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POVZETEK 

 

Zanimalo nas je, ali otroci razumejo pojem okvira in v katerih geometrijskih 

oblikah ga prepoznavajo, katerim geometrijskim oblikam so bolj naklonjeni pri 

izdelavi okvira in v kolikšnem obsegu bodo vnaprej zmogli določiti, iz katerih 

oblik in materialov je mogoče izdelati okvir oziroma ga ni moč izdelati. 

 

Prav tako nas je zanimalo otrokovo poznavanje in naklonjenost do raznovrstnih 

materialov, ki se mu v vrtcu ponujajo ob različnih priložnostih. 

 

V raziskavi so sodelovali otroci stari od 4 do 5 let, ki so odgovarjali na vprašanja 

pred in po izvajanju dejavnosti izdelave okvira.  

 

Ugotovili smo, da otroci stari od 4 do 5 let razumejo pojem okvira ter znajo 

našteti vsaj 5 vrst različnih materialov iz katerih lahko izdelamo okvir. Bolj so 

naklonjeni pravokotni obliki okvira kot okrogli ali trikotni ter menijo, da je možno 

iz vseh ponujenih materialov (glina, les, umetne mase) izdelati pravokotne, 

trikotne in okrogle okvire. Rezultati raziskave niso pokazali, da bi bili otroci bolj 

naklonjeni gnetljivim materialom pri izdelavi okvira. 

 

Otrokom je pojem okvirja znan in ga prepoznavajo v treh osnovnih 

geometrijskih oblikah skupaj z materiali, s katerimi v vrtcu redno prihajajo v stik. 
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ABSTRACT 

 

Present study presents the preschool children’s understanding of framework 

concept, geometric forms in which framework can be represented and favorized 

by children. In addition the present study explores the extend of children’s 

knowledge of various materials, used in framework construction, and their 

conclusions of possible geometric forms, made by various materials in 

framework construction. 4 and 5 year old children were involved in present 

study by answering the questions before and after the framework construction 

activities. 

 

4 and 5 year old children understand the frame concept and can identify at least 

5 types of different materials possibly used in framework construction. They 

favor rectangle frame shape more than round or triangular and mouldable 

materials more than unmouldable. Accordingly to children, all geometric shapes 

(rectangular, round and triangular) can be made from all the materials offered 

(clay, wood, plasticine, plastics). 

 

Preschool children understand and recognize the concept of framework in three 

geometric forms with materials, available in kindergarten. 
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1. 0 UVOD 

 

Raziskovanje z materiali je pri predšolskem otroku ena od osnovnih dejavnosti, 

pri katerih lahko vzgojitelj ali drugi odrasli podrobno spremljajo razvoj igre 

otroka kot posameznika ter preko le-te lažje opredelijo otrokovo razumevanje 

okolja, njegovo socialno, kognitivno in čustveno zrelost. 

 

Preko igralnih interakcij otroka z mentalno razvitim partnerjem (MRP) je lažje 

napovedati, usmerjati in voditi otroka v območju bližnjega razvoja (OBR) do 

samostojnega obvladovanja določene spretnosti in reševanja določenega 

problema. Tako bo otrok hitreje napredoval in postopoma vključeval razvojno 

zahtevnejše elemente igralnih dejavnosti ter jih tako nadgrajeval (Zupančič 

2001). 

 

Otroku v predšolskem obdobju igra predstavlja izraz ali moment, preko katerega 

se otrok definira in kaže zunanjemu svetu. Ker je igra notranje motivirana, 

svobodna ter za otroka prijetna, le-ta na naraven način združuje temeljna 

načela predšolske vzgoje ter je kot taka razumljena kot način otrokovega 

razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Bahovec, Jontes, Kastelic, & Vonta, 

1999). 

 

Pri otroku, staremu od 4 do 5 let, se v glavnem pojavljata simbolna igra, pri 

kateri otrok uporablja predmete, s katerimi manipulira ali jih glede na potrebo 

skonstruira, ter konstrukcijska igra, pri kateri je do konkretiziranega cilja dodan 

načrt, ki se odvija preko sosledja dogodkov (Marjanovič Umek, & Kavčič, 2001). 

Tovrstne igre se redno pojavljajo v dejavnostih, pri katerih ima otrok možnost 

izraziti sebe preko raziskovanja z različnimi materiali.  
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2. 0 TEORETIČNI DEL 

 

2. 1 Razvojne značilnosti otrok 

 

V Kurikulu za vrtce (Bahovec et al., 1999) so podane nekatere skupne 

zakonitosti o otrokovem razvoju: 

• otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje (kvantitativne in 

kvalitativne spremembe), 

• vsi psihični procesi se razvijajo v razvojnih obdobjih, 

• posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, 

• v otrokovem obdobju obstajajo t.i. kritična obdobja, ki so najbolj 

primerna, da se otrok nekaj nauči in pridobi določeno spretnost, 

• individualne razlike med otroki so velike, vendar ta različnost ostaja 

znotraj razvojnih norm. 

 

Zupančič (2001) ugotavlja, da lahko na razvoj otroka gledamo skozi notranje 

spremembe v posamezniku ali pa skozi amorfen razvoj. Navaja, da so ruski 

pedagogi, med njimi je posebej izpostavljen Lev Semjonovič Vigotski, ugotovili, 

da je najučinkoviteje za otrokov razvoj, če je ta izpostavljen učenju v območju 

bližnjega razvoja (OBR), ker je to polje, v katerem je socialna interakcija 

najučinkovitejša in ima največje učinke na posameznikov razvoj. 

 

Večina teh procesov pa se odvija v najbolj izraziti otrokovi dejavnosti, to je v 

različnih oblikah igre. Duran (povzeto po Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004) 

pravi da je igra nespecializirana, nediferincirana, zelo kompleksna in predvsem 

multifunkcijska aktivnost, medtem ko Piaget preučuje igro z vidika kognitivnega 

razvoja. 
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Marjanovič Umek (2002) pravi, da je otroška igra brezmejna dejavnost, ki se 

spreminja glede na več dejavnikov. Pomembni dejavniki otroške igre so:  

• otrokova starost,  

• vsebina,  

• čas,  

• okolje.  

 

Igro definira kot dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, 

sedanjostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo 

in tveganjem.  

 

2. 2 Motorični razvoj predšolskih otrok 

 

Gallahue (1982; povzeto po: Pišot, Bednarik, & Jelovčan, 2006) deli faze in 

stopnje gibalnega razvoja na: 

• REFLEKSNO GIBALNO FAZO (od 4 mesecev pred rojstvom do 4 

mesecev po rojstvu) 

• RUDIMENTARNO GIBALNO FAZO (od 0 do 2 leta) 

• TEMELJNO ALI FUNDAMENTALNO GIBALNO FAZO (od 2 do 7 leta) 

• ŠPORTNO GIBALNO FAZO (od 7 do 14 leta) 

 

Refleksna gibalna faza se deli na: 

o stopnjo vkodiranja informacij, 

o stopnjo dekodiranja informacij. 

 

V refleksno gibalni fazi se posameznik odziva refleksno. Pridobivanje informacij 

poteka preko okoljskih dražljajev. Proti koncu faze otrok svoje gibe zavestno 

kontrolira in informacije dekodira. 

 

Rudimentarna gibalna faza se deli na: 

o stopnjo inhibicije refleksov, 

o predkontrolno stopnjo. 
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Fundamentalna gibalna faza se deli na: 

o začetno fazo 

o osnovno fazo 

o zrelo fazo 

 

V fundamentalni fazi otroci pridobijo različne gibalne spretnosti, ki so 

raznovrstne in osnovne, veliko je odvisno od spodbud iz okolja (OBR, vloga 

odraslega itd.). Velik poudarek je dan predvsem dvema motoričnima 

sposobnostma - koordinaciji in ravnotežju. Najpomembnejši faktor na področju 

gibalne vzgoje pri predšolskem otroku pa je spoznavna aktivnost (Pišot et al., 

2006). 

 

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) opredeljujeta gibalni razvoj v skladu z 

dvema načeloma: z načelom cefalokavdalne smeri razvoja (glava - rep) in 

načelom proksimodistalne smeri razvoja (bližnje - daljno), ki sta izredno 

pomembna.  

 

Maček (2010) pri razvoju ročnih spretnosti poudarja, da otroci z raznovrstnimi 

vajami in rutinami, ki jih nudijo didaktične igrače, postajajo spretnejši. Navaja 

štiri stopnje razvoja ročnih spretnosti (2 do 7 leta): 

• uvodno ali začetno urjenje (pokažemo), 

• osnovno urjenje (pridobi spretnosti), 

• dopolnilno urjenje (pridobi navade), 

• korektivno urjenje delovnih operacij. 

 

2. 3 Miselni razvoj predšolskih otrok 

 

Po Piagetu (povzeto po: Horvat, & Magajna, 1989) delimo kognitivni razvoj na 

štiri faze: 

• senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (0 do 2 leti), 

• stadij predoperativnega mišljenja (2 do 7 let), 

• stadij konkretnih operacij (7 do 11 let), 

• stadij formalnih operacij (11 do 15 let). 
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V senzomotoričnem stadiju otrok spoznava svet s pomočjo čutil in gibanja. 

 

V stadiju predoperativnega mišljenja začne otrok uporabljati in ustvarjati 

simbole, sklepamo, da razume pojem objekta. To je moč ugotoviti s pomočjo 

opazovanja otroške igre, pogovora z otrokom in po naravnem posnemanju 

drugih. 

 

Stadij delimo na: 

o prekonceptualno ali simbolno mišljenje (2 do 4 leta), 

o intuitivno mišljenje (4 do 7 let). 

 

Simbolno mišljenje otroka se kaže v odloženem posnemanju, simbolni igri, ki je 

pogostejša in poteka na več stopnjah. Otroci iz posebnega sklepajo na 

posebno, t.i. transduktivno mišljenje (otrok sklepa, da en dogodek povzroči 

drugega - otrok nagaja sestri, sestra zboli, otrok meni, da je zbolela zaradi 

njegovega nagajanja). Značilen je tudi egocentrizem. V svetu vidi le sebe in 

misli, da drugi mislijo in čutijo ravno tako kot on sam (Horvat, & Magajna, 1989). 

 

Intuitivno mišljenje je prehod od predstavljanja k logičnemu mišljenju, čeprav 

otrok še vedno pogosto rešuje probleme s pomočjo predstavljanja, v katerem 

prevladujejo simboli in ne logični odnosi, zasnovani na operacijah. Otrok v tem 

stadiju je zmožen klasificirati po eni lastnosti. Pri razvrščanju predmetov po 

dveh lastnostih rešuje po principu figuralnih kolekcij: 

 

         +     =     (kvadrat in trikotnik predstavljata hišo; kolekcija dveh figur). 

 

Hkratno upoštevanje razreda in njegovega podrazreda je pretežko, saj otrok 

verjame le tistemu, kar vidi. Vloga zaznav ima prevlado nad razumskim ali 

logičnim sklepanjem (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004; Horvat, & Magajna 

1989). 
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Welmanova teorija uma (povzeto po: Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004) 

poudarja, da otrokovo razumevanje socialnega sveta sega širše kot zaznavno 

razumevanje. Pri teoriji uma gre za razumevanje in pojmovanje sebe in drugih 

ljudi kot oseb, ki imajo svoje želje, prepričanja, čustva, namere in lastne 

interpretacije sveta. Vse to omogoča posameznikom vsakodnevno razumevanje 

situacij, v katere vstopajo v odnosu do drugih in določajo socialno realnost 

posameznika ter njegovo obnašanje v njej. 

 

Skozi zgodnje odraščanje se pri otroku spreminja tudi kakovost razumevanja in 

oblikovanja pojmov, odnosov med njimi in povezovanja v spoznavne strukture. 

Pojmi lahko vključujejo  predmete, dogodke, dejavnosti ipd. Razvoj miselnih in 

govornih struktur oz. način otrokove reprezentacije pa je tisti, ki v večji meri 

določa razvoj pojmov (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004).  

 

2. 4 Igra 

 

Marjanovič Umek (2002) pravi, da je otroška igra brezmejna dejavnost, 

spreminjajoča se glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje. Za dodatno 

obrazložitev dodaja, da je igra povezovalni element med domišljijo in realnostjo, 

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo kot tudi med konkretnostjo in 

abstraktnostjo.  

 

Igra se z razvojem otroka spreminja. Pri dojenčku in malčku se pojavlja 

funkcijska igra, v kateri otrok preizkuša in razvija svoje zaznavno-gibalne 

sheme, dejavnost sama pa mu daje občutek zadovoljstva. Funkcijska igra je 

prevladujoča v prvih dveh letih otrokovega življenja.  

 

Prav tako je pomembna simbolna igra, za katero je značilno, da otrok v svoji igri 

uporablja simbole. Sprva je enostavna (do dveh let starosti) ter vezana na 

otrokove predmete, s katerimi manipulira, kasneje (od 2 do 6 let) pa preraste v 

razvojno višje ravni igre, saj si otroci predstavljajo ali sami skonstruirajo 

predmete, ki jih tisti trenutek nimajo (Marjanovič Umek, 2002) .  
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Pri otroku v zgodnjem otroštvu (3 do 6 let) se poleg simbolne pojavi še 

konstrukcijska igra, v kateri otrok gradi, sestavlja, oblikuje z določenim 

namenom oz. ciljem (zgraditi hišo iz kock). Malček in starejši predšolski otrok v 

konstrukcijsko igro praviloma dodata še načrt (sosledje dogodkov), ki vodi do 

konkretiziranega cilja, medtem ko mlajši otroci tega še ne zmorejo (Marjanovič 

Umek, 2002). 

 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec et al., 1999)  je zapisano, da je otroška igra 

dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spreminja odnos do realnosti ter je 

notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Prav tako je igra 

tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske 

vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje 

vpetosti v tako imenovani akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, 

razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. V igri 

se v otrokovih dejavnostih prepletajo različna področja kurikula, kar je za 

razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in 

strokovno utemeljeno.  

 

Marjanovič Umek (Marjanovič Umek, & Musek Lešnik, 2001) zagovarja 

umeščanje igre v kurikulum za vrtce ter dejavnosti, ki so strokovno upravičene 

glede na namere, ki jih zasledujejo. Poudarja pa tudi pomembnost interakcij 

med odraslimi in otroki.  

 

Toličič (1961; povzeto po: Marjanovič Umek, & Kavčič, 2001) igre deli na: 

• funkcijske (prijemanje, guganje, okušanje predmetov, vzpenjanje), 

• domišljijske (npr. igra vlog), 

• dojemalne (poslušanje, opazovanje, posnemanje), 

• ustvarjalne (risanje, gradnja, pripovedovanje). 
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2. 4. 1 Vloga odraslih v otrokovi igri 

 

Zupančič (2001) pravi, da ima v tehnoloških družbah vključevanje odraslih v 

otrokovo igro poseben pomen, kar zlasti velja za starše, skrbnike in druge 

otrokove vzgojitelje. To se dogaja zaradi večje izoliranosti sodobnih družin od 

preostale družbe, kar pa se neredko uravnovesi zaradi povezovanja otrokovih 

staršev z ostalimi pripadniki razširjene družine ali drugimi starši, ki imajo 

starejše otroke. 

 

Za otrokov razvoj je bistvenega pomena igralna interakcija z mentalno razvitim 

partnerjem (MRP). Otrokovi starši so prvi, ki v sodobnih družbah prevzamejo 

vlogo MRP. Otroku MRP služi kot model za posnemanje dejavnosti, ki je sam 

še ne more izvesti. 

 

Med igro z MRP se otrok že od prvega leta starosti uči, kar posledično dviga 

raven igralnih dejanj otroka in je posledica interakcije otroka z MRP. Otrokov 

razvoj poteka od opravljanja določene dejavnosti (igre) s pomočjo MRP do 

njenega samostojnega obvladovanja. Vigotski (1978; povzeto po Zupančič, 

2001) je za opisovanje takšnih neformalnih oblik učenja uporabil pojem OBR – 

območje bližnjega razvoja. Ta pojem označuje razliko med otrokovo dejansko 

razvojno ravnjo oz. otrokovo sposobnostjo samostojnega reševanja problemov 

in potencialno ravnjo, ki jo otrok lahko doseže ob pomoči MRP. OBR je območje 

sposobnosti, ki je trenutno otroku nedosegljivo, a ga bo v bližnji prihodnosti 

usvojil. 

 

Kot MRP v igri lahko nastopajo starši, vzgojitelji ali starejši otroci in ti s svojo 

kompetenco otroka postopoma vodijo do samostojnega obvladovanja igre 

(Zupančič, 2001). 

 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) navajata več avtorjev, ki menijo, da je 

vloga odraslega oz. vzgojitelja pri oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre 

ključna. Odrasli oz. vzgojitelj lahko igro otrok spodbudi, usmerja in vodi k 

razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. 
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Batistič Zorec (povzeto po: Maček, 2010) poudarja pomembnost igre za 

izhodišče odraslim, ki se ukvarjajo z otrokom (starši, vzgojitelji). Z opazovanjem 

igre namreč lahko spoznamo razvojne in osebnostne značilnosti posameznega 

otroka ter navezujemo čustveno vez in kontakt z otrokom. 

 

2. 4. 2 Vloga vrstnikov v otrokovi igri 

 

V obdobju otroštva delež otrokove socialne interakcije z odraslimi postopno 

upada, hkrati pa se krepijo interakcije in dejavnosti, kjer se med seboj družijo 

sovrstniki (Hartup, 1983; povzeto po: Marjanovič Umek, & Lešnik Musek, 2001). 

Vrstniki imajo po Dunn in Dale  (1984; povzeto po: Marjanovič Umek, & Lešnik 

Musek, 2001) pri strukturiranju otrokove igre v predšolskem obdobju enako 

pomembno vlogo kot odrasli, vendar obstajajo med obema skupinama igralnih 

partnerjev pomembne razlike. Odrasli v prvih dveh letih otrokove starosti 

vplivajo na igro od zunaj, vrstniki pa so v igro vključeni neposredno. Otroci so 

soigralci, hkrati pa tudi pogosto selektivno krepijo, modelirajo in s tem 

sooblikujejo vedenje drugih otrok v igri. 
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2. 5 Tehnologija v vrtcu 

 

Papotnik (1999) navaja več predpostavk in zakonitosti iz Kurikula za vrtce, ki 

podpirajo usmeritev strokovnega delavca v vrtcu za delo na področju tehnike in 

tehnologije.: 

• Posamezna razvojna področja so med seboj prepletena in povezana z 

različnimi funkcijami (zaznavni, spoznavni, intuitivni, socialni vidik). 

• V predšolskem obdobju je pomembno, da v t.i. kritičnem obdobju za 

otroka strokovni delavci storijo čim več tudi pri pripravi na naslednjo 

stopnjo vzgoje in izobraževanja. 

• Neposredna aktivnost, manipuliranje in čim pogostejše rokovanje s 

predmeti z namenom pridobivanja izkušenj z ljudmi, stvarmi, 

analiziranjem dejavnosti in oblikovanjem pojmov ter predpojmovnih 

struktur je skupaj z notranjo motivacijo in reševanjem konkretnih 

primerov ter pridobivanjem socialnih izkušenj prvenstveno in nujno 

potrebno pri učenju predšolskega otroka. 

 

Kot pomembne globalne cilje za področje tehnike in tehnologije v vrtcu Papotnik 

(1999)  iz Kurikula za vrtce navaja: 

• spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

• spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju 

tehnike in tehnologije, 

• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
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Kot pomembne konkretne cilje za področje tehnike in tehnologije v vrtcu pa 

Papotnik (1999)  iz Kurikula za vrtce navaja: 

Otrok: 

• spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen, 

• odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost, 

• spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje, 

• odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov), 

• odkriva lastnosti zraka, 

• prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter 

spoznava njihov namen in pomen, 

• uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost, 

• razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti 

predelave, 

• spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti. 
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2. 5. 1 Materiali v vrtcu 

 

2. 5. 1. 1 Glina 

 

Oblikovanje gline sega v zgodnje človekovo obdobje, prazgodovino. Iz gline 

narejeni in uporabljeni predmeti predstavljajo najverjetneje najstarejše dosežke 

človekovega prizadevanja po iskanju in prikazu oblike, t.i. reprezentaciji. Zaradi 

svojih lastnosti je bila in ostaja eden najbolj priljubljenih uporabljenih materialov 

(Čadež-Lapajne,1983).  

Glina je sestavljena iz aluminijevega silikata in vode (Stajević. 2006; povzeto 

po: Turuk, 2010) in je homogena masa, sestavljena iz nešteto finih zrnc v obliki 

lističev, ki jih tvorijo materiali, kot so kaolinit, ilit, klorit itn. Poznamo belo, sivo, 

rjavo, oker, rdečkasto in zeleno glino. Poznamo naravno ter umetno glino. 

Slednja je tovarniško pripravljena in očiščena primesi ter namenjena predvsem 

umetniški rabi (Turuk, 2010). 

''Suha glina vsrka vodo in postane gnetljiva. Zato skopano glino mešajo v velikih 

bazenih z vodo in zmeljejo v krogličnih mlinih. Potem jo filtrirajo v primerno 

gosto maso in temeljito pregnetejo v sušilnih strojih. Pri sušenju se krči in 

spreminja obliko, pri višjih temperaturah pa izgubi kemično vezano vodo, otrdi in 

postane netopna'' (Čadež-Lapajne,1983, str. 9).  

V vrtcu je glina eden izmed najbolj uporabljanih materialov. Za lažje oblikovanje  

je glino  pred uporabo priporočljivo ogreti, saj le-ta postane bolj plastična in 

raztegljiva. To je pri mlajših otrocih še posebej pomembno zaradi krajše 

koncentracije in manj razvitih ročnih spretnosti, ki jih imajo otroci te starosti v 

primerjavi s starejšimi. Prednost gline pred drugimi gnetljivimi materiali (npr. 

plastelinom) je gotovo v tem, da je iz naravne snovi in da se jo po oblikovanju 

lahko tudi zapeče (suši), kar daje več možnosti pri nadaljnjem delu s tem 

materialom. Slabša stran gline je v tem, da pri nekaterih otrocih vzbudi čustveno 

napetost ali celo odpor do oblikovanja zaradi puščanja sledi na rokah. 
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2. 5. 1. 2 Plastelin 

 

Plastelin se po lastnostih, pomembnih za oblikovanje, ne razlikuje precej od 

gline, njegova  sestava pa je povsem različna. Sestavljen je iz voska, terpentina 

in maščob ter je obarvan z zemeljskimi barvami. 

Če ga gnetemo z rokami ali drugimi sredstvi za gnetenje, se zmehča zaradi 

učinka toplote in postane primeren za oblikovanje (Čadež-Lapajne,1983). 

Zaradi preproste rabe in pestrih barv ga radi uporabljajo vsi otroci v 

predšolskem obdobju, še posebno malčki, ki jih privlačijo različne barve in 

lahkotnost preoblikovanja. Poleg tega plastelin v primerjavi z glino pušča manj 

sledi, zato nekateri otroci raje oblikujejo z njim.  

 

2. 5. 1. 3  Les 

 

Les je naravni material in prazgodovinska surovina, s katero je človek oblikoval 

predmete, gradil ter odkrival nove fizikalne pojave. Danes je še vedno izjemno 

razširjen in je pomembna naravna surovina za proizvodnjo celuloze, papirja, 

orodja, opreme, stavbnega gradiva, v zadnjem času pa pridobiva na pomenu pri 

toplotni in električni preskrbi z obnovljivimi viri (Papotnik, 1993). 

Zaradi izjemne estetske strukture, ki se odraža v prečnem, tangencialnem ali 

radialnem prerezu, iz katerih je možno določiti uporabnost, trdoto, starost, 

napake, ga mnogi uporabljajo tudi v umetnosti in zdravilstvu (Papotnik, 1993). 

Ker so pri lesu znane osnovne tehnične lastnosti, ki pa se s časom in 

tehnološkim procesom spreminjajo, je klasična uporaba lesa pogojena s stopnjo 

mojstrstva strokovnjakov na tem področju. 

V vrtcu ponavadi uporabljamo obdelan les (furnir, palice, deščice, vezane in 

iverne plošče ipd.), za demonstrativni prikaz in podrobnejšo razlago pa se 

uporablja neobdelan les (hlodovina, vejevina, panjevina). 
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Obstaja veliko različnih vrst lesa, kar je prav tako pomembno za raziskovanje 

raznolikosti tega materiala v vrtcu, dasiravno je zaradi raznolikosti lesa potrebno 

biti pozoren ter iznajdljiv pri motiviranju skupine otrok. 

 

2. 5. 1. 4 Umetne mase 

 

Umetne mase so večjo uporabnost med ljudmi začele dosegati po drugi 

svetovni vojni. Ob kratkem pregledu bivalnega prostora človeka ugotovimo, da 

so izjemno razširjene in so opazne na vsakem koraku. Zaradi enostavnega 

oblikovanja se v industrijski panogi izdelujejo bolj ali manj zapletene oblike, ki 

so postale cenovno konkurenčne ostalim materialom (Papotnik, 1993). 

Umetne mase imajo vrsto prednosti kot so odpornost proti koroziji, dobre elektro 

in toplotno - izolativne lastnosti, posebne barvne lastnosti, presojnost ali 

prozornost. Pomanjkljivosti umetnih mas so nevarnost zaradi gorljivosti, 

neprijeten vonj, manjša možnost zamenjave ali popravila poškodovanih delov, 

nespremenljivost molekularne strukture ipd. (Papotnik, 1993). 

Zaradi raznovrstnih lastnosti in razvijajoče industrije v zadnjih sto letih se 

umetne mase delijo na tri skupine: 

• elasti, 

• plasti (duroplasti, termoplasti), 

• silikoni. 

 

V vrtcu se večinoma srečujemo s termoplasti (PVC, polietilen, polistiren, 

poliakrilat, celulozne umetne mase ipd.), ki imajo lastnost, da se pri segrevanju 

zmehčajo, pri ohlajanju pa zopet otrdijo (Papotnik, 1993). 
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3. 0 EMPIRIČNI DEL 

 

3. 1 Opredelitev problema 

 

Pojavljanje simbolne igre otroka, starega 4-6 let, pri kateri le-ta uporablja 

predmete, s katerimi manipulira ali jih glede na potrebo skonstruira, ter 

konstrukcijska igra, pri kateri je do konkretiziranega cilja dodan načrt, ki se 

odvija prek sosledja dogodkov, sta osrednja teoretska okvira, s pomočjo katerih 

bom poskusil ugotoviti in potrditi, da se takšne vrste iger redno pojavljajo v 

dejavnostih, pri katerih ima otrok možnost izraziti sebe prek raziskovanja z 

različnimi materiali (Marjanovič Umek, & Zupančič 2001). 

 

V diplomski nalogi skušam ugotoviti, ali otroci razumejo pojem okvira in v 

katerih geometrijskih oblikah ga prepoznavajo. S pomočjo dejavnosti, ki bodo 

otrokom predstavljene, bom skušal ugotoviti, prek katere geometrijske oblike 

otroci kažejo večjo pripravljenost samostojnega izražanja s ponujenim 

materialom in njihov odziv na ponujeni izziv. Zanima me, v kolikšnem obsegu 

bodo vnaprej zmogli določiti, iz katerih oblik in materialov je mogoče izdelati 

okvir oziroma ga ni moč izdelati. 

 

Prav tako me zanima otrokovo poznavanje raznovrstnih materialov, ki se mu v 

vrtcu ponujajo ob različnih priložnostih - bodisi za igro bodisi v obliki vodene 

dejavnosti. Raziskal bom tudi, kateri od materialov jim je ljubši, ga uporabljajo 

bolj pogosteje in jim je ljubša uporaba gnetljivih ali negnetljivih materialov. 

 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec et al., 1999) je zapisano, da je otroška igra 

dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, ki spremeni odnos do realnosti, je 

notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna.  
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Prav tako je zapisano, da je igra tista dejavnost, ki na najbolj naraven način 

združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je, če je opredeljena dovolj 

široko v smislu preseganja svoje vpetosti v tako imenovani akademski ali 

razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in 

učenja v zgodnjem obdobju.  

 

Več avtorjev (povzeto po: Marjanovič Umek, & Lešnik Musek, 2001) meni, da je 

vloga odraslega oz. vzgojitelja pri oblikovanju, razvoju in pri poteku otrokove 

igre ključna. Odrasli oz. vzgojitelj lahko igro otrok spodbudi, usmerja in vodi k 

razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti.  

 

Pri opredelitvi problema izhajam iz želje in radovednosti, ki me navdajata. 

Skladno z njima pa me prvenstveno zanima, ali otroci zmorejo pojasniti 

(besedno opredeliti) pojem okvira, ali poznajo pestrost materialov, ki jih je 

mogoče uporabljati za izdelavo okvira, katere oblike okvirov in materialov so jim 

bolj všeč itn.  

 

3. 2 Cilji diplomske naloge 

 

Skladno s predmetom in problemom smo postavili naslednje cilje: 

 

• Ugotoviti, ali otroci druge starostne stopnje v vrtcu razumejo pojem 

okvira. 

• Ugotoviti, ali otroci druge starostne stopnje v vrtcu razumejo, da so okviri 

raznovrstnih geometrijskih oblik in ne samo pravokotne.  

• Ugotoviti, katerim geometrijskim oblikam in materialom dajejo otroci 

druge starostne skupine večji pomen pri izdelavi okvirov. 
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3.  3 Raziskovalna vprašanja 

 

• Ali otroci, stari od 4 do 5 let, vedo, kaj je okvir in kje se uporablja? 

• Ali otroci, stari od 4 do 5 let, naštejejo 5 vrst različnih materialov, iz 

katerih lahko izdelamo okvir? 

• Ali otroci, stari od 4 do 5 let, dajejo večji pomen (preferirajo) pravokotni 

obliki okvira kot trikotni ali okrogli? 

• Ali otroci, stari od 4 do 5 let, menijo, da je iz vseh ponujenih materialov 

(glina, plastelin, les, umetne mase) mogoče izdelati vse ponujene oblike 

okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik)? 

• Ali so otroci, stari od 4 do 5 let, bolj naklonjeni izdelavi okvirov iz 

gnetljivih materialov kot negnetljivih? 

 

     3. 4 Metode dela 

 

Uporabili smo deskriptivno metodo raziskovanja. 

 

3. 4. 1 Vzorec 

 

V empirični raziskavi je sodelovalo 17 otrok Vrtca Galjevica, Enote Orlova v 

Ljubljani. Od tega je 7 deklic (41 %) in 10 dečkov (59 %), starih od 4 do 5 let 

(druga starostna stopnja).  

 

3. 4. 2 Pripomočki 

 

Kot instrument smo uporabili vprašalnik za otroke, ki sem ga sestavil sam. 

Vsebuje 5 vprašanj, ki so odprtega in zaprtega tipa. 
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3. 4. 3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Dejavnost izdelave okvira smo z otroki izvajali v časovnih presledkih v 

dopoldanskem času. Otroci so izdelovali okvire iz različnih materialov – gline, 

lesenih paličic, plastelina, plastičnih slamic ter pene. Otroci so skupinsko 

odgovarjali na zastavljena vprašanja pred ter po dejavnosti izdelave okvira. Med 

procesom smo otroke opazovali ter sprotno preverjali razumevanje vprašanj. 

Odgovore otrok, ki so aktivno sodelovali pri izvajanju dejavnosti izdelave okvira 

je zapisovala prisotna odrasla oseba v oddelku. Rezultate smo predstavili v 

preglednicah in grafikonih z absolutnimi frekvencami.   

 

        3. 5 Rezultati in interpretacija 

 

Ali otroci, stari od 4 do 5 let, vedo, kaj je okvir in kje se uporablja? 

 

V skladu z zastavljenim vprašanjem smo želeli odgovoriti na vprašanje ali otroci 

poznajo pojem okvira. Otroke smo najprej vprašali, če vedo, kaj je okvir.  

  

TABELA 3. 1: Odgovori otrok na vprašanje, ali vedo, kaj je okvir 

 DA NE 
NI 

ODGOVORA 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
14 2 1 

Po izvajanju 

dejavnosti 
17 0 0 
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GRAFIKON 3. 1 : Odgovori otrok na vprašanje, ali vedo, kaj je okvir 

 

Iz rezultatov, predstavljenih v preglednici in grafikonu je razvidno, da večina 

otrok ve, kaj je okvir. Razumevanje pojma okvir smo dodatno preverili z 

aktivnostjo, ki je otroke motivirala. Pokazali smo jim 4 fotografije, ki so 

prikazovale različne predmete (sliko, hišo, papir in jezero), otroci pa so ob 

prikazu vsake odgovarjali na vprašanje, ali fotografija prikazuje okvir. Ob 

prikazu vsake od fotografij so se otroci postavili bodisi na prostor, označen s 

simbolom kroga (če so menili, da prikazana fotografija prikazuje okvir) bodisi na 

prostor, označen s simbolom prečrtanega kroga (če so menili, da prikazana 

fotografija ne prikazuje okvira). Večina otrok je prepoznala fotografijo, ki je 

prikazovala okvir (fotografija slike). Otroke smo zaprosili, da nam navedejo 

nekaj primerov okvira, ki jih poznajo. Odgovori, ki so jih otroci navajali pred 

izvajanjem dejavnosti izdelave okvira so bili npr. to je tisto okoli vrat, na/okoli 

slike itn., po izvajanju dejavnosti pa so našteli še npr. tisto okoli oken, ure, 

omare, očal in okoli STOP znaka. 

 

Otroci so pri dejavnosti izdelave okvira brez težav izdelali okvire iz različnih 

materialov in ob tem izražali, da izdelujejo okvir, se pogovarjali med seboj o 

estetski vrednosti okvirov (lep/ni lep) ali mehanični trdnosti (»drži/ne drži«).  
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Prav tako se je večina otrok strinjala, da obstajajo okviri različnih oblik oziroma 

da so lahko tako pravokotne, kot tudi trikotne ter okrogle oblike. Glede na 

rezultate, predstavljene zgoraj, ter dejstvo, da otrokom izdelava okvira iz 

različnih materialov in oblik ni predstavljala težav in so okvire  večinoma 

samostojno izdelovali, sem mnenja, da je otrokom pojem okvira znan. 

 

Na podlagi rezultatov, dodatnih aktivnosti in opažanj med dejavnostjo 

lahko zaključimo, da otroci vedo, kaj je okvir. 

 

Ali otroci, stari od 4 do 5 let, naštejejo 5 vrst različnih materialov, iz 

katerih lahko izdelamo okvir? 

 

Pri zastavljenem vprašanju so otroci prosto odgovarjali na vprašanje. Pri 

odgovorih, ki so jih podali pred izvajanjem dejavnosti izdelave okvira, so navedli 

materiale kot  les, keramika, kovina, plastelin, kamen, pena, mehurčki in rožice, 

po izvedeni dejavnosti pa so poleg le-teh našteli še glino, plastiko, seno, papir, 

steklo, karton, kosti, barvice, skale, mivko, medvedove kremplje. 

 

 

FOTOGRAFIJA 3. 1: Pogovor s skupino 
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Večina skupine otrok je bila sposobna našteti več kot 5 različnih materialov, iz 

katerih se lahko izdela okvir tako pred kot tudi po izvajanju dejavnosti izdelave 

okvira. Pri omenjenem raziskovalnem vprašanju bi bilo bolj priporočljivo 

individualno anketiranje otrok z namenom jasnejše interpretacije poznavanja 

raznovrstnosti materialov. Za skupinsko anketiranje smo se odločili, ker je 

individualno spraševanje lahko manj ugodno za določene otroke, ki se lažje 

izražajo v skupini ostalih otrok (plahi otroci). Odgovor na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje bi tako izboljšali, če bi pred skupnim anketiranjem o 

raznovrstnosti materialov imeli individualne razgovore z vsakim otrokom ter šele 

nato otroke v skupini povprašali o različnih materialih. Sicer pa rezultati 

(skupina otrok zna našteti vsaj 5 različnih materialov, iz katerih lahko izdelamo 

okvir) niso presenetljivi, saj se otroci v vrtcu in doma preko različnih dejavnosti 

srečujejo z raznovrstnimi materiali, imajo izkušnje z manipuliranjem z različnimi 

materiali, poleg tega pa so navedli kar nekaj zelo ustvarjalnih idej (okvir iz 

medvedovih krempljev, rož itn).  

 

Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da skupina otrok zna našteti vsaj 

5 vrst različnih materialov, iz katerih lahko izdelamo okvir. 

 

 

Ali otroci, stari od 4 do 5 let, dajejo večji pomen (preferirajo) pravokotni 

obliki okvira kot trikotni ali okrogli? 

 

Otroke smo povprašali, ali je okvir lahko pravokotne, trikotne ter okrogle oblike 

ter katera oblika okvirja jim je bolj všečna. Za vsako od navedenih geometrijskih 

oblik smo otrokom zastavili vprašanje, ali je okvir lahko določene oblike 

(pravokotne; trikotne; okrogle). Otroci so se ob omenjenem vprašanju postavili 

bodisi na prostor, označen s simbolom (če so menili, da obstaja okvir te 

geometrijske oblike) bodisi na prostor, označen s prečrtanim simbolom (če so 

menili, da ne obstaja okvir te geometrijske oblike). Vprašanje smo ponovil za 

vsako geometrijsko obliko posebej pred in po izvedeni dejavnosti izdelave 

okvira. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 3. 2.  
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Otroke smo nato povprašali tudi o tem, katera oblika okvira jim je najbolj všeč, 

pri tem so se postavili k tistemu simbolu (krog, trikotnik, pravokotnik), za 

katerega so menili, da jim je kot oblika okvira najbolj všeč. Rezultati so 

predstavljeni v Tabeli 3. 3.  

 

TABELA 3. 2: Odgovori otrok na vprašanje, ali je okvir lahko trikotne, 

pravokotne ali okrogle oblike 
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GRAFIKON 3. 2: Odgovori otrok na vprašanje, ali je okvir lahko trikotne, 

pravokotne ali okrogle oblike 

 ● ▲ ▬ 

 DA NE 
NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
12 5 0 16 1 0 16 1 0 

Po izvajanju dejavnosti 15 1 1 14 2 1 15 2 0 
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Večina otrok je menila, da je okvir lahko pravokotne, trikotne ali okrogle oblike. 

Medtem ko je pri pravokotni in trikotni obliki prišlo do zmanjšanja števila 

odgovorov otrok, ki so menili, da je okvir lahko pravokotne ali trikotne oblike po 

izvedeni dejavnosti, se je število odgovorov otrok, ki so menili, da je okvir lahko  

okrogle oblike, po izvedeni dejavnosti izdelave okvira, povečalo. 

 

 Razlog za povečanje števila odgovorov pri okrogli obliki bi lahko iskali v novi 

izkušnji, ki so jo otroci pridobili med dejavnostjo izdelave okvira okrogle oblike, 

upad števila odgovorov pri trikotni in pravokotni obliki okvira, pa bi lahko bila 

posledica izkušnje, da je izdelava okvira iz omenjenih oblik težje izvedljiva kot 

so prvotno pričakovali. Rezultati so malce presenetljivi glede na dejstvo, da med 

izvajanjem aktivnosti izdelave okvira nismo zasledili, da bi imeli otroci težave z 

omenjenima oblikama (pravokotna, trikotna), temveč je nekaj otrok izkazalo 

zadrego pri izdelavi okrogle oblike okvira iz plastičnih slamic ter lesenih paličic 

različnih dolžin. 

 

TABELA 3. 3: Odgovori otrok na vprašanje, katera oblika okvira jim je najbolj 

všeč 

 ● ▲ ▬ 

Pred izvajanjem dejavnosti 5 1 11 

Po izvajanju dejavnosti 3 6 8 
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GRAFIKON 3. 3: Odgovori otrok na vprašanje, katera oblika okvira jim je najbolj 

všeč 

 

Iz rezultatov Tabele 3. 3 je razvidno, da je večina otrok navedla pravokotno 

obliko okvira kot najbolj všečno, tako pred kot tudi po izvajanju dejavnosti 

izdelave okvira. Vzrok za priljubljenost pravokotnega okvirja bi lahko iskali v 

tem, da se ta geometrijska oblika velikokrat (večkrat kot preostali dve obliki) 

pojavlja v vsakodnevnem življenju. Med Izvajanjem dejavnosti smo otrokom 

ponudili papirne predloge treh geometrijskih oblik (pravokotne, trikotne, okrogle) 

za izdelavo okvira in lahko potrdimo, da je bilo od vseh porabljenih največ 

predlog pravokotne oblike.  

 

Opazna je sprememba pri trikotni obliki, kjer je število odgovorov otrok glede 

všečnosti trikotne oblike po izvedeni dejavnosti izdelave okvira, bistveno 

naraslo. Vzrok temu bi lahko bil, da so se preko dejavnosti v vrtcu ter izkušenj v 

vsakodnevnem življenju srečali z določenimi geometrijskimi oblikami bolj 

pogosto kot z drugimi in se tako lažje odločili za bolj znano geometrijsko obliko  

(pravokotna oblika) pred izvajanjem dejavnosti. Z izdelavo okvira trikotne oblike 

pa so otroci pridobili konkretno izkušnjo z omenjeno obliko, zato se jim je ta 

priljubila ali pa se jim je v danem trenutku zdela trikotna geometrijska oblika bolj 

zanimiva kot drugi dve. 
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Skladno s porastom priljubljenosti trikotne oblike po izvedeni dejavnosti je 

opazen upad priljubljenosti ostalih dveh oblik, saj so se  otroci pri všečnosti 

lahko odločili le za eno izmed  treh ponujenih geometrijskih oblik okvira.  

 

Na podlagi rezultatov in opažanj med dejavnostjo izdelave okvira, lahko 

zaključimo, da otroci dajejo večji pomen pravokotni obliki okvira kot 

okrogli ali trikotni.  

 

FOTOGRAFIJA 3. 2: Odločanje otrok o možni obliki okvira 

 

Ali otroci, stari od 4 do 5 let, menijo, da je iz vseh ponujenih materialov 

(glina, plastelin, les, umetne mase) mogoče izdelati vse ponujene oblike 

okvirov (pravokotna, okrogla, trikotna)? 

 

Otroke smo povprašali, ali je mogoče iz vsakega od navedenih materialov 

(glina; plastelin; les - lesene paličice; umetna masa - plastične slamice in koščki 

pene) izdelati okvir pravokotne, trikotne in okrogle oblike. 
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Za vsakega izmed materialov smo jim ločeno pokazali simbol kroga, trikotnika 

ter pravokotnika (ki so predstavljali geometrijske oblike), otroci pa so z 

dvignjeno roko potrdili, da je mogoče iz določenega materiala izdelati okvir 

določene geometrijske oblike. Rezultati so predstavljeni v spodnjih tabelah in 

grafikonih.  

Glina 

 

TABELA 3. 4: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz gline  

izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 
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GRAFIKON 3. 4: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz gline  

izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 

 ● ▲ ▬ 

 DA NE 
NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
6 9 2 6 9 2 8 8 1 

Po izvajanju dejavnosti 13 4 0 16 1 0 15 2 0 
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Iz rezultatov je razvidno, da je prišlo v odgovorih otrok glede možnosti izdelave 

okvirjev treh geometrijskih oblik iz gline do pomembnega porasta po izvedeni 

dejavnosti izdelave okvira.  

 

Medtem ko so otroci pred izvajanjem dejavnosti izdelave okvira v večini menili, 

da iz gline ni mogoče izdelati okvira okrogle ali trikotne oblike, pri pravokotni 

obliki pa so bili večinoma neodločeni, so po izvedeni dejavnosti večinoma 

menili, da je iz gline mogoče izdelati okvire vseh treh oblik. Razlog bi lahko bil v 

pomanjkanju izkušenj glede uporabe materiala za namen okvira, obenem pa 

nekateri otroci niso bili prepričani, kaj glina je ter so jo zamenjevali bodisi s 

plastelinom bodisi s slanim testom. Manjši delež otrok se je med izvajanjem 

dejavnosti izdelave okvira lotil gnetenja, raziskovanja materiala in izdelave 

različnih predmetov in ne izdelave okvira.  Iz omenjenega lahko sklepamo, da 

so bile otrokove izkušnje z glino v vrtcu povezane predvsem z izdelavo različnih 

uporabnih predmetov, zaradi česar so pred izvedeno dejavnostjo večinoma 

menili, da izdelava okvira iz gline ni mogoča. Ob izkušnji z izdelavo okvira iz 

gline, pa so spoznali, da je izdelava okvira mogoča. Zato je prišlo tudi do 

porasta v odgovorih otrok po izvedeni dejavnosti, da je iz gline mogoče izdelati 

okvire različnih geometrijskih oblik.  

 

Plastelin 

 

TABELA 3. 5: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz 

plastelina izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 

 ● ▲ ▬ 

 DA NE 
NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
6 10 1 10 7 0 14 3 0 

Po izvajanju dejavnosti 13 4 0 15 1 1 16 1 0 
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GRAFIKON 3. 5: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz 

plastelina  izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so otroci pred izvajanjem dejavnosti izdelave okvira 

večinoma menili, da je iz plastelina mogoče izdelati okvir pravokotne in trikotne 

oblike, ne pa tudi okrogle oblike. Po izvedeni dejavnosti izdelave okvira iz 

plastelina je opazen porast v odgovorih otrok glede možnosti izdelave okvira 

različnih geometrijskih oblik, saj večina otrok meni, da je mogoče iz plastelina 

izdelati okvir vseh treh geometrijskih oblik, tudi okrogle. Največji porast v 

odgovorih otrok je opazen pri geometrijski obliki kroga, malo manjši pri trikotni in 

najmanjši pri pravokotni obliki. Menimo, da je večinsko mnenje otrok o možnosti 

izdelave okvira predvsem iz pravokotne oblike možno iskati v pogostosti 

pojavljanja pravokotne geometrijske oblike in posledično večji meri izkušenj z 

omenjeno geometrijsko obliko v povezavi z okvirom v vsakodnevnem življenju.  
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Les 

 

TABELA 3. 6: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz lesa 

izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 
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GRAFIKON 3. 6: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz lesa  

izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 

 

Rezultati kažejo, da je večina otrok pred izvedeno dejavnostjo menila, da iz lesa 

ni mogoče izdelati okvira okrogle ali pravokotne oblike, medtem ko so bili pri 

trikotni obliki odgovori izenačeni. Po izvedeni dejavnosti je prišlo v odgovorih 

otrok do precejšnega porasta v mnenju o možnosti izdelave okvirov različnih 

geometrijskih oblik iz lesa, še posebej pri okrogli geometrijski obliki.  

 ● ▲ ▬ 

 DA NE 
NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
2 15 0 8 8 1 7 9 1 

Po izvajanju dejavnosti 13 3 0 12 5 0 14 3 0 
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Ob tem je pomembno poudariti, da smo otrokom pokazali lesene paličice 

različnih dolžin, iz katerih naj bi otroci izdelali okvir, in nismo pokazali lesa kot 

surovine. Omenjene rezultate bi lahko razložili z dejstvom, da je bilo vprašanje 

zasnovano preveč kompleksno in nad kognitivnimi zmožnostmi trenutnega 

otrokovega razvoja. Upoštevati so morali več spremenljivk hkrati, in sicer: 

material in geometrijsko obliko okvira, dolžino lesenih paličic, iz katerih naj bi bil 

okvir izdelan, ter mehanično lastnost lesa (neupogljivost). Najverjetneje so, 

zaradi nezdružljivosti ideje postavljanja ravnih paličic v okroglo geometrijsko 

obliko, otroci pred izvajanjem dejavnosti v tolikšni meri menili, da izdelava 

okrogle oblike okvira iz lesa ni mogoča. Po izvedeni dejavnosti pa lahko porast 

mnenja otrok, da je iz lesa mogoče izdelati tudi okroglo obliko okvira, razložimo 

s pridobljeno lastno izkušnjo izdelave okroglega okvira kot tudi z vplivom 

sovrstnikov, ki so okvir omenjene oblike izdelali.   

 

Umetne mase 

 

TABELA 3. 7: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz umetne 

mase izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 

 

 

 ● ▲ ▬ 

 DA NE 
NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 
DA NE 

NI 

ODG. 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
6 10 1 8 8 0 12 5 0 

Po izvajanju dejavnosti 16 1 0 15 2 0 15 2 0 
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GRAFIKON 3. 7: Odgovori otrok na vprašanje, ali menijo, da je mogoče iz 

umetne mase izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, trikotnik) 

Otroke smo povprašali, ali je mogoče iz umetne mase (kot primer smo jim 

pokazali plastične slamice različnih dolžin in barv in koščke pene enotnih 

dimenzij in različnih barv) izdelati okvir različnih geometrijskih oblik. Rezultati 

kažejo, da so otroci pred izvajanjem dejavnosti izdelave okvira v večini menili, 

da je iz umetne mase mogoče izdelati pravokotno obliko okvira, ne pa tudi 

okrogle oblike, medtem ko so bili pri trikotni obliki neodločeni. Po izvedeni 

dejavnosti je prišlo do porasta odgovorov otrok v smeri, da je iz umetne mase 

mogoče izdelati vse tri oblike okvirov. Ta porast je najbolj izrazit pri okrogli 

geometrijski obliki. 

 

Menimo, da je tako kot pri lesenih paličicah tudi v tem primeru prišlo do 

prezahtevnosti vprašanj ter težav v razumevanju in predvidevanju otrok, saj so 

bile med umetnimi masami predstavljene plastične slamice, ki so podobne 

lesenim paličicam, obenem pa so v tem primeru obstajale še dodatne 

spremenljivke (glede na les): različne barve materiala ter gnetljivost (gnetljivi 

koščki pen in negnetljive plastične slamice). Obstaja možnost, da so otroci ob 

odločanju o možnosti izdelave okvira iz umetnih mas posplošili lastnosti enega 

materiala na drugega.  
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Rezultati v splošnem kažejo, da je po izvedeni dejavnosti izdelave okvira  

opazen porast mnenja otrok, da je mogoče iz vseh materialov (glina, plastelin, 

les, umetne mase) ter geometrijskih oblik (pravokotna, trikotna, okrogla) izdelati 

okvir. Glede na porast števila pritrdilnih odgovorov otrok o tem, da je možno 

izdelati okvir iz predstavljenih materialov in oblik (a šele po izvedeni dejavnosti), 

menimo, da so otroci pri izdelavi okvira pridobili pomembne konkretne izkušnje, 

kar je posledično dvignilo raven njihovega razumevanja pojma okvira. Iz 

dobljenih rezultatov bi lahko sklepali, da so bili otroci v OBR, v kontaktu z MRP 

(vloga vzgojitelja in sovrstnikov) ob izdelovanju okvira, pa so prišli do 

izkustvenega spoznanja o tem, da je mogoče izdelati okvire tudi iz materialov 

ter geometrijskih oblik, za katere sprva (pred dejavnostjo izdelave okvira) niso 

bili prepričani, da so mogoči. Tako se je najverjetneje povečala tudi njihova 

kompetentnost v reševanju problemov v smislu povezovanja različnih 

geometrijskih oblik in različnih materialov. Dejavnost je potekala preko osnovne 

otrokove dejavnosti, igre, kar je otrokom omogočilo učenje na njim lasten način,  

poleg novih spoznanj in izkušenj, ki so jih pridobili, pa so pokazali tudi določeno 

mero lastne ustvarjalnosti. Otroci so namreč znotraj okvira spontano začeli 

ustvarjati lastne figure in nedefinirane abstrakcije, nekatere so tudi poimenovali.  

Izdelovanje okvira iz različnih materialov in oblik otrokom v večji meri ni 

predstavljalo težav, prav tako otroci večinoma niso izražali pomislekov, da 

okvira ne bodo zmogli samostojno izdelati.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov in opažanj lahko zaključimo, da otroci 

menijo, da je mogoče iz vseh ponujenih materialov (glina, plastelin, les, 

umetne mase) izdelati vse ponujene oblike okvirov (pravokotnik, krog, 

trikotnik), vendar šele na podlagi predhodne izkušnje izdelave okvira. 
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Ali so otroci, stari od 4 do 5 let, bolj naklonjeni izdelavi okvirov iz 

gnetljivih materialov kot negnetljivih? 

 

Otroke smo povprašali, iz katerega materiala bi najraje izdelali okvir. Med 

ponujenimi materiali (lesene paličice; plastelin, glina, plastične slamice) so 

otroci lahko izbrali le enega, tako da so se postavili k določenemu materialu. 

Rezultati so predstavljeni v spodnji preglednici in grafikonu.  

 

TABELA 3. 8: Odgovori otrok na vprašanje, iz katerega materiala bi najraje 

izdelali okvir 

 GLINA PLASTELIN 
LESENE 

PALIČICE 
SLAMICE 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
5 8 3 1 

po izvajanju dejavnosti 2 7 5 3 
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GRAFIKON 3. 8: Odgovori otrok na vprašanje, iz katerega materiala bi najraje 

izdelali okvir 
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TABELA 3. 9: Naklonjenost otrok do gnetljivih in negnetljivih materialov pri 

izdelavi okvira 

 GNETLJIVI MATERIALI NEGNETLJIVI MATERIALI 

Pred izvajanjem 

dejavnosti 
13 4 

Po izvajanju dejavnosti 9 8 
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TABELA 3. 9: Naklonjenost otrok do gnetljivih in negnetljivih materialov pri 

izdelavi okvira 

 

Pred izvajanjem dejavnosti izdelave okvira je večina otrok kot najljubši material 

izbrala plastelin. Po pogostosti odgovorov so sledile glina, lesene paličice in 

nazadnje plastične slamice. Po izvajanju dejavnosti izdelave okvira, je večina 

otrok ravno tako izbrala plastelin kot najljubši material, sledile so lesene 

paličice, nato slamice, na koncu pa glina. Glede na gnetljivost omenjenih 

materialov lahko zaključimo, da so otroci bolj naklonjeni izdelavi okvirov iz 

gnetljivih materialov, kljub temu da se je razlika glede naklonjenosti med 

gnetljivimi in negnetljivimi materiali po izvedeni dejavnosti izdelave okvira 

bistveno zmanjšala.  
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Po neposredni izkušnji otrok z izdelavo okvira iz različnih materialov je 

naklonjenost otrok do gnetljivih materialov le malce večja od naklonjenosti do 

negnetljivih materialov, kar lahko pripišemo neposrednim izkušnjam, ki so jih 

otroci pridobili ob manipuliranju z negnetljivimi materiali in prijetnosti izkušnje 

tako z gnetljivimi kot tudi negnetljivimi materiali.  

 

Večja naklonjenost do gnetljivih materialov je morda posledica tega, da imajo 

otroci v vrtcu večjo možnost uporabe gnetljivih materialov – predvsem 

plastelina, medtem ko imajo z negnetljivimi materiali, kot so lesene paličice, 

manj izkušenj. To bi lahko razložilo tudi njihovo navdušenje, ustvarjalnost in 

konstrukcijsko igro pri manipuliranju z lesenimi paličicami, ki smo jo opazili med 

dejavnostjo izdelave okvira, zaradi česar so lesene paličice hitro pošle.     

 

 

FOTOGRAFIJA 3. 3: Otroci gnetejo umetni material 

 

Morda je otrokom preko dejavnosti izdelave okvira postal bolj všeč drug 

material. Materialu, ki ga poprej niso tako dobro poznali, morda niso dajali 

večjega pomena, ko so izbirali najljubši material za izdelavo okvira.  
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Vsekakor bi bilo smiselno to raziskovalno vprašanje dodatno preveriti npr. s 

tem, da bi otrokom v določenem časovnem obdobju nudili možnost igranja s 

predstavljenimi materiali tako, da bi jim bili ves čas vidni in dostopni ter ob tem 

beležili pogostost uporabe posameznega materiala pri igri. 

 

Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da so otroci bolj naklonjeni 

gnetljivim materialom pri izdelavi okvira.   
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3. 5. 1 Izvedba in opis dejavnosti 

 

      3. 5. 1. 1 Izdelava okvirov iz umetne negnetljive mase 

 

Izhodišče: 

• Otroku je raziskovanje snovi zabavno in vznemirljivo, obenem pa mu 

omogoča seznanjanje z vedno novimi in izvirnimi problemi. 

 

Tema:  

• Slamica, prst in lepilo, za danes bo naše zdravilo. 

           

Globalni cilj: 

• Raziskovanje, oblikovanje in gradnja preprostih tehničnih predmetov z 

gradivi. 

 

Cilji: 

• Otrok odkriva in spoznava lastnosti umetne mase (slamice), 

• spoznava, kako se praktično soočati z nastalim problemom in ga 

posledično reševati,  

• si po svoji zamisli izdela okvir iz okrogle, pravokotne ali trikotne oblike. 

 

 

Področje dejavnosti:  

• Narava, matematika. 
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Metode dela:  

• Pogovor, 

• spodbujanje otrok, 

• lastna aktivnost otrok.  

 

Obliki dela: 

• Skupna, 

• skupinska. 

 

Sredstva: 

• Slamice, 

• papir oblike kroga pravokotnika in trikotnika, 

• krožniki, 

• krpice, 

• lepilo. 

 

Prostor:  

• Igralnica. 

 

Metodični postopek: 

• Z otroki razvijem pogovor o uporabi slamic. 

• Nato se otroci razdelijo v skupine, kjer ugotavljajo lastnosti različnih 

ponujenih materialov. 

• Slamice opazujejo in razlikujejo po videzu, tipu, dolžini in barvi.  

• Izberejo si eno od ponujenih oblik papirja ter začnejo z izdelavo okvirja iz 

izbranega materiala. 

• Otroci se pogovorijo o poteku današnje dejavnosti. 
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Vloga odraslega: 

• Otroke spodbujam k izražanju idej. 

• Z otroki družno pripravimo prostor za izvajanje pripravljenih dejavnosti. 

• V vsaki skupini podam otrokom jasna navodila. 

• Priskočim na pomoč, v kolikor je ta potrebna, sicer pa opazujem otroke v 

skupinah ter jim postavljam odprta vprašanja. 

• Skrbim, da se otroci sorazmerno porazdelijo po kotičkih. 

• Z otroki vzpostavim prijetno komunikacijo. 

 

Analiza: 

Uporaba slamic je otrokom blizu, tako da so jo povezali z vsakdanjo in njim 

priljubljeno uporabo tega izuma. Slamice se, kot kaže, uporabljajo za pitje 

jogurtov, mleka in sokov ter za pihanje, pljuvanje tekočine in sabljanje. Drži 

dejstvo, da se je nekaj otrok pred časom igralo igro s slamicami (preprosto 

pravilo, da zmečkan papirnat prtiček ne sme pasti z mize, sem jim postavil sam) 

in da so ob tem imeli tudi nekaj svojih idej, ki so jih ob zmanjšanem nadzoru 

nad igro uresničili.  
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FOTOGRAFIJA 3. 4: Otroci izdelujejo okvire ponujenih oblik iz slamic različnih 

dolžin 

 

Glede opazovanja in razlikovanja po določenih lastnostih otroci vidno niso imeli 

težav, se je pa pojavila zadrega pri nekaterih, ki so si za izdelavo okvira izbrali 

obliko kroga ter se soočili s težavo uokvirjanja z daljšimi slamicami. Sam sem 

otroke najprej opazoval. Ko so me prosili za pomoč, sem jih vprašal, kako se 

bodo lotili nastale težave. Ker ni bilo drugih odgovorov kot, ''ne vem'' in ker je 

vsaj dvema motivacija vidno upadala, sem vsem v skupini pojasnil, da lahko, če 

želijo, tudi zamenjajo izbrano obliko.  

 

Nekaj otrok (4-5) je obliko kroga zamenjalo za pravokotnik, dvojica pa je 

vztrajala pri iskanju rešitve. Ena od rešitev je bila uporaba kratkih slamic in 

izdelava okvirja z manjšim radiusom od radiusa kroga, druga pa je bila na moje 

veliko presenečenje izdelava okvirja z včrtanim petkotnikom. Nekaj otrok si je 

izbralo tudi trikotnik in ga uokvirilo ali delno uokvirilo.  
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Pri dveh otrocih sem namreč zaznal, da sta imela večjo potrebo po raziskovanju 

lepila, ki sta ga v večji količini nanašala na izbrana lika, in sta več raziskovanja 

namenjala materialu, ki je bil predviden kot vezivo in pomoč pri dejavnosti. 

 

 

FOTOGRAFIJA 3. 5: Nekaj okvirov otrok iz slamic 
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 3. 5. 1. 2 Izdelava okvirov iz gline in pene 

 

Izhodišče: 

• Otroku je raziskovanje snovi zabavno in vznemirljivo, obenem pa mu 

omogoča seznanjanje z vedno novimi in izvirnimi problemi. 

 

Tema:  

Lepljenje brez lepila in oblikovanje brez pripomočkov.  

 

Globalni cilj: 

• Raziskovanje, oblikovanje in gradnja preprostih tehničnih predmetov z 

gradivi. 

 

Cilji: 

• Otrok odkriva in spoznava lastnosti gline in pene ter med seboj primerja 

različni vrsti materiala 

• spoznava, kako se razlikuje izdelovanje okvirjev iz gnetljivega in manj 

gnetljivega materiala, 

• si po svoji zamisli izdela okvir iz okrogle, pravokotne ali trikotne oblike. 

 

 

 

Področje dejavnosti:  

• Narava, matematika. 

 

 



 

43 

Gašper Podstudenšek: Kako otroci druge starostne stopnje v vrtcu razumejo izdelavo okvira 

 

Metode dela:  

• Pogovor, 

• spodbujanje otrok, 

• lastna aktivnost otrok.  

 

Obliki dela: 

• Skupna, 

• skupinska. 

 

Sredstva: 

• Glina, 

• pena, 

• papir oblike kroga pravokotnika in trikotnika, 

• krpice. 

 

Prostor:  

• Igralnica. 

 

Metodični postopek: 

• Z otroki razvijem pogovor o uporabi gline in pene. 

• Nato se otroci razdelijo v skupine, kjer ugotavljajo posamezne lastnosti 

različnih ponujenih materialov. 

• Glino in peno opazujejo in razlikujejo po videzu, vonju, tipu.  

• Izberejo si eno od ponujenih oblik papirja ter začnejo z izdelavo okvirja iz 

izbranega materiala. 

• Po dokončanju okvirja iz enega materiala se priključijo k drugi skupini in 

si izdelajo okvir iz drugega materiala. 

• Otroci se pogovorijo o poteku današnje dejavnosti. 
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Vloga odraslega: 

• Otroke spodbujam k razvijanju idej. 

• Z otroki družno pripravimo prostor za izvajanje pripravljenih dejavnosti. 

• V vsaki skupini podam jasna navodila. 

• Priskočim na pomoč, v kolikor je ta potrebna, sicer pa opazujem otroke v 

skupinah ter jim postavljam odprta vprašanja. 

• Skrbim, da se otroci sorazmerno porazdelijo po kotičkih. 

• Z otroki vzpostavim prijetno komunikacijo. 

 

 

Analiza: 

Zanimivo se mi je zdelo, da nekateri otroci sprva niso vedeli kateri material je 

pred njimi (glina), nekateri so ga zamešali s plastelinom, eden celo s slanim 

testom. Vzrok temu bi sam pripisal dejstvu, da je minilo precej časa od zadnje 

uporabe, saj so po tem, ko sem jih spomnil na izdelke, ki so jih odnesli domov 

(majhne glinene posodice napolnjene z zeliščno soljo), hitro ugotovili, da gre za 

glino. 

 

Več otrok se je razvrstilo v skupino, kjer se je oblikovalo iz gline, nekateri so se 

namesto oblikovanju okvirja, raje posvetili modeliranju, gnetenju, stiskanju in 

sploščevanju materiala, kar bi zopet peljalo k sklepu, da bi večkrat morali priti v 

neposredni stik z glino v skupini. 
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FOTOGRAFIJA 3. 6: Izdelovanje okvira iz gline 

 

Po uvodnem eksperimentiranju in raziskovanju (globalni cilj je bil dobro 

zastavljen in se je pri vseh dosedanjih dejavnostih uresničil) so se lotili 

oblikovanja okvirjev, ki so bili večinoma izdelani brez težav, nekaj otrok pa si je 

raje zamislilo zapolnitev celotnega lika z glino. 

 

Pri penah sem opazil, da jim material ni povzročal težav pri lepljenju. Lepi se 

enostavno, s kratko navlažitvijo pene na vlažno gobo in postavitvijo in rahlim 

pritiskom na površino papirja ali sosednje pene. Nekateri so uporabili različne 

barve, nekateri so se pri barvah pen držali načela manj je več, nekateri otroci pa 

so po svoje napolnili prostor v okvirju in v izdelek dodali lastno ustvarjalno žilico.  
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FOTOGRAFIJA 3. 7: Otroški okviri iz pene 

 

Otrokom je bilo po pripovedovanju in po preštevanju posamičnih okvirjev bolj 

všeč izdelovanje z glino. 
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     3. 5. 1. 3 Izdelava okvirov iz lesa in plastelina 

 

Izhodišče: 

• Otroku je raziskovanje snovi zabavno in vznemirljivo, obenem pa mu 

omogoča seznanjanje z vedno novimi in izvirnimi problemi. 

 

Tema:  

• Igrajmo se  z lesom, ker nam je všeč, in s plastelinom, ker je rdeč. 

           

Globalni cilj: 

• Raziskovanje, oblikovanje in gradnja preprostih tehničnih predmetov z 

gradivi. 

 

Cilji: 

• Otrok odkriva in spoznava lastnosti lesa in plastelina ter med seboj 

primerja različni vrsti materiala, 

• spoznava, kako se razlikuje izdelovanje okvirjev iz gnetljivega ali 

negnetljivega materiala 

• si po svoji zamisli izdela okvir iz okrogle, pravokotne ali trikotne oblike. 

 

Področje dejavnosti:  

• Narava, matematika. 

 

Metode dela:  

• Pogovor, 

• spodbujanje otrok, 

• lastna aktivnost otrok.  
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Obliki dela: 

• Skupna, 

• skupinska. 

 

Sredstva: 

• Les, 

• plastelin, 

• papir oblike kroga pravokotnika in trikotnika, 

• krožniki, 

• krpice, 

• lesene palčke, 

• lepilo. 

 

Prostor:  

• Igralnica. 

 

Metodični postopek: 

• Z otroki razvijem pogovor o uporabi plastelina in lesa. 

• Otroci razvrstijo les in plastelin iz skupne posode. 

• Nato se otroci razdelijo v skupine, kjer ugotavljajo lastnosti različnih 

ponujenih materialov. 

• Plastelin in les opazujejo in razlikujejo po videzu, vonju, tipu.  

• Izberejo si eno od ponujenih oblik papirja ter začnejo z izdelavo okvirja iz 

izbranega materiala. 

• Po dokončanju okvirja iz enega materiala se priključijo k drugi skupini in 

si izdelajo okvir iz drugega materiala. 

• Otroci se pogovorijo o poteku današnje dejavnosti. 
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Vloga odraslega: 

• Otroke spodbujam k izražanju njihovih idej. 

• Z otroki družno pripravimo prostor za izvajanje pripravljenih dejavnosti. 

• V vsaki skupini podam otrokom jasna navodila. 

• Priskočim na pomoč, v kolikor je ta potrebna, sicer pa opazujem otroke v 

skupinah ter jim postavljam odprta vprašanja. 

• Skrbim, da se otroci sorazmerno porazdelijo po kotičkih. 

• Z otroki vzpostavim prijetno komunikacijo. 

 

Analiza: 

Pogovor o plastelinu in lesu je hitro nanesel na okvirje, kar kaže na to, da otroke 

tema zanima in da so otroci že sprevideli, kako se bo dejavnost odvijala.  

 

FOTOGRAFIJA 3. 8: Izdelovanje okvira iz lesenih paličic 

Glede poteka dejavnosti se mi zdi pomembno izpostaviti nekaj poudarkov. 

Otroci so se po prvotni želji razvrščanja v skupine (več jih je bilo za izdelovanje 

iz plastelina) bolj ali manj sami razporedili v dve heterogeni in številčno približno 
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enaki skupini. Več izmenjav mnenj in izjav sem na začetku zaznal pri plastelinu, 

kasneje pa vedno več pri lesu, ki je za nekatere postajalo zabavno središče 

igre. Pri obeh skupinah so otroci znotraj okvirja začeli ustvarjati lastne figure in 

nedefinirane abstrakcije (nekatere poimenovane). Igra pri skupini z lesom bi 

zagotovo trajala dlje, če ne bi zmanjkalo materiala, kar kaže na to, da nisem 

dovolj dobro ocenil količine lesenih paličic.  

 

FOTOGRAFIJA 3. 9: Izdelki otrok iz plastelina. 

 

Pri dejavnosti je bilo otrokom všeč, da je bil plastelin različnih barv, da se ga je 

dalo oblikovati, pri lesu pa so jim bile všeč paličice, ki se jih je dalo lepo postaviti  

in lepiti v figure. 
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4. 0 SKLEP 

 

Raziskovanje z materiali in oblikami preko igre je pri predšolskem otroku ena od 

osnovnih dejavnosti, preko katere lahko opredelimo otrokovo razumevanje 

okolja, njegovo socialno, kognitivno in čustveno zrelost. Igra spremeni otrokov 

odnos do realnosti in ima pomembno vlogo v otrokovem razvoju in učenju v 

zgodnjem obdobju, pri čemer ni zanemarljiva vloga odraslega oziroma vloga 

sovrstnikov. 

 

V pričujoči diplomski nalogi smo preko vodene dejavnosti v obliki igre skušali 

ugotoviti, kako otroci druge starostne stopnje razumejo pojem okvira. Zanimalo 

nas je ali poznajo pojem okvira ter raznovrstnost geometrijskih oblik in 

materialov, iz katerih lahko izdelamo okvir. Obenem smo skušali ugotoviti 

katerim geometrijskim oblikam in materialom dajejo otroci druge starostne 

skupine večji pomen pri izdelavi okvirov. 

 

Ugotovili smo, da otroci poznajo pojem okvira ter vsaj tri osnovne geometrijske  

oblike (pravokotna, trikotna, okrogla), v katerih ga lahko izdelamo. Pri izdelavi 

okvira dajejo otroci večji pomen pravokotni obliki pred trikotno ali okroglo obliko. 

Poznajo tudi raznovrstne materiale (naštejejo vsaj pet različnih materialov), iz 

katerih lahko izdelamo okvir, pri tem pa so bolj naklonjeni izdelavi okvira iz 

gnetljivih materialov.  

 

Med drugim smo ugotovili, da je z izdelavo okvira pri otrocih prišlo do 

pomembnega izkustvenega spoznanja, saj so otroci pred izdelavo okvirja 

predvidevali, da iz vseh ponujenih materialov (glina, les, plastelin, umetne 

mase) ni mogoče izdelati okvira v vseh ponujenih geometrijskih oblikah 

(pravokotni, trikotni, okrogli), po izdelavi okvira pa so menili, da je to mogoče.  

Omeniti velja, da ugotovitve pričujoče diplomske naloge veljajo le za omenjeni 

vzorec otrok druge starostne stopnje, saj posploševanje rezultatov ne bi bilo 

primerno zaradi izredno majhnega vzorca, geografske omejenosti ter 

pomanjkljivosti uporabljene metode dela.  
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Predvsem bi bilo bolj priporočljivo uporabiti standardiziran vprašalnik, ki pa 

trenutno ni na voljo, bolj reprezentativen vzorec otrok, poleg skupinske oblike 

anketiranja pa tudi individualno.  

 

Med drugim bi bilo zanimivo beležiti npr. pogostost spontano uporabljenih 

geometrijskih oblik in materialov pri različnih dejavnostih - pri spontani igri, 

vodenih aktivnostih, likovnem ustvarjanju pa tudi gibalnih dejavnostih (pri 

slednjih bi npr. določili pravilo, da se ob določenem dražljaju otrok odzove in se 

postavi v njemu najljubšo geometrijsko obliko). Nadalje bi otrokom lahko 

ponudili več materialov  za raziskovanje (npr. slano testo, kamni, pesek, mivka, 

vejice, stročnice, žita). 

 

K razumevanju pojma okvira bi pripomogel tudi obisk posameznikov različnih 

poklicnih profilov (likovni umetnik, izdelovalec slikarskih okvirov, mizar, optik, 

strugar, urar, matematik-geometer, filozof), ki bi v manjših skupinah otrokom 

predstavili svoje delo in se ob tem dotaknili pomembnosti okvira pri njihovem 

delu ter tako dodatno približali otrokom okvir kot tehnološko, varnostno, 

simbolno ali estetsko sredstvo/material. Otroci bi nato te ljudi/strokovnjake 

svojih področij obiskali pri njihovem delu ter bili izkustveno udeleženi v novih 

procesih izdelave okvirov. 

 

Možne in izvedljive na ravni vrtca bi bile tudi delavnice s starši, ki bi ob različnih 

temah (Odkrivamo meje okvira, Sestavimo okvir v naravi, Postanimo okvir) 

sodelovali in kot MRP še dodatno pripomogli, da s svojo kompetenco otroka 

postopoma vodijo do samostojnega obvladovanja igre z okviri, iz česar bi morda 

lahko izšlo celo inovativno pojmovanje okvira. 
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6. 0 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Vprašalnik za otroke 

 

1. a) Ali veste kaj je okvir?  

    b) Kje ga lahko vidimo/najdemo?  

    c) Katera od fotografij (slika, jezero, hiša, papir)predstavlja okvir? 

2.  Iz katerega materiala lahko izdelamo okvir? 

3.  a) Ali je okvir lahko pravokotne/trikotne/okrogle oblike? 

     b) Katera oblika vam je najbolj všeč? 

4. Ali je iz gline/lesa/plastelina/umetne mase mogoče izdelati okvir 

pravokotne/trikotne/okrogle oblike? 

5.  Najraje bi izdelal/-a okvir iz gline/lesa/plastelina/umetne mase.  

 

 

  


