orodja izdelali skupni izdelek – avtomobil. Veselje se ni končalo tudi ob 

ustvarjanju lastnega izdelka vsakega posameznika. Komaj so čakali, da se bodo lahko z njim 

igrali ter ga odnesli domov, da ga pokažejo staršem.  

V še večje zadovoljstvo mi je bilo to, da so otroci tekom vseh dejavnosti pridobili nova znanja 

in izkušnje, ki so neprecenljiva in jim jih nihče ne more vzeti.    
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PRILOGA 1: Vprašalnik o poznavanju lesa in mizarskega ročnega orodja 

Otrokom sem med dejavnostjo zastavila nekaj vprašanj in s tem preverila njihovo znanje: 

Kje dobimo les? 

 Iz drevesa 

 Drevo posekajo 

 V gozdu 

Kaj potrebujemo, da lahko izdelamo izdelek iz lesa? 

 Les 

 Mizarja 

 Orodje 

Zakaj brusimo lesene deske? 

 Da je bolj lep 

 Da je gladek 

Zakaj imamo več vrst brusilnega papirja? 

 Zato, ker tisti grobi bolj zbrusi, tisti nežni pa manj 

 Z najbolj finim na koncu pobrusimo  

V katero smer vrtimo izvijač, ko želimo vijak pritrditi v desko? 

 V smeri urinega kazalca 

 V desno 

Kaj naredimo z ročnim vrtalnim strojem? 

 Luknjo 

 Z njim vrtamo v les, da damo potem vijak notri 
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S čim na koncu zaščitimo in polepšamo leseni izdelek? 

 Z barvami 

 Z brusilnim papirjem 

 Z lakom 


