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POVZETEK

V današnjem času je izredno velik pomen namenjen ekologiji in okoljski vzgoji, zato se že v
predšolskem obdobju z vpletanjem ekoloških vsebin v vzgojno-izobraževalni proces teži k
temu, da bi bili tudi naši najmlajši čim bolj ekološko ozaveščeni in bi postali najboljši
prijatelji narave.

V teoretičnem delu je predstavljena otroška ustvarjalnost, saj so otroci danes zelo radovedni,
samozavestni in dovzetni za spoznavanje novih reči. V nadaljevanju teče beseda o razvojnih
značilnosti šestletnih otrok, o otroški igri in didaktični igri, ki sta uporabljeni za uresničevanje
vzgojno-izobraževalnih nalog. Na kratko sta predstavljeni tudi ekologija in okoljska vzgoja
ter s tem povezano ločevanje odpadkov. Opisani so najpogostejši odpadni materiali, s
katerimi se srečamo v vsakdanjem življenju in materiali, ki so bili uporabljeni za izdelavo
didaktičnih igrač (papir, umetne mase, les, kovina).
Na koncu teoretičnega dela je nekaj besed namenjenih še Vrtcu Mavrica Trebnje. Vključen je
v projekt Eko vrtec kot način življenja. Projekt daje poudarek na usmeritev otrok pri
odkrivanju narave, razvijanju njihove zavesti o pripadnosti naravi, navezanosti nanjo in njeni
čistosti.

Empirični del vsebuje namen diplomske naloge z raziskovalnimi vprašanji, primere in
postopek izdelave didaktičnih iger iz odpadnega materiala ter raziskavo z anketnimi
vprašalniki, ki je bila izvedena pred in po izvajanju dejavnosti.

Ključne besede: igra, odpadni material, ekologija, otrokova ustvarjalnost
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ABSTRACT

These days an extreme importance is given to ecology and environmental education.
Therefore already in pre-school period ecological content is been incorporated in the
educational process to make our children become more ecologically conscious. In this way
they would become best friends of the nature.
In the theoretical part of the paper children's creativity is presented as these days children are
very curious, confident and willing to try new things. The following discussion is about
developmental characteristics of six-year-old children, about children’s game and didactic
game, which is used to implement educational tasks. Ecology and environmental education
and with those two areas related waste separation are also briefly presented. In addition the
most common waste materials we encounter in everyday life are described, which have been
used to make didactic toys (paper, plastic, wood and metal).
At the end of the theoretical part there are some words about the Kindergarten Rainbow
Trebnje, which is involved in a project called Eco kindergarten as a way of life. The emphasis
of the project is on the children’s orientation to explore nature, develop their awareness of
belonging to the nature, attaching to it and to its purity.
The empirical part contains the purpose of the paper and the research questions, examples and
process of making didactic games from waste material and also the survey with a
questionnaire, which was carried out before and after the implementation of activities.

Key words: children’s play, waste material, ecology, children’s creativity.
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1.0 UVOD
Otroku, ki prihaja v vrtec, se odpirajo velika vrata v svet dogodivščin in doživetij v krogu
novih prijateljev. V ta razgibani svet vrstnikov, skupnega raziskovanja, ustvarjanja in
radovednega odkrivanja novih razsežnosti življenja v vrtcu, vodi pot iz topline doma, iz
naročja ljudi, ki jih imajo najraje. Sama kot majhna deklica v vrtcu nisem imela nobenih težav
in na vrtčevske dni me vežejo le lepi spomini. Morda sem se ravno zato odločila za poklic
vzgojiteljice, da bom lahko za vzgled, ker z vzgledom se otroci učijo. Otrokom želim
pokazati, kako dokončati stvari, kako zaključiti tisto, kar so začeli in jih vzpodbujati, da do
cilja pridejo čim bolj samostojno. Vsak dan jim želim prinašati čim bolj pestro ponudbo
dejavnosti, s katerimi bi jim popestrila življenje v vrtcu in jih preko igre popeljala novim
izkušnjam naproti.
»V uri igre lahko izveš o človeku več, kot če se z njim pogovarjaš leto dni.«
(Platon)
Dandanes imajo otroci na voljo za igro tako doma kot v vrtcu na razpolago industrijsko
izdelane igrače. Zanimanje zanje velikokrat hitro pade, atraktivne so le kratek čas in so morda
le modna muha, ki je kmalu pozabljena.
Mnogi vrtci so se že vključili v projekt Ekovrtec, katerega glavni cilj je povečati skrb za
človeka, okolje, naravo in poskrbeti za prihodnost.
Glede na to, da je v Ekovrtec vključen tudi vrtec, v katerem sem zaposlena, sem se odločila,
da ne zavržemo vse odpadne embalaže, ki se nam nabere, ampak jo uporabimo za izdelavo
didaktičnih igrač, s katerimi se bodo otroci lahko učili skozi igro. Didaktična igrača namreč
otroka spodbuja, motivira, mu budi domišljijo in ga umsko aktivira. Kadar otroka vključimo v
izdelavo didaktične igrače, mu je igra z njo lahko še toliko bolj zanimiva in jo bo še z večjim
zadovoljstvom prijel v roke in se z njo igral.
»Domišljija je važnejša od znanja.«
(Einstein)
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Otroška domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja, če pa odrasli pri tem pomagamo še z
nasveti, idejami, z znanjem, lahko tudi iz odpadnih materialov in embalaže nastanejo imenitni
izdelki. Nemalokrat so ravno otroci tisti, ki ustvarijo nove ideje in predloge o inovativni
uporabi odpadnega materiala.
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2.0 TEORETIČNI DEL

2.1 USTVARJALNOST

2.1.1 POJEM USTVARJALNOSTI

Ustvarjalnost je zmožnost človeka, da izboljša oziroma nadgradi obstoječe. Ustvarjalnost je
ena izmed tistih lastnosti, ki nas ločuje od drugih živih bitij na našem planetu. Ta sila nas
neustavljivo priganja k ustvarjanju novih vrednosti na vseh področjih našega delovanja.
Čeprav k ustvarjalnosti ponavadi prištevamo le izdelovanje bolj ali manj uporabnih in
umetniških predmetov, ta pojem zajema veliko več. Tudi če neko opravilo opravimo na
nekoliko drugačen način in tako dobimo boljši rezultat, lahko rečemo, da smo ustvarjalni.
Gonilo ustvarjalnosti večinoma ni materialna korist temveč zadovoljstvo, ki ga občutimo, ko
kaj novega ustvarimo ali pa izboljšamo obstoječe. To najlažje opazimo pri otrocih. Žal pa
sodobni način življenja in storilnosti v šolskem sistemu jemljeta otrokom vse več časa za
sproščeno in neobvezno ustvarjanje. [1]

Otroška ustvarjalnost se kali že v zgodnjem otroštvu, zato imajo pomembno vlogo pri razvoju
in ohranjanju tega zaklada vzgojitelji in starši.
Ustvarjalnost lahko opredelimo na različne načine:
o sposobnost izmisliti si nekaj novega (ne nekaj povsem novega iz nič, ampak
narediti naslednji korak z uporabo obstoječih idej),
o odnos ali naravnanost do sprememb in novosti (pripravljenost igrati se z idejami in
možnostmi),
o proces stalnega izboljševanja idej in rešitev (zelo redko pridemo do genialne
rešitve v enem samem koraku)…
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V vseh primerih ustvarjalnost nosi v sebi klico nepoznanega, nepredvidljivega, novega…
Je sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na izviren, nenavaden in nov način.
Psihologi ugotavljajo, da se ustvarjalnost (razen v domišljiji) kaže v štirih poglavitnih
lastnostnih:
o divergentnem mišljenju (Ta način mišljenja vodi v različne smeri k različnim
ustreznim vidikom problema.),
o domiselnosti (Spodbujamo jo tako, da dovolimo idejam, da se preprosto pretakajo
iz območja nezavednega v zavest. Strah pred neuspehom ali osramočenjem ta
pretok ponavadi močno ovira. Prav zato je danes ena najbolj produktivnih
ustvarjalnih dejavnosti t.i. nevihta možganov, ki pripomore k temu, da se
posamezniki znebijo miselne avtocenzure.),
o prožnosti (Ta vidik mišljenja je sposobnost videti različne načine reševanja starih
problemov. Spodbuditi jo je mogoče tako, da skušamo izstopiti iz enotirnega
mišljenja in spoznati, da moramo, kadar je ena pot blokirana, pač iskati nove.),
o izvirnosti (Zanjo je značilna sposobnost, domisliti se povsem novih idej, priti do
novih odkritij ali oblikovati nove teorije.). [2]

2.1.2 KJE SE SKRIVA USTVARJALNOST?

Ustvarjalnost je, tako kot druge miselne funkcije, zavita v skrivnostnih možganih. Leva
polovica možganov podpira analitično razmišljanje, ustvarjalno mišljenje pa pripisujemo
desni polovici možganov.
Zaradi analitičnega razmišljanja, ki ga zahodna kultura dojema kot pomembnejšega, je leva
polovica možganov, ki podpira tako razmišljanje, dolgo časa veljala za prevladujočo. Splošno
veljavno je bilo mnenje, da je leva polovica možganov glavna, desna pa stranska. Novejše
raziskave so te trditve zavrgle, saj so znanstveniki ugotovili, da sta obe polovici enako dejavni
in pomembni ter da vsaka polovica delno opravlja tudi funkcije druge polovice. Kot pišejo
avtorji knjige Možgančki se predstavimo, nas možgani silno presenečajo. Včasih so celo kot
spregledani genij - vsi imajo korist od svojih možganov, le redki pa jim izkažejo dolžno
spoštovanje. [2]
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2.1.3 USTVARJALNI OTROCI

Ustvarjalnost pri otrocih lahko krepimo na več načinov:
o spodbujamo jih, da svobodno izražajo svoje občutke ali mnenje,
o spodbujamo jih, da povedo in ocenijo svoje zamisli (npr. z vprašanjem: »Zakaj meniš,
da…?«),
o dovolimo jim, da so izvirni in jih spodbujamo, da za vsako vprašanje poiščejo več
rešitev,
o z vzgojo, kjer bodo jasno postavljene meje,
o s sprejemanjem ali dopuščanjem otrokove ustvarjalne zamisli, brez podcenjevanja pri
dosežkih,
o s podpiranjem, ko si upajo biti drugačni,
o z zaupanjem v njihove sposobnosti,
o z dovoljevanjem dejavnosti, pri kateri uživajo,
o z dovoljevanjem za svobodno izražanje in priložnosti za učenje in vajo,
o z lastnim ustvarjanjem. [3]
Pri vsem tem je pomemben tudi pojem samostojnosti, da si bo otrok znal sam pomagati.
Izkušnje kažejo, da mnogi otroci izrazito nagrajujejo svojo ustvarjalnost, če sami uporabljajo
razne pripomočke z opisanimi nasveti in navodili, kako se predmeti izdelajo. [4]
Otroci so že po naravi ustvarjalni. Vrojeno imajo močno željo po risanju, slikanju,
oblikovanju predmetov in ljudi iz gline in peska, po petju, plesu, odzivanju na rimo in ritem,
po odzivanju na svet okrog sebe v skladu z lastnim notranjim občutenjem. Imajo veliko
domišljije in si v svojem razmišljanju ne postavljajo meja. So zelo izvirni, zlahka prehajajo iz
enega predmeta v drugega. Tolerantni so do še tako nenavadnih problemov, svobodni so v
mišljenju, ne mislijo vedno tako, kot drugi od njih zahtevajo. So nekonformisti, v mišljenju in
stališčih se težko prilagajajo avtoriteti in okolju, saj si vsako stvar razlagajo na svoj način.
Kažejo neko spontano ustvarjalnost, ki se izraža kot inovacije, nove ideje in zamisli,
nenavadna vprašanja in nezadovoljstvo z odgovori. Pogosto imajo tudi smisel za humor, ki je
tesno povezan z ustvarjalnostjo. Za odrasle so ustvarjalni otroci zaradi nenehnega postavljanja
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nenavadnih vprašanj in neprilagajanja avtoriteti pogosto zelo moteči. To je tudi razlog, zakaj
njihovo ustvarjalnost odrasli velikokrat zavrejo ali celo potlačijo. [2]

2.1.4 SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI OTROK

Otroci se bodo ustvarjalno izražali vedno kadar jim je dana svoboda, da so to kar so, da vidijo
na svoj način, da razumejo in logično razmišljajo, z drugimi besedami, da imajo pravico do
svojega

individualnega

izražanja

in

ustvarjanja

v

polnem

pomenu

besede.

Različne ustvarjalne dejavnosti krepijo otrokove sposobnosti opazovanja in dojemanja, kar
povzroča močnejše in bogatejše ustvarjanje. Tako se vzpostavlja naravni proces rasti in
razvoja njihove zavesti in sposobnosti. Ko otroci sledijo nekemu pojavu zunanjega ali
notranjega sveta, ga opazujejo na njim svojstven način, z neposrednim kontaktom in
poistovetenjem z njim. Njihova interpretacija je ustvarjalna. Kadar otrok zelo pozorno
opazuje neko obliko ali pojav, takrat je s tem popolnoma prevzet. Ob vidnih podatkih in
dejstvih ter skozi različne ustvarjalne dejavnosti odkriva njihov smisel in pomen. Obstaja več
načinov, da pri otrocih zbudimo interes za pojave v svetu in za izražanje in oblikovanje:
o usmerjanje opazovanja,
o najenostavnejša vprašanja,
o konkretna vprašanja o aspektih oblike ali pojava, če jih otroci niso sami našli,
vprašanja o delih, konstrukciji, materiji, barvi in podobne,
o aktiviranje spomina,
o sanjarjenje, ilustracije,
o predstavljanje,
o igre z likovnimi materiali in glasbili. [2]
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2.2 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI ŠESTLETNIH OTROK
Nekaj besed bom namenila opisu razvojnih značilnosti šestletnih otrok, ker bom empirični del
izvajala z otroki, starimi od pet do šest let.

2.2.1 TELESNI RAZVOJ

Okoli šestega leta starosti se začnejo pojavljati naslednje telesne spremembe:
o Krepiti se začnejo okončine in glava izgublja nesimetričnost v primerjavi z ostalim
delom.
o Otroci pričnejo postajati tanjši in postopoma izgubljajo večino maščobnega tkiva, ki
so ga imeli naloženega po telesu. Občutek imamo, da se trup zmanjša v primerjavi z
ostalimi okončinami.
o Otrok letno pridobi nekoliko več kot 3,5 kg teže letno in glede na predhodno obdobje
raste v višino nekoliko počasneje (6 cm letno).
o Začne se še en pomemben proces v telesnem razvoju – zamenjava mlečnih zob.
Namesto mlečnih zob, ki izpadejo, začnejo rasti stalni.
o Umiri se razvoj in rast možganov, ki obsega pri šestletnemu otroku že devet desetin
teže možganov odraslega človeka (približno 1200g). Razvoj možganov pa se ne kaže
le v povečanju števila možganskih celic in v vse večji teži, temveč še bolj v polnem
procesu diferenciacije živčnih celic.
o Med tretjim in sedmim letom starosti se razvije kombinirani prsni in trebušni način
dihanja. Ravno tako je izrazit napredek v razvoju srca in krvnega obtoka. Srčni utrip
petletnikov in šestletnikov znaša samo še 85 do 105 udarcev na minuto. [5]

2.2.2 MOTORIČNI RAZVOJ

V predšolskem obdobju se motorika razvije do take stopnje, da lahko ob istočasnem razvoju
ostalih duševnih procesov ocenimo šestletnega otroka kot sposobnega za samostojno
aktivnost. Razvoj med drugim in sedmim letom pa ne poteka samo v smeri izpopolnjevanja
-7-
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osnovnih gibalnih zmožnosti, ampak predvsem v razvoju novih gibalnih sposobnosti in
razvoju posameznih motoričnih spretnosti in navad.
Zaključen je razvoj temeljnih gibov. Otroci hodijo naprej, nazaj, po stopnicah, tečejo, skačejo,
poskakujejo, se lovijo, hodijo po gredi, vzpostavljajo ravnotežje, vozijo kolo, stojijo na eni
nogi. Obvladujejo spretnosti z žogo, vržejo jo z eno roko v cilj, jo lovijo, potiskajo ob tla. [6]
Zlasti v predšolskem obdobju se izpopolni tek, ki je nujno potreben za otrokovo razgibano
gibalno dejavnost. Razvoj velike motorike se kaže predvsem v različnih gibalnih spretnostih,
kot so vožnja tricikla, pravega kolesa, drsanje, smučanje. Otrok ima pri petih letih že takšno
koordinacijo gibov, da je sposoben prej naštetih gibalnih dejavnosti.
Med petim in sedmim letom se že razvije nadzor zapestja, in prstov na roki do te mere, da se
otrok ob malo bolj sistematični vaji že lahko nauči zavezati vezalke na čevljih. Otrok je
sposoben striči po črti, ima sposobnost, da iz majhnih elementov sestavi tridimenzionalen
model, če gleda sliko ali drug model. [5]

2.2.3 GOVORNI RAZVOJ

Govor se najbolj intenzivno razvija v predšolskem obdobju, izpopolnjuje pa se celo življenje.
Predšolsko obdobje je predvsem čas usvajanja govora, v šolskem obdobju pa se otrok
zavestno uči jezika, ko skuša slediti dogovorjenim jezikovnim normam.
Šestletnikov govor je podoben govoru odraslih oseb. Sintaksa je že ustrezna. Otrok lahko
sestavi od pet do šest besedne stavke, govor je tekoč. Lahko izraža časovne odnose. Razume
od dva tisoč do tri tisoč besed. Sledi navodilom, ki vsebujejo od tri do štiri aktivnosti. Razume
pomen besed če, zato in zakaj. Otroci so v tem obdobju zelo klepetavi. Učijo se oblikovati
vseh vrst povedi, hkrati so zelo ustvarjalni pri uporabi jezika. Govor je skoraj stoodstotno
razumljiv. [7]
Otrok se okoli šestega leta starosti že pogovarja po telefonu (odgovarja, sam kliče). Razume
uporabo ednine, množine, dvojine. Pove, kje živi, rojstni datum, imena staršev. [6]
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2.2.4 SPOZNAVNI RAZVOJ

Zaznavanje v predšolskem obdobju postane bolj namerno in racionalno. Otrok se vse manj
zadovoljuje s prvimi vtisi in se vedno bolj usmerja na posamezne lastnosti, ki jih nato
analitično razčlenjuje in sintetizira z že osvojenimi znanji v nova spoznanja o predmetni
stvarnosti, ki ga obdaja. Bistvo zaznavnega razvoja v predšolskem obdobju temelji na razvoju
sposobnosti analize in sinteze znanega. Kljub hitremu razvoju teh sposobnosti zaznavni razvoj
predšolskega otroka še zdaleč ni končan. Otrokovo zaznavanje je še precej celostno,
nediferencirano in razpršeno. [5]
Otrok, star od tri do šest let, je na predoperativni stopnji mišljenja. Simbolno mišljenje se kaže
v odloženem posnemanju, simbolni igri, ki je pogostejša in poteka tudi na višjih razvojnih
stopnjah (npr. metla otroku simbolizira konja, otrok kopa dojenčka v vodi, ki je ni …), v
likovnem izražanju, pri katerem imajo simboli določen pomen (naprimer krožne oblike, ki jih
je

otrok

narisal

na

papir,

predstavljajo

njega

in

muco)

in

v

rabi

govora.

Za mišljenje na predoperativni stopnji je značilno, da otrok zmore hkrati razmišljati le o enem
vidiku mišljenja. To značilnost mišljenja je Piaget poimenoval centriranje mišljenja.
Centriranje omejuje otrokovo mišljenje tako pri razmišljanju o fizičnih kot socialnih odnosih.
Razumevanje pojma števila na predoperativni stopnji vključuje dve osnovni miselni operaciji,
razumevanje glavnih in vrstilnih števnikov.
Na predoperativni stopnji poleg števila, oblikujejo tudi druge pojme kot sta pojma prostor in
čas.
Otrok si v zgodnjem otroštvu pojem časa, ki je bolj abstrakten od pojma prostora, oblikuje na
osnovi časovnega zaporedja in trajanja posameznih dogodkov. Fraise v eni od svojih raziskav
ugotavlja, da lahko petletni otroci poleg vrstnega reda dogodkov ocenijo tudi njihovo trajanje,
če se časovni intervali gibljejo med tremi in tridesetimi sekundami. [8]
Otroku moramo v vrtcu omogočati takšne dejavnosti, preko katerih bo razvijal sposobnost
doživljanja in prepoznavanja zaznavnih kvalitet vezanih na lastno delo, predmete, prostor,
pojave in dogajanja v prostoru. Omogočiti moramo tudi razvijanje sposobnosti namerne
zapomnitve, reprodukcije, usmerjene pozornosti, podaljševanja pozornosti, ustrezne
razporeditve pozornosti, osnovnih miselnih operacij (konzervacije ali ohranitve, klasifikacije
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ali urejanja, seriacije ali razvrščanja), prostorsko-časovnih ter kvantitativnih pojmov, vzročnoposledičnega, analitično-sintetičnega ter sintetično-analitičnega mišljenja. [6]

2.2.5 ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ

V zgodnjem otroštvu poraste število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustva veselja.
Predšolski otroci se veselijo zlasti sodelovanja v različnih dejavnostih z drugimi ljudmi,
predvsem z vrstniki, doživljanje veselja pa je še bolj intenzivno, kadar so uspešnejši od drugih
otrok.
Sposobnost pravilnega prepoznavanja in razumevanja čustev drugih ima pomembno vlogo v
posameznikovih socialnih odnosih. [8]
Šestletnik ima rad družbo, pogosto ima enega ali dva »posebna« prijatelja. Je radodaren,
igrače je pripravljen deliti z drugimi. Otrok je čustven in skrben, predvsem do mlajših otrok in
živali. Pogosto sledi usmeritvam in navodilom odraslih – staršev, učiteljev. Ima večjo
kontrolo nad seboj, manj je dramatičnega nihanja čustev. Zelo je željan novega, zato vedno
nekaj išče, postavlja vprašanja.
Igra je še vedno pomembna aktivnost, saj se preko nje vključuje v socialne skupine, išče
prijatelje, pridobiva izkušnje in znanja, ki imajo zanj nek smisel in uporabno vrednost.
Postopno usvaja pravila vedenja, ki so vezana na različne situacije in različna okolja. [6]
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2.3 IGRA

2.3.1 DEFINICIJA IGRE

Splošna definicija igre se glasi: »…je dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega
zadovoljstva ne glede na njen končni izid in ni vezana na neposredno zadovoljevanje potreb
ali interese, ki jih preden postavlja okolje.« [9]
Igra je otrokovo življenje. Ima neke posebnosti, po katerih se razlikuje od vseh drugih
dejavnosti. Igra je svobodna, spontana, ustvarjalna in raziskovalna dejavnost, ki poteka brez
zunanje nujnosti in nastaja iz otrokove potrebe. Igra je nujno potrebna vsakemu otroku. Otrok
se razvija, ker se igra, otrok se igra, ker se razvija. Prek igre in igrač je otroku zagotovljena
trdna in srečna pot v življenje. Igra je že od nekdaj sestavni del otrokovega življenja. Čeprav
se je način otrokovega življenja na raznih stopnjah družbenega življenja spreminjal, je igra
vseskozi ostala poglavitna oblika otrokove dejavnosti in glavni dejavnik njegovega razvoja.
Igra je najvišja stopnja otrokove aktivnosti in popolnoma zaposli vso njegovo osebnost. V
naravnih in svobodnih življenjskih razmerah porabijo otroci največji del časa in energije za
igro. [10]
Človek je bitje, ki je nenehno dejavno razmerje stvarnosti. Spreminja jo in prilagaja svojim
potrebam, pri tem pa spreminja tudi sebe. Za malega otroka je takšna dejavnost igra, ki je
seštevek različnih aktivnosti. Z njimi raziskuje otrok resničnost okoli sebe, jo spoznava,
odgovarja na okolje, pri vsem tem pa razvija samega sebe. Sčasoma se te dejavnosti začenjajo
razlikovati in opaziti je mogoče vse večjo raznovrstnost. Kolikor je otrok starejši, tem bolj
zapletena in bogatejša postaja igralna aktivnost. Igra nastaja kot otrokova potreba po gibanju,
dejavnosti in delovanju. Otroka ni treba ne učiti ne spodbujati k igri. Igra zagotavlja in
pospešuje različna področja otrokovega razvoja.
Igra pomeni veliko število različnih dejavnosti. Vezana je pretežno na otroštvo, čeprav se
igrajo tudi odrasli. Preko iger se otroci učijo oblikovanja, vzdrževanja in spreminjanja pravil s
pomočjo dogovora. Nudijo jim občutek pripadnosti skupini ter občutek varnosti.
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Pri igri prihaja do oblikovanja neke drugačne stvarnosti, ki jo doživljamo v običajnem
življenju. Temeljna sestavina igre je »namišljeni kontekst«, v katerem se izvaja neka
dejavnost. Ob tem se igralec zaveda, da tokrat »ne gre zares.« [11]
Igra ima velik pomen za razvoj otrokovih sposobnosti v najširšem pomenu besede. Vpliva na
njegov telesni, čustveni in intelektualni razvoj. Otrok z igro krepi svoje telo, pridobiva
izkušnje in znanja, spoznava svoje sposobnosti in omejitve, predvsem pa se z igranjem zabava
in sprošča. Pri igri z vrstniki razvija pomembne socialne veščine, kot so strpnost, simpatija,
zmožnost sodelovanja in dogovarjanja… Skozi igro spoznava svoje soigralce in fizično okolje
s pravili, ki vladajo v njem. S pomočjo izkušenj, pridobljenih skozi igro, rešuje probleme, s
katerimi se srečuje. [12]

2.3.2 POMEN IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ

Igra je dejavnost, ki omogoča vsestranski razvoj otrok in je nepogrešljiva pri zagotavljanju in
razvoju zdrave in srečne otrokove osebnosti:
o Igra uspešno razvija otrokove funkcije in sposobnosti. Ob igri otrok razvija svoja
čutila, pridobiva zaznave in predstave, bogati in razvija domišljijo, primerja, raziskuje,
sklepa, in rešuje različne probleme ter si tako razvija mišljenje. Z igro pridobi
sposobnost opazovanja in si razvija telesne in intelektualne spretnosti.
o Ob igri pridobiva izkustva o predmetih, spoznava lastnosti predmetov in se srečuje z
osnovnimi zakonitostmi v svetu ter začenja svet razumeti.
o V spontani igri otrok naravno izraža samega sebe ter si oblikuje svoje sposobnosti. V
igralni aktivnosti je otrok čustveno zadovoljen in pozitivna čustva se še poglabljajo.
Ob igri se otrok nauči postavljati cilje in s ciljem najlažje naveže stike z drugimi
ljudmi.
o V igri otrok lahko izravnava razne primanjkljaje. Nauči se prenašati poraze in
doživljati uspehe. [13]

-12-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

2.3.3 VRSTE OTROŠKE IGRE

Ko avtorji in avtorice razvrščajo vrste iger v posamezne skupine oziroma razvojne ravni,
praviloma zasledujejo zaporedja od razvojno nižjih k razvojno višjim ravnem igre. Nekateri
avtorji posebej navajajo približne starostne okvire, za katere je posamezna vrsta igre najbolj
značilna, čeprav je vmesno opozorilo, da posamezna vrsta igre lahko pokriva zelo široko
starostno obdobje in se razlike, povezane s starostjo, kažejo v kakovosti igre. [11]
Najpogosteje navedene otroške igre so:
o funkcijska igra,
o konstrukcijska igra,
o dojemalna igra,
o simbolna igra,
o

igra s pravili.

Funkcijska igra
Funkcijska igra je prevladujoča vrsta igre v prvem letu življenja. Otrok preizkuša svoje
funkcije predvsem z gibanjem in zaznavanjem, kar mu daje občutek zadovoljstva. Otrokove
funkcije so najprej vezane na njegovo lastno telo, nato na osebe okoli njega, pozneje pa začne
manipulirati s predmeti in raziskovati njihove zaznavne značilnosti (na primer predmet se
sveti, je mehak, zaropota, če pade na tla …). Otrok si želi o predmetih izvedeti čim več, zato
jih raziskuje in preizkuša na različne načine, kar Piaget poimenuje raziskovalna igra. Že v
drugem letu starosti lahko opazimo upad funkcijske igre, ki pa se skozi razvojno višje oblike
nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje. [14]
Konstrukcijska igra
V konstrukcijski igri otrok povezuje, sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi in
ustvarja konstrukcijo, za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti, kot
za igralno gradivo. Konstrukcijsko igro lahko primerjamo z ustvarjalno igro. Ta igra zahteva
prostorsko predstavljivost, ustvarjalnost, miselno predstavljivost, razvito koordinacijo oko –
roka, natančnost in vztrajnost.
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Igra se pojavi že ob koncu prvega leta in je z leti čedalje pogostejša in celovitejša. Malček
praviloma najprej gradi in zgradi konstrukcijo, ki jo šele nato poimenuje, starejši predšolski
otrok pa že vnaprej pove, kaj bo zgradil in razkrije, kako bo to zgradil. [11]
Dojemalna igra
Tudi to igro avtorji in avtorice opisujejo na različne načine. Tolčič na primer dojemalno igro
opisuje kot poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Nekateri pa opisujejo dejavnosti, ki
jih umeščajo v dojemalno igro:
-

Otrok poimenuje, kar vidi, poimenuje predmete zunanje realnosti ali glasovno opisuje,
kar počne.

-

Otrok sledi navodilom, torej izvaja neko dejavnost na pobudo ali zahtevo drugega,
odgovarja na vprašanja.

-

Otrok daje navodila, verbalizira svoje pobude ali zahteve, zastavlja vprašanja.

-

Otrok dojema relacije, kar pomeni, da razume odnose med prvinami, ki jih spaja ali so
spojene v igralnem kontekstu.

Rezultati raziskav kažejo, da se posamezni primeri dojemalne igre, zlasti podskupina sledenje
navodilom, pojavijo že pri šestmesečnem dojenčku, dojemalna igra pa je pogostejša v drugi
polovici prvega leta življenja, ko so prisotne tudi igralne dejavnosti, ki sodijo v podskupini
poimenovanje ter dojemanje relacij, in pozneje v predšolskem obdobju. Starostni porast
dojemalne igre kaže na razvoj otrokovega mišljenja (dojema odnose), govora in besedne
komunikacije (poimenuje, kar vidi, daje navodila in jim sledi), socialnega razvoja, ko
prilagaja lastne dejavnosti soigralčevi (sledi pobudam soigralca, odgovarja na njegova
vprašanja), se zaveda učinkov lastnih dejanj in soigralca (daje navodila in sprašuje) ter
usklajuje dejavnosti z igračami in socialnim kontekstom. [11]
Simbolna igra
Značilnost simbolne igre je, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane, in
niso dejansko prisotne. Otrok v simbolni igri reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali
pojav iz realnega ali domišljijskega sveta, na primer:
-

različne predmete (lesena palčka postane v igri toplomer, injekcija, flavta, metla, konj),
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osebe (medvedek postane v igri dojenček, punčka se javlja v vlogi prodajalke in
podobno),
-

različne dejavnosti (otrok sedi na stolu kot bi vozil avto, jezdil konja, pestuje igračo kot
odrasli dojenčka). [14]

Razvojno višja raven simbolne igre je, ko otrok v igri oponaša dejavnosti, ki jih je sam
doživel ali opazil v svojem okolju. Simbolna igra starejših predšolskih in mlajših šolskih
otrok je prepletena z aktivnostmi, ki neposredno vplivajo na prožnost in razvoj mišljenja,
komunikacijskih sposobnosti, decentralizacijo mišljenja in na sposobnost vživljanja v
perspektive drugega in razumevanje drugih. Simbolna igra ima poleg vpliva na kognitivni
razvoj zelo močan vpliv tudi na samo socializacijo otroka in s tem tudi na otrokov celosten
razvoj. [15]
Igra s pravili
Igre s pravili se glede na celovitost razvojnih procesov, ki so v ozadju te igralne dejavnosti,
praviloma pojavljajo od drugega in tretjega leta starosti dalje. [11]
V igri s pravili otrok upošteva določena pravila. Sprva so ta zelo enostavna in kratka, s
starostjo pa pravila postajajo obsežnejša in zahtevnejša. Omenjena oblika igre se razvija od
enostavne k zahtevnejši igri in je najpogostejša igra osnovnošolskih otrok. [15]

2.3.4 ODNOS ODRASLIH DO OTROKOVE IGRE

Zavedati se moramo, da je igra otrokova življenjska potreba. Zato je ne smemo ocenjevati z
vidika odraslega, ki povsod išče smotrnost in ekonomičnost. Zavedati se moramo, da igra ni
otrokova dolžnost, da sme otrok igro prekiniti kadar koli želi, da se lahko preusmeri drugam,
si postavi drugačne cilje. Otroku moramo pustiti igralno svobodo in ga ne smemo siliti, da se
igra na način, ki se nam zdi ustrezen, glede na vrsto igrač. Pustimo otroku, da z igračo
samostojno manipulira, ker bodo tako otroci sami prišli do novih spoznanj, sami bodo
odkrivali nove zakonitosti pri igri.
Zelo pomembno je, da se odrasli (starši, vzgojitelji in vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo z
otrokom) seznanijo z vrednostjo in pomembnostjo otrokove igre in igrač. Odrasli moramo
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otroku za igro omogočiti: čas za igro (otroci do četrtega leta potrebujejo osem do devet ur
časa za igro), ustrezen prostor (prostor, kjer otroka nihče ne bo motil in ne bo nikomur v
napoto) in material za igro (to so lahko tudi odpadne igrače, odpadni ali naravni materiali…).
Odrasli ne smemo pretirano posegati v otrokovo igro. Če neprestano določamo otrokovo igro,
otrok ni več spontan, ustvarjalen in izviren. Z neprimernim poseganjem v igro otroku uničimo
prav tisto, kar je za njegov razvoj zelo dragoceno, to je spontanost, iniciativnost njegove
domišljije. Pogosto se zaradi takšnih dejanj odraslih, otrok začne braniti z: »To ne znam.« Če
pretirano posegamo v igro, igra izgubi svoj namen. Dokazano je, da otrok zaradi pogoste
kritike njegovega vedenja v igri, vanjo ne vnaša več svojih različnih dražljajev, napetosti,
jeze, strahu in skuša vse to potlačiti.
Opuščanje vsakršnega poseganja v otrokovo igro ima prav tako lahko negativne posledice.
Odrasli morajo na določen način vplivati na otrokovo igro in sicer v primerih, če:
o se otrok dolgočasi in ne najde ustreznih aktivnosti,
o je njegova igra enostranska (več tednov enaka zaradi tega, ker otrok ne pozna drugih
možnosti za igro),
o je otrokova igra z vzgojnega vidika neustrezna (agresivnost, spori, jeza,…),
o če je igra nevarna in bi lahko otroku škodovala (na primer sabljanje z noži). [16]
Pravila, ki veljajo za odraslega:
o Zagotavlja pogoje za igro, skrbi za prijetno vzdušje, navaja otroke na možnost izbire.
o Dopušča, da otrok izdela lastno strategijo.
o Ne vsiljuje svojih rešitev.
o Otrokovo igro jemlje resno, daje otroku možnost za razvijanje kritičnega duha,
osebnih odločitev in avtonomne presoje.
o Ne posega v igro in je ne prekinja.
o V igro vstopa kot soigralec.
o Igro vzpodbuja z dodajanjem ali odvzemanjem sredstev.
o Igre časovno ne omejuje. [17]
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2.4 IGRAČE

2.4.1 DEFINICIJA IGRAČE
Vsak predmet, ki ga otrok uporabi v svoji igri, lahko poimenujemo igrača. Ta predstavlja
temelj otroške igre. Igrača je lahko tako del otrokovega telesa (roka, noga, prstki …) kot tudi
izdelana igrača. Otrok preko igrače spoznava svoje lastno telo, okolje in svoje zmožnosti
vključevanja vanj. Med dobre igrače lahko štejemo le tiste, ki otroka pritegnejo za daljši čas
in jih uporabi v svoji igri, pri tem pa doživlja občutke ugodja, sproščenosti, varnosti. Dobra
igrača mu nudi možnost »preselitve« v svoj domišljijski svet. Prav tako pa mora biti vsaka
igrača ustrezna tudi glede varnosti. To pomeni, da mora biti izdelana iz zdravju neškodljivih
materialov, ki so trpežni in so odporni na mehanske obremenitve, da se ne lomijo in cefrajo.
Igrača mora biti ustrezno izdelana tudi glede na starost otrok, ki se bodo z njo igrali. Majhnim
otrokom ne smemo ponuditi igrač z majhnimi sestavnimi delčki, saj obstaja nevarnost, da jih
vtaknejo v usta in se lahko z njimi zadušijo. [15]
2.4.2 VLOGA IGRAČ
o Spoznavanje materialnega sveta.
o Razvijanje svojih sposobnosti.
o Igrača je otrokov prijatelj, zadovoljuje otrokove potrebe po družbi.
o Vzbujanje želje po raziskovanju in eksperimentiranju.
o Vzbujanje otroka k druženju z drugimi ljudmi.
o Z njeno pomočjo otroci ustvarjajo svoj lastni svet, v katerem so sami gospodarji,
odpirajo vrata domišljiji. [10]
2.4.3 VRSTE IGRAČ
Razvrščanje igrač se razlikuje glede na dane parametre. L. Marjanovič (1981) razvrsti igrače
glede na osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri z igračami razvija.
Igrače za razgibavanje vplivajo na razvoj otrokove motorike ter tako omogočajo in
pospešujejo razvoj gibalnih spretnosti (na primer vozila, žoge).
-17-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

Ljubkovalne igrače so običajno narejene iz mehkih materialov. Otroci jih lahko ljubkujejo,
pestujejo ter jih oživijo v svoji igri. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo občutek varnosti in
topline ter tako ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj (igrače iz pliša, lutke).
Igrače, ki vzpodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih
konstruktov ter si tako pridobiva tehnične izkušnje (na primer kocke, naravni materiali:
mivka, kamenje, listje).
Pripomočki za družabne igre otroka navajajo na upoštevanje pravil igre ter zahtevajo
sodelovanje s soigralci (na primer karte, Monopoli, Človek ne jezi se).
Priložnostne igrače so različne doma izdelane oziroma improvizirane igrače. Otroci jih
izdelajo sami ali pa s pomočjo odraslih. Te igrače so iz različnih materialov ter služijo
najrazličnejšim namenom. [11]

2.5. DIDAKTIČNE IGRE

2.5.1 DEFINICIJA DIDAKTIČNE IGRE
Igra je za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja. Učenje in igra se ne
izključujeta, učenje z igro je lahko pri otroku najbolj uspešno. Postopki igre so lahko učni
postopki in strategije, saj je igra razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen,
svoboden in ustvarjalen. Otrok pri igri išče nove možnosti, tekmuje sam s seboj, z drugimi, s
časom in s cilji, ki pa so lahko tudi učni. Didaktična igra je torej igra z določenim ciljem in
nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako izbrane, organizirane in usmerjene, da spodbujajo
pri otrocih določene dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju sposobnosti in pri učenju. Otroci
se ciljev, vnesenih v didaktično igro, večkrat niti ne zavedajo. [18]
Vsaka otroška igra ima določeno vzgojno-izobraževalno nalogo, ki pa je bolj naključna. Za
uresničevanje vzgojno-izobraževalnih nalog uporabljamo tako imenovane didaktične igre, ki
se močno razlikujejo od otroških iger. Primerne niso le za predšolske, ampak tudi za šolske
otroke. Didaktične igre so igre z določenim namenom in nalogami, ki zahtevajo in hkrati
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razvijajo duševne funkcije, aktivnosti in sposobnosti za dojemanje, doživljanje in ustvarjanje
z otroku privlačno vsebino in s pravili, ki so lahko bolj ali manj zahtevna. [19]

2.5.2 VLOGA IGER V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

Marjanovič Umekova pravi, da je igra edini in najbolj naraven način učenja, saj ima močan
vpliv na celosten razvoj otroka in spodbuja socialni, spoznavni, gibalni in jezikovni razvoj.
[20]
Cilj didaktičnih iger je otroku ponuditi možnost, da preko igre osvoji določeno znanje. Z
njimi razvijamo otrokova čutila, predvsem vid, sluh ter tip, spodbujamo otroke k natančnemu
opazovanju ter k ugotavljanju razlik in podobnosti v obliki, velikosti in barvi. Z njimi
dosežemo otrokovo prizadevanje, da si bo namerno zapomnil in obnovil določeno nalogo. Biti
mora pozoren, da ne bo zamudil z odgovorom, kadar je na vrsti, reagirati mora hitro.
Didaktične igre uporabljamo, da bi vzpodbudili miselno aktivnost otrok – analizo, sintezo ter
abstrahiranje, vzbuditi pa jim želimo tudi domišljijo. Didaktične igre so primeren način
utrjevanja znanja in izkušenj, ki smo jih pridobili.
V pomoč so nam pri reševanju težav, ki jih imajo otroci s tvorbo pojmov. Nedvomno je, da
presegajo ozko področje intelektualne vzgoje ter pozitivno vplivajo tudi na razvoj
discipliniranosti, vztrajnosti, poštenosti, in na druge moralne kvalitete.

2.5.3 VSEBINSKE ZNAČILNOSTI DIDAKTIČNIH IGER

Pri didaktičnih igrah mora otrok najprej osvojiti in upoštevati zaporedje didaktične igre, zato
ni svoboden kot pri ostalih igrah. Didaktična igra vsebuje nalogo, vsebino in pravila.
Najosnovnejši element didaktične igre in njen bistveni sestavni del je didaktična naloga.
Naloge zahtevajo in hkrati utrjujejo, razvijajo določene fizične in psihične funkcije, lastnosti
in sposobnosti . Lahko se rešujejo v okviru neke resnične ali domišljijske vsebine.

-19-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

Vsebine didaktičnih iger dajejo reševanju določen čar, zanimivost in privlačnost. Pri iskanju
upoštevamo otrokove interese; vse tisto, kar mu je blizu in seveda tisto, kar se bo z
določenimi nalogami smiselno povezalo.
Potek didaktičnih iger urejajo pravila. Pravila morajo biti prilagojena predvsem otrokovim
zmožnostim in njihovim značilnostim. Prelahka pravila so za otroke nezanimiva, pretežka
pravila pa otrokom onemogočajo izvedbo. Pri pravilih, ki presegajo otrokove zmožnosti,
otrok izgubi veselje do igre. Če je naloga zelo zahtevna, potem jo povežemo z manj
zahtevnimi pravili in obratno.
Kateri od elementov (naloga, pravila, vsebina) je v ospredju, je odvisno od več dejavnikov:
o od narave igre,
o od starosti otrok,
o od zahtevnosti in privlačnosti naloge. [21]

2.5.4 POMEN DIDAKTIČNIH IGER
Otrok si ob didaktičnih igrah razvija in utrjuje:
o govor (poslušanje drugega, učenje glasov, pripovedovanje),
o motoriko (ročne spretnosti, koordinacijo, hitro reagiranje),
o čutila (tip, vonj, sluh),
o miselne sposobnosti (urjenje spomina, reševanje problemov, posploševanje),
o domišljijo (izmišljanje, nove igre),
o ustvarjalnost,
o izkušnje in znanje,
o spoznavanje med vrstniki,
o lastnosti značaja (samostojnost, pogum).
Vse te lastnosti si otrok pridobi tudi pri običajni igri. Razlika je v tem, da se pri didaktičnih
igrah nekaj naučimo. Cilj, ki smo si ga zastavili, je bil že vnaprej določen. Pri didaktičnih
igrah otrok ni tako samostojen, kot pri običajni igri. [22]
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2.5.5 VLOGA VZGOJITELJA
Za otroka velja ugotovitev, da ga zaradi posebnosti njegovega psihofizičnega razvoja le težko
prisilimo k dejavnosti, ki ga ne zanima, pri čemer velja, da čim mlajši je, težje je. To dejstvo
moramo upoštevati in se pri iskanju načinov in sredstev za vzgajanje otroka opirati na njegove
že obstoječe interese in na osnovi teh vzbujati nove.
Didaktične igre vzgojitelj smiselno vključi v vsakodnevno dogajanje v vrtcu, vezano na
določeno vsebino oziroma interes otrok ali povsem naključno za sprostitev. S pomočjo
didaktičnih iger lahko vzgojitelj ugotovi, kje ima otrok kakšno vrzel in mu pomaga.
Didaktično igro se lahko igra posamezen otrok, skupina otrok ali celotna skupina. Vzgojitelj
mora biti pozoren, da vsi otroci, ki so v igri udeleženi, sodelujejo in so aktivni. Pri izvedbi
igre naj ne bo v ospredju, kdo bo boljši, kdo bo zmagal, ampak privlačnost vsebine in to, da se
je lepo igrati skupaj. Otroke mora vzgojitelj primerno motivirati, jim določeno igro jasno
predstaviti, posebej pozoren mora biti pri pravilih. Vzgojitelj usmerja potek igre in opozarja
na dosledno upoštevanje pravil .

Vzgojitelj naj pri izbiri iger upošteva naslednje:
o Igre, pri katerih mora otrok dolgo čakati, da pride na vrsto, niso primerne za
predšolske otroke.
o Didaktičnih iger se ne morejo igrati otroci, ki pravil ne razumejo ali si jih ne morejo
zapomniti.
o Didaktično igro lahko prilagodimo stopnji razvitosti posameznega otroka, lahko pa jo
stopnjujemo po težavnostnih stopnjah in upoštevamo načelo individualizacije.
o Poleg didaktičnih iger, ki zahtevajo individualno reševanje nalog, poznamo tudi
skupinske didaktične igre, ki so pomembne za socializacijo otrok, skupine, ki rešujejo
naloge, pa ne smejo biti prevelike. [16]
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2.5.6 VRSTE DIDAKTIČNIH IGER

Glede na naloge didaktične igre razdelimo na:
o senzomotorične (Namenjene so razvijanju čutil, spoznavanju predmetov po obliki,
velikosti, razlikovanje predmetov po zvoku…),
o igre za namerno zapomnitev in hitro reagiranje (Zahtevajo pravočasno in hitro
reagiranje, na primer igra Leti, leti.),
o igre za namerno zapomnitev in obnavljanje ter utrjevanje otrokovih spoznanj (Terjajo
umsko aktivnost. To so igre, ki pripomorejo k razvijanju količinskih pojmov,
klasifikaciji predmetov, razvrščanju in prirejanju po barvi, obliki ali količini. Obsegajo
skrivanje predmetov ali osebe, obnavljajo stavke, razvrščajo živali in njihove mladiče
ali bivališča, predmetom dodajajo manjkajoče dele …),
o uganke (Opozarjajo otroke na značilnosti in lastnosti predmetov in pojavov ter
pripomorejo k oblikovanju pojmov. Najzahtevnejše so besedne uganke, ki jim mlajši
otroci še niso kos.). [16]
Vse didaktične igre so tudi funkcionalne, saj razvijajo določene spretnosti. Delimo jih v več
vrst:
o igre vlog,
o igre s pravili,
o konstruktorske igre.
Z igro vlog se otroci igrajo medčloveške odnose in se tako usposabljajo za sodelovanje pri
podobnih, stvarnih okoliščinah. Pri teh igrah veliko govorijo in razvijajo govor, včasih pa tudi
pišejo, rišejo, računajo, pojejo, plešejo, kar pomeni, da je igra spodbuda za razne dejavnosti in
ima veliko možnosti za uporabo pri pouku.
Igre s pravili ponujajo veliko možnosti za uporabo, ker so primerne za vgradnjo zelo
konkretnih vzgojno-izobraževalnih nalog. Temeljna značilnost teh iger so pravila, ki
usmerjajo potek igre in jih lahko spreminjamo, prilagajamo. Igre s pravili lahko razdelimo v
dve skupini:
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Strateške igre, ki jih najpogosteje igramo v parih in se končujejo z zmago uspešnejšega
igralca (šah).

-

Igre na srečo, ki so tekmovalne igre, vendar o izidu ne odloča vedno sposobnost igralca,
ampak naključje. Igro in uspeh igralca lahko določi kocka, karte, žrebanje lističev in
podobno (Človek ne jezi se).

Pri konstruktorskih igrah otroci razvijajo motoriko rok, domišljijo, kombinatoriko in
ustvarjalne sposobnosti. Te igre imajo vedno konkretno gradivo, ki ga otrok oblikuje po svoje.
Gradivo za oblikovanje so lahko različne kocke, škatle in naravne snovi kot so pesek, kamen
in plodovi. Pri konstruktorskih igrah nastane končni izdelek, ki ima lahko tudi uporabno
vrednost, najpogosteje kot pripomoček pri igri ali pa zadostuje sam sebi, in je otroku v
uporabno vrednost. [23]

2.6 EKOLOGIJA IN OKOLJSKA VZGOJA

2.6.1 DEFINICIJA EKOLOGIJE
Ekologija je veda o odnosu organizmov do okolja. Pojem ekologija je zelo širok in zavzema
otrokovo stališče do narave. Gre za razmeroma mlado vedo, ki postaja vse pomembnejša in
proučuje vpliv človekovega poseganja v naravo, kar ima globoke posledice za rastline, živali
in človeka. Pomaga nam razumeti, kako so rastline in živali odvisne druga od druge in od
svojega okolja.
Glavne dejavnosti ekologije so usmerjene v varstvo okolja oziroma narave, ki združuje
prizadevanja ljudi za uravnotežen odnos do narave ter naravnih procesov in pojavov, razumno
rabo naravnih virov in dobrin ter vzdrževanje naravnega ravnotežja brez uničujočih posledic
za vsa živa bitja našega planeta. [24]
Odločitve o tem, kako se bomo ljudje kot del narave vključevali v naravo, so odvisne od
našega razmišljanja in dela. Prav v tem lahko ekologija kot znanost bistveno pripomore.
Obnašati se moramo preventivno in preprečevati uničevanje neživih in živih sistemov, pa naj
gre za majhen izvir, potok, reko, jezero, ocean ali osebek, populacijo, vrsto ali ves ekosistem.
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2.6.2 DEFINICIJA OKOLJSKE VZGOJE
»Okoljska vzgoja je proces doživljanja, spoznavanja in vrednotenja okolja, vseh njegovih
sestavin, medsebojnih interakcij in soodvisnosti, vključno s človekom in njegovimi posegi v
okolje, ob čemer otroci osvajajo spretnosti in veščine doživljanja, spoznavanja in vrednotenja
okolja, oblikujejo stališča ter se učijo učinkovitih strategij reševanja problemov kritičnega
sprejemanja informacij ter komunikacijskih zmožnosti.« [25]
Večina lastnosti okoljske vzgoje se nanaša na izvedbo in ne na vsebino pouka. Okoljska
vzgoja naj bi bila »stalna, interdisciplinarna, celostna, holistična, usmerjena v otroka, izhajala
iz domačega okolja, koncentrična (potekajoča od lokalnega h globalnemu), poudarjala
kvaliteto in vrednote, bolj normativna, razvijala naj bi sistemsko mišljenje, usmerjena v
prihodnost, zasnovana na dilemah, problemih, terenska in usmerjena v okolje.« [26]

2.6.3 ZBIRANJE IN LOČEVANJE ODPADKOV

Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje. Eden od prvih korakov k
reševanju obremenjevanja okolja je ločeno zbiranje odpadkov. Vse več ljudi se zaveda
odgovornosti do okolja in že ločeno zbira odpadke, saj vedo, kako pomembno je tako
ravnanje za ohranjanje okolja. Z ločevanjem odpadkov zmanjšujemo količino odloženih
odpadkov in tako podaljšujemo življenjsko dobo že tako marsikje prepolnih deponij. Ločeni
odpadki manj obremenjujejo okolje ter prispevajo k urejenemu in kakovostnejšemu
življenjskemu okolju.
Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču in bremenili naše okolje, postanejo v drugačni
obliki spet uporabni. Surovine, ki jih zbiramo ločeno (papir, plastenke, steklo in pločevinke),
se vrnejo v ponovno predelavo oziroma se reciklirajo. S tem se razbremenijo odlagališča
odpadkov, ohranijo naravna bogastva (gozd) in zmanjša poraba energije.
Z ločenim zbiranjem odpadkov industriji zagotovimo stalen vir dragocenih surovin in
energije, odlagališče pa je manj obremenjeno in tako lahko dlje časa nudi prostor ostankom
odpadkov. Zavedati se moramo, da je mogoče dve tretjini vseh odloženih odpadkov predelati
ali znova uporabiti.
-24-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

Pri zbiranju in ločevanju odpadkov lahko koristno sodelujejo tudi najmlajši v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Otroke lahko navajamo na ločeno zbiranje v igralnici. Navajamo
jih na ločevanje bioloških odpadkov, starega papirja, plastenk in tetrapak embalaž ter ostalih
odpadkov. Pred vhodom v vrtec lahko postavimo koš, v katerega starši in otroci ob prihodu
odvržejo star časopisni papir in drugo embalažo. V igralnici so lahko nameščeni koši za
biološke in ostale odpadke. Že po nekaj tednih namenskega ločevanja je možno opaziti, da se
otroci naučijo pravilno ločevati odpadke.
Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje postopka recikliranja oziroma predelave
odpadkov. Reciklirati je mogoče številne odpadke iz gospodinjstev in industrije. Tudi
biološko razgradljive odpadke lahko recikliramo v postopku kompostiranja s pomočjo
mikroorganizmov. [26]

2.6.4 ODPADNI MATERIAL IN NJEGOVA UPORABA V VRTCIH
Odpadni material je lahko zelo uporaben. Z različnimi odpadnimi materiali se pri otrocih
razvijata domiselnost in ustvarjalnost. Uporabljamo ga lahko ob izvajanju dejavnosti in
uresničevanju ciljev različnih področij kurikuluma. Odpadni material služi kot pripomoček
tako otrokom kot vzgojiteljem. Iz odpadnega materiala se lahko izdelujejo številne koristne
didaktične igrače, različni predmeti, ki vzpodbudijo otroke k eksperimentiranju, opazovanju,
učenju, raziskovanju.
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah niso uporabni odpadki, ki vsebujejo zdravju škodljive
snovi. Sem spadajo predvsem nevarni odpadki iz gospodinjstev, kot so čistila, kemikalije,
razna razpršila pod pritiskom, odpadna zdravila in podobno. Vsi ti izdelki vsebujejo oznake
oziroma simbole za označevanje nevarnih snovi in pripravkov. Na voljo so različni odpadki,
ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti v koristne in ustvarjalne namene za otroke. [25]
Uporabimo lahko:
-

Različne vrste papirja: časopisni papir, ovijalni papir, revijalni papir, reklamni papir,
papirnate nakupovalne vrečke, prospekti, katalogi, zvezki, knjige.
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Kartonska embalaža in lepenka: kartonski tulci, škatle, škatlice (od toaletnega papirja,
papirnatih brisač, vžigalic, zdravil, zobne paste, od čevljev, sadja, zelenjave).

-

Plastično embalažo: plastični kozarci, plastični pribor, krožniki, plastenke, lončki,
zamaški, tetrapak, plastične vrečke različnih oblik in barv, plastične folije, slamice).

-

Les (ostanki lesa, ki jih mizar ne potrebuje več, različne lesene zaboje).

-

Kovine in embalažo iz kovin.

-

Vrvice.

-

Tkanine: stare obleke, izdelke iz tekstila in še kaj

2.6.5 PAPIRNA GRADIVA
Papirna gradiva so količinsko najdostopnejša (časopisni papir, odpaden kolaž papir, velike
kartonaste škatle, manjše škatle od čevljev…), najmanj zahtevna za obdelavo in zato tudi
najprimernejša za uporabo v vrtcu. Lahko se jih striže, reže, prepogiba, spenja, luknja, lepi,
barva, plastificira… Iz higienskega vidika so najbolj sporni tulci od toaletnega papirja, na
katerih je lahko veliko bakterij, in nekatere škatle od zdravil, v katerih se lahko nahaja še
kakšno zdravilo ali pa se s samo škatlo prenese kakšna virusna oziroma bakterijska okužba.
Slabost papirnih gradiv ni le v tem, da jih je skoraj nemogoče čistiti, ampak tudi, da niso
dolgotrajno obstojna (se strgajo, zmečkajo, scefrajo…). [24]
Poznamo več vrst papirnih gradiv:

•

PAPIR

Ime izvira od starih Egipčanov, ki so za njegovo izdelavo uporabljali rastlino papirus (trstiko).
Prvi, ki so začeli izdelovati papir iz rastlinskih vlaken, so bili stari Kitajci pred 2000 leti. V
Evropi poznamo papir od 9. stoletja naprej, za izdelavo pa so takrat uporabljali vse mogoče
materiale; od bombažnih krp, ki so jih reciklirali iz starih oblek, do slame. Današnji papir je
narejen iz lesne celuloze in polnil, kot so apno, belilo, silicijev pesek in drugo. Iz različnih
vrst celuloze in z različnimi načini predelave dobimo vrste papirja najrazličnejših kakovosti;
od trdnega in trpežnega dokumentarnega papirja do mehkih prtičev in robčkov.
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Odpadni papir odlagamo na za to primerna in dogovorjena mesta. Ločeno zbran material
prevzame družba za ravnanje z odpadno embalažo. V posebnih papirnicah potem papir
pripravijo za obdelavo tako, da mu odstranijo lepilo, vezavo, kovinske dele in smeti ter
surovino primerno predelajo. Nato iz predelanega papirja ponovno izdelajo papirnate vrečke,
toaletni papir in brisače, kartonsko embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape…
Skoraj vsako vrsto papirja lahko recikliramo, vključno z že uporabljenimi časopisi, kartoni,
embalažami, pisarniškim papirjem in ovojnim papirjem. Pri recikliranju papirja se, v
primerjavi z izdelavo novega papirja iz lesa, privarčuje skoraj 60 odstotkov vode, 40
odstotkov energije, onesnaženje zraka pa se zmanjša za 74 odstotkov in onesnaženje vode za
35 odstotkov. [27]

•

KARTON

O kartonu govorimo takrat, ko je material zlepljen iz različnih plasti. Kakovost teh plasti je
različna, saj je ena vedno iz papirja boljše kakovosti. Od papirja se loči po debelini, po
plastnosti (lahko je eno-, dvo- ali triplasten), po teži in kakovosti. Karton je debelejši, težji,
večplasten, žilav, dobro prenaša obdelavo.

• VALOVITI KARTON
Valoviti karton je lahko enoplasten ali večplasten. Nosilnost pri večplastnih kartonih močno
narašča, medtem ko masa ne toliko. Večplasten valoviti karton je zlepljen iz valovitega vala
in ravnih listov papirjev različne kakovosti.

•

LEPENKA

Lepenka je debelejša (do 5 mm), večplastna in krhka. Slabo prenaša obdelave in je sestavljena
iz več plasti enake kakovosti.

•

VALOVITA LEPENKA

Valovita lepenka je zlepljena iz papirnatega vala in ravnih listov enake kakovosti [16].
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PAPIRNI STISNJENCI

Papirni stisnjenci so narejeni iz različnih vrst papirja (star časopisni papir, papirnati robčki,
papirnate brisače…).
Papirne stisnjence lahko izdelamo sami. V posodo damo na koščke natrgan papir, barvilo,
lepilo in vodo. Vse sestavine premešamo z električnim mešalnikom. Zmes precedimo, da
dobimo pogačico, jo stresemo na omočeno lepenko in jo sploščimo. Prekrijemo jo še z eno
lepenko in vse skupaj damo v stiskalnico. Ko se tako doma narejen papir posuši, ga lahko
uporabimo za marsikaj (za čestitko, razglednico…).

2.6.6 EMBALAŽA
Embalaža je sredstvo, s katerim varujemo blago pred zunanjimi vplivi in poškodbami pri
prevozu in skladiščenju. Omogoča nam tudi lažje uporabljanje izdelka. Embalaža je plastika
in embalaža iz plastike, kovina in embalaža iz kovin ter embalaža iz sestavljenih materialov.
Odlagamo jo na za to primerna in dogovorjena mesta, kamor sodijo plastenke pijač in živil,
plastenke čistil in pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, votla embalaža od mleka, sokov,
plastični lončki in vrečke.
Vso ločeno zbrano embalažo prevzame družba za ravnanje z odpadno embalažo. Iz plastične
embalaže se lahko izdelujejo ohišja za kemične svinčnike in vžigalnike, različne cevi,
tlakovce, vrečke, preproge, spalne vreče, avtomobilske dele, čopiče…Iz votle embalaže za
tekoča živila (sok, mleko in podobno), ki je sestavljena iz kartona, polietilena in aluminijeve
folije, s postopkom termičnega stiskanja izdelujejo tudi posebne plošče Tectan, ki se
uporabljajo v pohištveni industriji.
Tudi v vrtcu obdelava odpadnih embalaž iz umetnih snovi (plastenke raznih pijač, embalaže
od sokov, mleka in sladic, zamaški od pijač, PVC vrečke…) ni prezahtevna za obdelavo.
Lahko se jo reže, striže, lepi, barva, plastificira, luknja. Težava se pojavi predvsem s
higienskega vidika, saj je večina embalaž polnjena z neko vsebino (plastenke s sokovi,
tetrapaki z mlekom…). Ker vsake embalaže ne moremo prekuhati na 100 stopinj celzija, je
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včasih njena uporaba lahko vprašljiva. Določeno embalažo (plastenke, lončke, pokrovčke,
slamice) se lahko opere v pomivalnem stroju s čistilnim sredstvom in z dodatkom
alkoholnega kisa za vlaganje, tako da je zagotovo zadostno dezinfecirana za nadaljno
uporabo.
Ločeno zbiranje embalaže je izjemnega pomena, saj se je letna potrošnja plastike na svetovni
ravni s približno petih milijonov ton v petdesetih letih povzpela na skoraj 100 milijonov ton in
danes v povprečnem gospodinjstvu plastika predstavlja približno sedem odstotkov odpadkov.
Ločevanje plastičnih izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih
virov, za proizvodnjo plastike namreč letno porabimo kar osem odstotkov letne proizvodnje
nafte, in k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, dušikovega oksida in žveplovega dioksida.

2.6.7 KOVINE
Osem odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev predstavljajo pločevinke in druga kovinska
embalaža. Tudi kovine je moč vedno znova predelovati, in če upoštevamo, da je proizvodnja
aluminija za okolje zelo obremenjujoča zaradi velikih količin potrebne energije in strupenih
ostankov, je ločevanje tovrstne embalaže izjemno pomembno. Predelava enega kilograma
aluminija prihrani 6 kilogramov boksita, 4 kilograme kemičnih produktov in 14 kilovatnih ur
električne energije. [24]

2.6.8 LES
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 ga
je že zelo zgodaj uporabljal za izdelovanje najrazličnejšega orodja, orožja, opreme za
stavbeno gradivo in tako dalje. Danes je le 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 in tako
dalje. [28]
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V vrtcu so količinsko najmanj dostopna lesna odpadna gradiva (odpadni kosi lesa), ki jih
imajo nekateri otroci možnost prinesti od doma. Pri njihovi obdelavi (žaganje, vrtanje,
brušenje) je potrebna izjemna pazljivost, vzgojiteljeva prisotnost in pomoč, da ne pride do
poškodb. Lesno odpadno gradivo je zagotovo najdlje obstojno, še posebej če ga pobarvamo
ali zaščitimo z zaščitnim sredstvom (barva, lak). Njegova uporaba tudi s higienskega vidika ni
sporna, saj se les lahko obriše in osuši. [24]

2.7 EKO VRTEC TREBNJE
Na prvem mestu je danes potrebno prebuditi v ljudeh ekološko zavest. Človek mora spoznati
in priznati svojo najtesnejšo povezanost z naravo in življenjsko odvisnost od nje, od njenega
bogastva, njenih zakonitosti in njenega ravnovesja. K prebujanju ekološke zavesti spada
zavest nevarnosti, ogroženosti, v katero nas je pahnilo neodgovorno ravnanje z naravo, v
kateri smo se znašli zaradi onesnaževanja okolja, ropanja zemeljskega bogastva, rušenja
ravnovesja v naravi, uničevanja življenja.
Tako kot mnogi vrtci po Sloveniji, je tudi Vrtec Trebnje, v katerem sem zaposlena, vključen v
projekt Ekovrtec kot način življenja. V šolskem letu 2010/2011 smo si pridobili eko zastavo,
tudi v letošnjem letu nadaljujemo s projetom in si prizadevamo za ohranitev zastave.
Ekošola je projekt evropskega združenja, ki v okviru Evropske unije skrbi za okoljevarstveno
izobraževanje.
Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo.
Vsak dan se bolj zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do okolja in do izobraževanj.
Izobraževanje mladih generacij pa ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak tudi
dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj se osredotočata na vzpodbujanje vrednot in
vedenja, ki spoštujejo okolje, načrtujeta poti za družbene spremembe in tako vzpodbujata
pozitivne odnose med ljudmi. Tako okoljsko vzgojo smatramo za osnovno nosilko v cilju
razvijanja in rasti trajnostnih vrednot. Njen temeljni cilj je oblikovanje avtonomnih in
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dejavnih državljanov, ki so obveščeni, okoljsko odgovorni, se zavedajo resnosti okoljskih
problemov

in

so

pripravljeni

aktivno

sodelovati

pri

njihovem

reševanju.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in okoljska vzgoja niso nova dodatna naloga za
vrtec, ampak drugačna perspektiva, ki se osredotoča na nove vsebine in metode dela. Poudarja
aktivno učenje, ki omogoča dojemanje medsebojnih odnosov in občutka pripadnosti
skupnosti, problemov se loteva kritično, ustvarjalno in učinkovito, glede vsebin nastopijo
nove prioritete.
Otroci se učijo dejavno ob neposredni vključitvi v dogajanje v domačem okolju, v globalnem
okolju, kjer lahko izvemo več o »enem svetu«, ob neposrednem stiku z naravo, živalmi in
rastlinami, z naravnimi pojavi, z eksperimentiranjem, z igro, ob stvarnih primerih. Kot del
učenja je zelo pomembna refleksija, ki se ne odziva na rutinska ravnanja, ampak se spoprijem
s spremembami, kritičnim mišljenjem in delovanjem.
Zavedanje, da bodo današnji otroci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v
bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že
danes

preko

dejavnosti

v

ekovrtcu

uresničujejo

načela

trajnostnega

razvoja.

Ekošola in ekovrtec povečujeta zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja,
graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za
prihodnost.
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3.0 EMPIRIČNI DEL

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA

Premalokrat se zavedamo, kako pomemben je naš odnos do narave in okolja, v katerem
živimo. Zaradi naše neodgovornosti je ekološka katastrofa vedno večja, posledice pa se
prenašajo na otroke in prihodnje generacije. Že najmlajše je treba seznanjati s tem problemom
in jih ozaveščati, kako pomembno je varovati in ohranjati naše okolje, ter v njih razvijati
pozitiven odnos do naravnega in družbenega okolja.
V diplomski nalogi želim ugotoviti, ali otroci, stari od pet do šest let, poznajo odpadno
embalažo iz gospodinjstva. Zanima me, ali otroci vedo, da se odpadne embalaže lahko
reciklirajo oziroma se iz njih izdelajo priložnostne igrače, ali so otroci dovolj sposobni za to
delo in ali sploh želijo ustvarjati.
Papotnik (1993) pravi, da otrok pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike
prek igre in ustvarjalnega dela, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo, z
rezultatom, ki se kaže kot stvaritev. Otrok pri tem skozi ustvarjalni delovni proces spoznava
različne materiale, razvija svoje tehnične in ustvarjalne sposobnosti ter pridobiva tehnične,
tehnološke, fizikalne, oblikovne in socialne izkušnje. Opredeljuje odpadne materiale in podaja
nekaj idej, kako materiale koristno uporabiti pri izdelavi uporabnih predmetov.
Pečjakova (2009) v svoji literaturi navaja, da ima didaktična igra določen cilj in nalogo, v
kateri so pravila in vsebine tako izbrane, organizirane in usmerjene, da pri otrocih spodbujajo
določene dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju sposobnosti in učenju. Otroci se ciljev,
vnesenih v didaktično igro, večkrat niti ne zavedajo.
Prav zato je bil moj namen otroke seznaniti z različnimi didaktičnimi igrami, jih vključiti v
proces izdelovanja takšnih igrač, spodbuditi njihovo ustvarjalnost in jih spodbuditi k uporabi
pri spontani igri. Namen diplomske naloge je tudi ugotoviti razliko med odgovori na anketna
vprašanja o poznavanju didaktičnih iger, odpadnih materialov, različnih orodij in
pripomočkov, pred izvedbo dejavnosti in po njej.
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3.2 RAZISKOVALNI CILJI

•

Otrokom prikazati nekatere možnosti in načine preoblikovanja odpadnih materialov v
didaktične igre.

•

Otrokom vzpodbuditi zanimanje za didaktične igre, jih motivirati za njihovo izdelavo
in uporabo.

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Kaj otroci vedo o odpadnih materialih?
2. Kako so otroci motivirani, da bi odpadne materiale iz gospodinjstva bolje spoznali, jih
preoblikovali in z njimi ustvarjali oziroma se igrali?
3. Kakšno je poznavanje orodij in pripomočkov, ki jih bomo uporabili pri dejavnostih, jih
znajo otroci pravilno in varno uporabljati?
4. Se bodo otroci raje igrali z igrami narejenimi v vrtcu ali s kupljenimi didaktičnimi igrami?
5. Kakšen je odnos otrok do iger, ki so jih sami izdelali?
6. Bodo pri izdelavi didaktičnih iger raje sodelovali dečki ali deklice?

3.4 RAZISKOVALNI VZOREC

Za vzorec sem izbrala skupino otrok z imenom Hobotnice iz Vrtca Mavrica Trebnje, starih
od 5 do 6 let. V skupini je enaindvajset otrok, od tega je 8 deklic in 13 dečkov. Moj vzorec je
bil neslučajnostni in namenski.
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3.5 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA

Podatke sem pridobila neposredno z anketnim vprašalnikom (vprašanja odprtega, zaprtega in
kombiniranega tipa), ki sem ga sestavila sama. Vprašanja sem zastavljala vsakemu otroku
posebej, pred in po izvedbi dejavnosti, si sproti zapisovala njihove odgovore in jih naknadno
jezikovno preoblikovala. Ta tehnika mi je omogočila, da sem dobila odgovore na zastavljena
vprašanja.

3.6 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ

Anketni vprašalnik sestavlja 8 vprašanj (AV), ki so odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa.

AV1: Poznaš kakšno igro, kjer je potrebno upoštevati pravila in če jo poznaš, jo
poimenuj!
Z vprašanjem sem poskušala izvedeti, koliko otrok pozna didaktične igre oziroma igre, v
katerih je potrebno upoštevati pravila in katere so tiste, ki jih poznajo.
AV2: Poimenuj naslednjo igro na sliki.
Namen vprašanja je bilo ugotoviti, koliko otrok pozna/ne pozna igro Domine. Na anketnem
vprašalniku je slika didaktične igre Domine.
AV3: Iz katerega materiala so predmeti na mizi?
Zanimalo me je, ali otroci prepoznajo različne materiale predmetov, ki so bili razstavljeni na
mizi (na mizi so bili predmeti iz lesa, plastike, kovine, papirja).
AV4: Pravilno loči odpadke (poveži odpadke s pravim zabojnikom).
Namen vprašanja je bilo ugotoviti, ali znajo otroci pravilno ločevati odpadke, s katerimi se
vsak dan srečujejo tako v vrtcu kot doma. V anketnem vprašalniku je bilo potrebno povezati
odpadke (papir, steklo, embalažo) z namenskimi zabojniki za papir, steklo in embalažo.
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AV5: Si že kdaj s pomočjo staršev doma ali vzgojiteljic v vrtcu izdelal/a kakšno igračo in
če si, povej katero?
Vprašanje je zastavljeno, da bi ugotovili, koliko otrok je že izdelalo igračo s pomočjo odraslih
in katere igrače so to.
AV6: Kako se imenuje odpadna embalaža na mizi?
Namen je bilo ugotoviti, ali otroci prepoznajo različne vrste odpadne embalaže iz
gospodinjstva (lesen zaboj, plastenka, pločevinka, kartonska škatla).
AV7: Ali se iz te odpadne embalaže lahko izdela kakšna igrača?
Z vprašanjem sem poskušala izvedeti, ali otroci vedo, da se odpadna embalaža lahko še
uporabi in ne le zavrže v zabojnik.
AV8: Poimenuj naslednja orodja in pripomočke na mizi.
Namen tega vprašanja je bilo ugotoviti, katera orodja oziroma pripomočke otroci
prepoznajo/ne prepoznajo. V anketnem vprašalniku je bilo potrebno prepoznati lepilno
pištolo, ročni vrtalnik, kovinsko ločno žago, klešče, pisarniški luknjač, kladivo, škarje in
ravnilo.

3.7 REZULTATI ANKETE Z INERPRETACIJO PRED IZVEDBO
DEJAVNOSTI

Na anketna vprašanja je odgovarjalo vseh enaindvajset otrok, od tega 38 % deklic in 62 %
dečkov. V obdelavo je bilo vključenih vseh 21 anketnih vprašalnikov. Rezultati z
interpretacijo za vsako posamezno anketno vprašanje so predstavljeni v nadaljevanju.
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AV1: Poznaš kakšno igro, kjer je potrebno upoštevati pravila in če jo poznaš, jo
poimenuj!
33,3 % otrok ne pozna nobene igre, kjer je potrebno upoštevati pravila, 66,7 % otrok pa jo
pozna. Najpogostejša igra, ki so jo poimenovali, je Človek ne jezi se.
AV2: Poimenuj naslednjo igro na sliki.
Le 4,8 % otrok je igro Domine poimenovalo pravilno, 95,2 % otrok pa je igro poimenovalo
napačno.
AV3: Iz katerega materiala so predmeti na mizi?
Vseh 100 % otrok je prepoznalo les, plastiko je prepoznalo 90,5 % otrok, papir 85,7 % otrok,
kovino pa je prepoznalo najmanj otrok, to je 28,6 %.
AV4: Pravilno loči odpadke (poveži odpadke s pravim zabojnikom).
77,8 % otrok je pravilno povezalo odpadke z zabojniki. Plastiko je s pravilnim zabojnikom
povezalo 66,7 % otrok, papir je pravilno povezalo 95,2 % otrok, steklo pa je s pravilnim
zabojnikom povezalo 71,4 % otrok.
AV5: Si že kdaj s pomočjo staršev doma ali vzgojiteljic v vrtcu izdelal/a kakšno igračo in
če si, povej katero?
Na to vprašanje je 38,1 % otrok odgovorilo, da so že izdelali igračo. Našteli so naslednje:
avto, ropotuljo, medveda, robota, ogrlico, vlak, ladjo. 61,9 % otrok je odgovorilo, da še nikoli
niso izdelali igrače.
AV6: Kako se imenuje odpadna embalaža na mizi?
Predmete je pravilno poimenovalo 60,7 % otrok. Plastenko je pravilno poimenovalo 80,9 %
otrok, lesen zaboj 66,7 % otrok, kartonsko škatlo 90,5 % otrok, pločevinko pa le 4,8 % otrok,
kar pomeni, da se s to odpadno embalažo otroci doma in v vrtcu srečujejo najmanj.
AV7: Ali se iz te odpadne embalaže lahko izdela kakšna igrača?
52,4 % otrok meni, da se lahko iz predmetov (plastenka, lesen zaboj, kartonska škatla,
pločevinka) lahko izdela igrača, 42,8 % otrok meni, da ne, z ne vem pa je na to vprašanje
odgovorilo 4,8 % otrok.
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AV8: Poimenuj naslednja orodja in pripomočke na mizi.
Vseh 100 % otrok je prepoznalo škarje. Kladivo je prepoznalo 95,2 % otrok, lepilno pištolo
90,5 % otrok, klešče 80,9 % otrok, žago 76,1 % otrok, 71,4 % otrok je prepoznalo ravnilo,
66,7 % otrok je prepoznalo ročni vrtalnik, le 9,5 % otrok pa je prepoznalo pisarniški luknjač.

3.8 PRIPRAVA NA IZVEDBO DEJAVNOSTI

Otroke sem v skupini prvič obiskala približno teden dni pred izvedbo dejavnosti, prišla sem
jih anketirat. Težav ni bilo, saj smo se že poznali. V tem vrtcu sem zaposlena in se
vsakodnevno videvamo. Ko sem na mizo pripravljala material in anketne vprašalnike, so
otroci z zanimanjem opazovali kaj počnem. Spraševali so me, čemu imam vse stvari, zakaj jih
bom potrebovala in kaj bomo delali. Razložila sem jim, da jim bom zastavila nekaj vprašanj,
ker me zanimajo njihovi odgovori. Otroci so komaj čakali, da bi prišli na vrsto, da bi jih
anketirala. Povedala sem jim še, da v prihodnjih dneh spet pridem in da bomo skupaj izdelali
nekaj igrač, če bodo to želeli.
Po pripovedovanju njihove vzgojiteljice in pomočnika vzgojitelja so me otroci nestrpno
pričakovali, saj so ju vsak dan spraševali, kdaj bom prišla.
Z dejavnostmi smo začeli tako, da smo se najprej posedli v jutranji krog. Na sredino kroga
sem stresla ves material, ki sem ga izbrala za izdelavo posamezne igre (les, papir, plastika,
kovina). Iz množice predmetov sem vzela jogurtovo plastenko, jo pokazala otrokom in jih
vprašala, kako se predmet imenuje in iz česa je. Plastiko oziroma plastenko so prepoznali,
nato pa sem jih prosila, če vso plastično embalažo zložijo v škatlo. Enako sem naredila še s
papirnatimi in lesenimi predmeti. Otroci pri prepoznavanju in razvrščanju niso imeli nobenih
težav.
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Slika 1: Otroci prepoznavajo in razvrščajo odpadno embalažo iz različnih materialov

Ker so rezultati anketnega vprašalnika pokazali, da imajo otroci največ težav pri
prepoznavanju kovin, smo si najprej ogledali tovarno, kjer predelujejo in obdelujejo kovino.
Otroci pri prepoznavanju in razvrščanju embalaže iz kovin niso imeli več težav.

Slika 2: Ogled tovarne Donit Tesnit

Preden smo se lotili izdelave, sem otroke vprašala, če se iz odpadne embalaže lahko izdela
kakšna igra. Odgovori in ideje so bili različni. Na podlagi njihovih odgovorov smo se skupaj
odločili, katere didaktične igre bomo izdelali in kako. Otrokom sem pokazala različna orodja,
ki so potrebna za obdelavo materialov, jim prikazala njihovo pravilno uporabo in jim
omogočila, da jih preizkusijo.
-38-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

3.8.1 IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRE »ČLOVEK NE JEZI SE«

Material:
•

jogurtove plastenke,

•

barvni kolaž (rdeč, rumen, moder, zelen) in bel papir,

•

samolepilna folija,

•

kartonasta škatla.

Orodja oziroma pripomočki:
•

škarje,

•

čopič,

•

svinčnik,

•

akrilne barve (rdeča, rumena, modra, zelena),

•

Mekol lepilo,

•

pisarniški luknjač.

Postopek izdelave:
Z otroki smo najprej pripravili dve mizi za ustvarjanje in nanje pripravili ves material, ki smo
ga potrebovali. Na prvo mizo smo pogrnili zaščitni prt in nanjo pripravili jogurtove plastenke,
barve in čopiče. Na drugo mizo smo pripravili barvne in bele liste, svinčnike in škarje. Z
otroki smo se nato dogovorili, kdo bo kje in kaj bo kdo delal.
Pri barvanju so naenkrat sodelovali štirje otroci. Pogovorili smo se o tem, koliko plastenk iste
barve moramo pobarvati. Otroci so pravilno ugotovili, da potrebujemo štiri plastenke modre,
štiri rdeče, štiri zelene in štiri plastenke rumene barve. Vsak je pobarval eno plastenko, nato
pa ga je zamenjal drug otrok, ki je želel barvati z isto barvo. Opazila sem, da so predvsem
fantje hoteli barvati z modro, deklicam je bilo vseeno, s katero barvo barvajo. Opazila sem še,
da je pri barvanju sodelovalo več deklic kot dečkov. Ko so bile plastenke pobarvane, smo jih
pustili na mizi, da se posušijo. Otroci so večkrat preverili, ali je barva suha.
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Slika 3: Barvanje plastenk z akrilnimi barvami

V nadaljevanju smo se lotili izdelave polj, po katerih so potovale figure. Pri tej nalogi so
naenkrat sodelovali štirje otroci. Vprašala sem jih, kako bi narisali polja. Deklica je
predlagala, da bi lahko vzeli plastični lonček, ga obrisali in potem po črti izrezali krog. Drugi
so se strinjali. Vsak je vzel svojo lonček za obris in se lotil dela. Večjih težav niso imeli.
Nekaterim se je lonček premaknil in so krog dokončali s prosto roko, ali pa so prehitro nehali
vleči črto okoli lončka in so prav tako krog dokončali s prosto roko. Enega dečka je zanimalo,
koliko barvnih krogov potrebujemo. Na vprašanje, kako bi to ugotovili, je deček odgovoril, da
bi jih prešteli. Nato se je spet oglasila ista deklica kot prvič in predlagala, da bi polja prešteli
na že narejeni igri Človek ne jezi se, ki je bila na polici z igračami. Ugotovili smo, da
potrebujemo devet krogov vsake barve, belih potrebujemo več. Potrebovali smo še toliko
samolepilnih krogov, kot je vseh barvnih in belih krogov skupaj. Otroci s striženjem papirja
niso imeli težav, saj se s škarjami pogosto srečujejo in jih uporabljajo. Pri striženju folije sem
jih opozorila na velikost krogov, ki so jih strigli. Namignila sem jim, da mora čez barvni krog
ostati rob folije, sicer se papir ne bo prilepil na mizo. Deček nas je opozoril, da bi potrebovali
nekaj večjega za obris in otroci so poiskali krožnik pravšnje velikosti v kuhinjskem kotičku.
Pri striženju folije je bilo nekaj težav, ker se je le-ta zvijala v rolo. Težavo smo rešili tako, da
smo folijo nastrigli na manjše koščke, na katere smo obrisali kroge. Pri striženju folije so
sodelovale predvsem deklice, fantom ni šlo tako dobro od rok in so se kmalu naveličali.
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Slika 4: Striženje papirja in folije
Za igralno površino so otroci predlagali les oziroma lesene ploščice, ki bi jih zlepili skupaj.
Ponudila sem jim možnost, da za igralno površino uporabimo mizo, ki je lesena. Otroci so bili
v dvomih. Rekli so, da za mizo jedo. Vseeno smo se skupaj odločili, da poskusimo in za
igralno površino uporabimo mizo. Nanjo smo zložili vse kroge in se lotili lepljenja s folijo.
Otroci so pomagali ločevati folijo od papirja, vendar so imeli težave, ker so ju težko spravili
narazen. Mesto, kjer so z nohti odstranjevali folijo, se je kasneje težko prilepilo na mizo.
Dogovorili smo se, da jaz odstranjujem folijo, oni pa lepijo.
Ko smo vse prilepili, smo se lotili še izdelave igralne kocke. Sestavili smo jo iz kartonskih
kvadratov, ki smo jih zlepili skupaj. S pisarniškim luknjačem smo naredili pike, ki so jih
otroci preštevali in lepili na kocko. Ker niso točno vedeli, koliko pik mora biti na njej, smo si
pomagali z že narejeno kocko iz lesa.

Slika 5: Luknjanje s pisarniškim luknjačem
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Slika 6: Končni izdelek, igra Človek ne jezi se

Uporaba didaktične igre:
Čeprav so bili nekateri otroci na začetku v dvomih zaradi igre na mizi, so bili nad končnim
izdelkom vsi navdušeni. Všeč jim je bila velika igralna površina, velike figure in misel, da so
jo izdelali sami. Po igri so največ posegali in skoraj vsako igro so brez sodelovanja
vzgojiteljice uspešno odigrali do konca. Pravila igre ni bilo potrebno posebej razlagati, ker so
jih otroci poznali že od prej.

Slika 7: Uporaba didaktične igre Človek ne jezi se
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3.8.2 IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRE »PODIRANJE PLOČEVINASTIH

LONČKOV«
Material:
•

pločevinke,

•

valovita lepenka različnih barv in drug odpadni papir,

•

časopisni papir,

•

lepilni trak.

Orodja oziroma pripomočki:
•

lepilna pištola s silikonskimi vložki,

•

klešče,

•

svinčnik,

•

škarje.

Postopek izdelave:
Z otroki smo najprej pripravili mizo za ustvarjanje. Zaščitili smo jo s prtom, da se ne bi
poškodovala. Poiskali smo odpadno valovito lepenko in drug odpadni papir, s katerim so
kasneje otroci okrasili pločevinke. Najprej so si otroci na papir narisali različne vzorce, ki so
jih izrezali s škarjami. Nekateri so si nastrigli premajhne koščke, pri lepljenju pa so ugotovili,
da bi bilo bolje nastriči večje, ker bi jih hitreje in lažje nalepili. Pri striženju ni bilo večjih
težav, le nekaterim je bila valovita lepenka pretrda in so raje posegali po barvnem kolaž
papirju, ker ga je lažje striči. Največ je bilo nastriženih kvadratov in pravokotnikov različnih
velikosti. Tukaj nismo imeli veliko dela, več smo ga imeli, ko smo lepili z lepilno pištolo. Še
preden smo začeli z lepljenjem, so otroci povedali, da z lepilno pištolo niso še nikoli delali, da
jim odrasli tega ne pustijo, ker je delo z njo nevarno in se lahko opečejo. Razložila sem jim,
da morajo biti še posebej previdni. Ponudila sem jim še klešče, s katerimi so prijeli
pločevinko, da se z vročim lepilom ne bi opekli. Otroci so potrebovali veliko pomoči, saj je
bilo potrebno lepiti hitro, ker se je silikonsko lepilo kmalu strdilo. Potrebno pa je bilo
poskrbeti še za varnost. Kljub vsemu nam je uspelo oblepili vseh deset pločevink.
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Slika 8: Lepljenje z lepilno pištolo

Otroke sem po končanem delu zbrala v krog. Na sredino so morali postavili piramido iz
okrašenih pločevink. Še preden sem jih vprašala, kaj še potrebujemo za zbijanje, me je
presenetil deček in povedal, da bi lahko naredili še žogico iz časopisa in jo oblepili z lepilnim
trakom, da ne bi razpadala. Otrokom sem razdelila časopisni papir, ki so ga zmečkali v žogo
in ga oblepili z lepilnim trakom.

Slika 9: Izdelava žogic iz časopisnega papirja
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Slika 10: Končni izdelek, igra Podiranje pločevinastih lončkov

Uporaba didaktične igre:
Otroci po tej igri niso posegali pogosto, kar me je na nek način presenetilo, saj so se za
izdelavo odločili sami. Pri tej igri se pločevinke zadeva iz določene razdalje in ugotovila sem,
da otroci še nimajo dobro razvite moči in natančnosti. Pločevink velikokrat niso zadeli in zato
so se igre tudi hitro naveličali. Tisti, ki so bili malo bolj vztrajni in ki jim je uspelo zadeti v
cilj, pa so se naveličali zaradi tega, ker je potrebno po končani igri pločevinke zložiti nazaj v
piramido. Pri igri so sodelovali in bili bolj vztrajni, če se je z njimi igrala odrasla oseba, jih
zraven bodrila, vzpodbujala in opogumljala.
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Slika 10: Uporaba didaktične igre Podiranje pločevinastih lončkov

3.8.3 IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRE »ISKANJE PAROV NA OTIP«

Material:
•

kartonasta embalaža,

•

razni materiali (volna, olupki pistacije, riž, testenine, koruza, sponke, koščki valovite
lepenke …).

Orodja oziroma pripomočki:
•

Mekol lepilo,

•

škarje,

•

svinčnik,

•

ravnilo.
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Postopek izdelave:
Preden smo začeli z izdelavo didaktične igre iz papirja, so imeli otroci veliko idej, kaj vse bi
lahko izdelali: Črnega Petra, Ladjice, Spomin, Človek ne jezi se … Skupaj smo pogledali po
policah z igračami in ugotovili, katerih iger imajo najmanj. Odločili smo se, da izdelamo
Spomin oziroma Iskanje parov, ker imajo samo enega in še tega z manjkajočimi pari. Od
otrok sem želela izvedeti, če lahko izdelamo drugačnega, kot ga že imajo. Pa ni bilo idej.
Vprašala sem jih, če je mogoče izdelati takšnega, da ga bodo odkrivali z zaprtimi očmi…
Rekli so, da potem ne bodo nič videli. Ena deklica se je le spomnila, da bi ga lahko tipali, če
bi na kartončke kaj prilepili. Začele so deževati ideje, kaj vse lahko prilepimo. Pripravili smo
dve mizi, eno za striženje kartončkov, eno za lepljenje in se lotili dela. Otroci so na karton s
pomočjo ravnila najprej narisali kvadrate, ki so jih kasneje izrezali. Z ravnilom so imeli nekaj
težav, ker se jim je premikalo in je bila potrebna moja pomoč.

Slika 11: Risanje črt s pomočjo ravnila

Ko smo narisali in nastrigli dovolj kartončkov, smo si pripravili različni material, ki smo ga
kasneje prilepili nanje (riž, testenine, sponke, volno, blago, koruzo, stiropor, broške, valovito
lepenko). Z lepljenjem ni bilo težav, otroci so bili vešči tega dela, saj velikokrat lepijo. Igro je
bilo zato tudi najlažje izdelati in smo za njeno izdelavo porabili najmanj časa.
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Slika 12: Lepljenje različnih materialov na kartončke

Ko so bili vsi pari izdelani in se je lepilo posušilo, smo se posedli na tla in zložili pare na
sredino. Vsi so hoteli biti na vrsti, vsi so hoteli z zavezanimi očmi poiskati par. To me je
presenetilo, saj mnogi ne marajo imeti pokritih oči. Parov ni bilo težko najti, sem pa
ugotovila, da v vrtcu narejena igra Iskanje parov na otip ne bo dolgo obstojna. Že pri prvem
poskusu igre so začeli odpadati določeni materiali, ker jih nismo dobro prilepili.

Slika 13: Končni izdelek, igra Iskanje parov na otip
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Uporaba didaktične igre:
Otroci so se igre Iskanje parov na otip zelo radi posluževali in se z njo igrali. Potrebna je
pomoč odraslih, saj si sami ne znajo zavezati traku čez oči, tako da ne bi ničesar videli. Pravil
igre ni bilo potrebno predstavljati, ker so jih poznali že od prej. Igro so vsakokrat uspešno
zaključili. S tistim, ki je pare odkrival, so uspeh delili tudi drugi otroci tako, da so mu ob
uspešni najdbi para zaploskali.

Slika 14: Uporaba didaktične igre Iskanje parov na otip
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3.8.4 IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRE »DOMINE«

Material:
•

lesene deščice.

Orodja oziroma pripomočki:
•

alkoholni flomastri,

•

brusni papir,

•

žaga,

•

ročni vrtalnik,

•

ravnilo.

Postopek izdelave:
Na vprašanje, katero igro bi iz lesa, ki smo ga imeli na voljo, lahko izdelali, so imeli otroci
polno idej: ptičjo hišico, cesto, sestavljanko … Nato sem jim pokazala dve škatlici. Na prvi je
bilo narisano sadje, na drugi pa živali. Le redki so vedeli, da se tema igračama pravi Domine.
Na vprašanje, če bi domine lahko izdelali tudi v vrtcu, so odgovorili pritrdilno. Najprej smo se
pogovorili o tem, kaj vse potrebujemo za izdelavo domin, nato smo se lotili priprave miz in
materialov za delo. Pripravili smo lesene ploščice, ki so jih otroci pomagali nažagati in
obrusiti. Čeprav se je žaga zatikala v les, so bili otroci vztrajni in kljub težavam uspeli
nažagati kar nekaj ploščic. Seveda sem otroke opozorila, naj bodo previdni, ker je žaga ostra
in se lahko poškodujejo.
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Slika 15: Žaganje lesenih ploščic

Nato so obrusili robove. Z brušenjem ni bilo težav, otroci so si delo prilagodili in uporabili so
tehniko, ki se jim je zdela najbolj enostavna. Te dejavnosti, za razliko od prejšnjih, so se
udeležili predvsem fantje, ker jih je takšno orodje bolj zanimalo kot deklice.

Slika 16: Uporaba brusnega papirja

Na pripravljene ploščice je bilo potrebno na polovici narisati črto. Otroci so si pomagali z
ravnilom. Črte so bile tako lepše in ravnejše. Tu so se še pojavljale manjše težave, ker ravnila
niso držali dovolj in se jim je premikalo, ko so s svinčnikom ob njem vlekli črto.
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Slika 17: Uporaba ravnila

Odločili smo se, da izdelamo dvoje vrst domin, domine s pikami in domine z različnimi
motivi. Deklice so se takoj javile, da bi risale motive s flomastri, pri vrtanju pik pa so
sodelovali predvsem fantje. Preden so otroci začeli vrtati, sem vsakemu določila, koliko pik
oziroma lukenj lahko naredi. Vrtanje jim je šlo, s pomočjo, dobro od rok. Otroci so si med
seboj pomagali, po dva skupaj sta se dogovorila, da bo eden vrtal, drugi držal ploščico, da se
ne bi premaknila. Tudi pri risanju motivov ni bilo nobenih težav.

Slika 18: Risanje motivov s flomastri
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Slika 19: Uporaba ročnega vrtalnika

Slika 20: Končni izdelek, igra Domine s pikami
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Slika 21: Končni izdelek, igra Domine z motivi

Uporaba didaktične igre:
Kolikor je bilo zanimanje za izdelavo veliko, pa zanimanje za samo igro ni bilo tolikšno. Po
igri otroci niso posegali pogosto. Pri njej so sodelovali le, če jih je zraven povabila odrasla
oseba. Verjetno zato, ker igre od prej niso poznali in še niso usvojili pravil, čeprav se nam,
odraslim, zdi igra preprosta. Igro so odigrali do konca, če jim je zraven pomagala, jih
usmerjala in vzpodbujala vzgojiteljica. Otrokom se je zdela lažja igra Domine z motivi, ker
jim ni bilo treba ničesar preštevati, ampak le prirejati enake motive skupaj.

Slika 22: Uporaba didaktične igre Domine
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3.9 REZULTATI ANKETE Z INTERPRETACIJO PO IZVEDENIH
DEJAVNOSTIH

Po izvedenih dejavnostih sem hotela izvedeti, koliko znanja so otroci pridobili. Postopek
pridobivanja odgovorov je bil enak kot pred izvajanjem dejavnosti. Na anketna vprašanja je
odgovarjalo vseh enaindvajset otrok, od tega 38 % deklic in 62 % dečkov. V obdelavo je bilo
vključenih vseh 21 anketnih vprašalnikov (AV). Rezultati z interpretacijo za vsako
posamezno anketno vprašanje so predstavljeni v nadaljevanju.

AV1: Poznaš kakšno igro, kjer je potrebno upoštevati pravila in če jo poznaš, jo
poimenuj!
Vseh 100 % otrok je poznalo igro, kjer je potrebno upoštevati pravila. Poleg igre Človek ne
jezi se, ki je bil najpogostejši odgovor na anketno vprašanje pred izvedbo dejavnosti, so po
izvedenih dejavnostih imenovali še igro Domine in Iskanje parov na otip, se pravi igri, ki smo
jih izdelali v vrtcu.
AV2: Poimenuj naslednjo igro na sliki.
57,1 % otrok je igro Domine prepoznalo, še vedno pa 42,9 % otrok igre ni prepoznalo
oziroma so jo poimenovali napačno.
AV3: Iz katerega materiala so predmeti na mizi?
Vseh 100 % otrok je prepoznalo les, plastiko in papir, kovino pa je prepoznalo 95,2 % otrok.
AV4: Pravilno loči odpadke (poveži odpadke s pravim zabojnikom).
93,6 % otrok je pravilno povezalo odpadke z zabojniki. Plastiko je s pravilnim zabojnikom
povezalo 90,5 % otrok, papir je pravilno povezalo 100 % otrok, steklo pa je s pravilnim
zabojnikom povezalo 90,5 % otrok.
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AV5: Si že kdaj s pomočjo staršev doma ali vzgojiteljic v vrtcu izdelal/a kakšno igračo in
če si, povej katero?
Na vprašanje je 66,7 % otrok odgovorilo, da so doma ali v vrtcu že izdelali igračo, naštevali
pa so različne igrače: Človek ne jezi se, Iskanje parov na otip, Domine, robot, ptičjo hišico.
33,3 % otrok je odgovorilo, da igrače še nikoli niso izdelali.
AV6: Kako se imenuje odpadna embalaža na mizi?
Predmete je pravilno poimenovalo 97,6 % otrok. Plastenko in kartonsko škatlo je pravilno
poimenovalo 100 % otrok, lesen zaboj 95,2 % otrok, poznavanje pločevinke pa je naraslo na
kar 95,2 % otrok.
AV7: Ali se iz te odpadne embalaže lahko izdela kakšna igrača?
71,4 % otrok meni, da se lahko iz predmetov (plastenka, lesen zaboj, kartonska škatla,
pločevinka) lahko izdela igrača, 28,6 % otrok meni, da ne, z ne vem pa na to vprašanje ni
odgovoril nihče.
AV8: Poimenuj naslednja orodja in pripomočke na mizi.
Vseh 100 % otrok je prepoznalo škarje, ravnilo, klešče, žago, ročni vrtalnik in lepilno pištolo.
Kladivo je prepoznalo 95,2 % otrok, 80,9 % otrok pa je prepoznalo pisarniški luknjač.
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3.10 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
ANKETNEGA VPRAŠALNIKA (AV) PRED IN PO IZVEDENIH
DEJAVNOSTIH

AV1: Poznaš kakšno igro, kjer je potrebno upoštevati pravila in če jo poznaš, jo
poimenuj!
Graf 1: Primerjava rezultatov

Pri vprašanju, o poznavanju igre s pravili, se je odstotek otrok po izvedenih dejavnostih zvišal
za 33,3 %.
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AV2: Poimenuj naslednjo igro na sliki.
Graf 2: Primerjava rezultatov

Pri poznavanju igre Domine je število pravilnih odgovorov po izvedenih dejavnostih naraslo
za 52,3 %.
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AV3: Iz katerega materiala so predmeti na mizi?
Graf 3: Primerjava rezultatov

Pri prepoznavanju materialov se je odstotek po izvedenih dejavnostih povsod dvignil ali pa
ostal nespremenjen. Les so vsi otroci, v obeh anketnih vprašalnikih, prepoznali 100 %.
Prepoznavanje plastike je naraslo za 9,5 % in je doseglo 100 %. Na 100 % je naraslo tudi
poznavanje papirja, prepoznavanje kovine pa je naraslo kar za 66,6 % otrok. K porastu
prepoznavanja kovine je vsekakor pripomogel obisk tovarne Donit Tesnit.
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AV4: Pravilno loči odpadke (poveži odpadke s pravim zabojnikom).
Graf 4: Primerjava rezultatov

Pri ločevanju odpadkov se je število pravilnih odgovorov po izvedenih dejavnostih povečalo
za 15,8 %. Znanje o pravilnem ločevanju papirja je naraslo za 4,8 % in je doseglo 100 %. Pri
ločevanju stekla je bilo znanje večje za 19,1 %, pri ločevanju plastike pa se je znanje povečalo
za 23,8 %.

-60-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

AV5: Si že kdaj s pomočjo staršev doma ali vzgojiteljic v vrtcu izdelal/a kakšno igračo in
če si, povej katero?
Graf 5: Primerjava rezultatov

Pri petem vprašanju se je odstotek otrok, ki so s starši ali vzgojiteljico že izdelali igračo,
povišal za 28,6 %.
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AV6: Kako se imenuje odpadna embalaža na mizi?
Graf 6: Primerjava rezultatov

V prepoznavanju odpadne embalaže se je odstotek otrok po izvedenih dejavnostih izboljšal za
36,9 %. Prepoznavanje plastenke je višje za 19,1 % in je doseglo 100 %. Prepoznavanje
kartonske škatle je višje za 9,5 % in je tudi doseglo 100 %. Lesen zaboj je prepoznalo 28,5 %
več otrok kot pred izvajanjem dejavnosti, pri pločevinkah pa je razlika največja, po izvedenih
dejavnostih jo je prepoznalo za 90,4 % več otrok.
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AV7: Ali se iz te odpadne embalaže lahko izdela kakšna igrača?
Graf 7: Primerjava rezultatov

19 % več otrok po izvedenih dejavnostih meni, da se iz odpadne embalaže lahko izdela igrača.
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AV8: Poimenuj naslednja orodja in pripomočke na mizi.
Graf 8: Primerjava rezultatov
PRIMERJAVA REZULTATOV OSMEGA ANKETNEGA VPRAŠANJA
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Pri poimenovanju orodij in pripomočkov na mizi je bilo po izvedenih dejavnostih pravilnih
odgovorov za 65,5 % več. Lepilno pištolo je pravilno poimenovalo 9,5 % več otrok kot pred
izvajanjem dejavnosti, ročni vrtalnik jih poimenuje 33,3 % več, žago po izvedenih dejavnostih
poimenuje 23,9 % več otrok, klešče poimenuje 19,1 % več otrok, poznavanje luknjača naraste
za 71,4 % otrok, odstotek otrok pri poimenovanju kladiva ostane enak, 95,2 % otrok. 100 %
otrok pravilno poimenuje škarje pri obeh anketnih vprašalnikih, poznavanje ravnila pa se za
28,6 % otrok zviša na 100 %.

Iz primerjave rezultatov je razvidno, da se je znanje otrok po izvedenih dejavnostih precej
izboljšalo. K izboljšanju rezultatov je pripomoglo tudi to, da so bili otroci dovolj motivirani
za delo, pokazali so veliko zanimanja in bili zelo aktivni pri vseh dejavnostih.
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4.0 ZAKLJUČEK
Vrtec, v katerem sem zaposlena, je vključen v projekt Ekovrtec kot način življenja. Z otroki
se veliko pogovarjamo o skrbi za okolje in naravo, o ločevanju odpadkov, o različnih
odpadnih materialih in recikliranju le teh. Otroci se z njimi srečujejo vsakodnevno, tako
doma, kot v vrtcu. Kot kažejo rezultati ankete, je njihovo znanje o tem presenetljivo visoko,
nadgradili pa smo ga še z dejavnostmi, katerih cilj je bil predelati odpadna gradiva iz različnih
materialov v didaktične igre.
Otrokom prepoznavanje odpadne embalaže iz gospodinjstva ni delalo večjih težav. Najslabše
je bilo poznavanje kovine oziroma pločevink, zato smo se odločili, da ji namenimo več
pozornosti in si šli ogledat tovarno, kjer predelujejo kovino. Iz rezultatov anketnega
vprašalnika je razvidno, da je njihovo znanje o kovinah po izvedenih dejavnostih strmo
naraslo, kar 66,6 % več otrok je pravilno odgovorilo na vprašanje. Pri dejavnostih so aktivno
sodelovali in ustvarjali vsi otroci, tako s svojimi idejami in predlogi, kot tudi z natančnostjo,
kreativnostjo in vztrajnostjo pri izdelovanju.
Otroci vso orodje in pripomočke dobro poznajo, čeprav se z nekaterimi konkretno še niso
srečali. Presenetil me je odgovor deklice, ki pred in po izvedenih dejavnostih ni prepoznala
kladiva. Vzgojiteljica mi je razložila, da je druge narodnosti in slovenskega jezika ne razume
dobro. Otroci so še z večjim zanimanjem sodelovali pri dejavnostih, kjer je bilo potrebno
uporabljati orodja, s katerim se ne srečujejo vsak dan. O varni uporabi orodij je bila večina
otrok že poučena. Pri rokovanju z lepilno pištolo so me sami opozorili na to, da morajo biti
posebej previdni, ker se lahko opečejo, pa tudi z moje strani je bilo potrebno še večje
zagotovilo varnosti, da se kdo od otrok ne poškoduje.
Otroci so prej redko sami posegali po didaktičnih igrah, ponavadi je bila potrebna vzpodbuda
in sodelovanje odraslega, sicer je motivacija hitro padla. Po izvedenih dejavnostih so otroci
vsakodnevno posegali po igrah, ki so jih sami izdelali, kupljene igre pa so ostajale na policah.
Samostojno so se najraje igrali igri Človek ne jezi se in Iskanje parov na otip, iger Domine in
Podiranje pločevink pa so se posluževali manj oziroma v igri z odraslimi.
Presenetil me je pozitiven odnos do iger, ki so jih otroci izdelali sami. Do njih so bili pazljivi
in čeprav je včasih prišlo do konflikta zaradi neupoštevanja navodil, so se do njih obnašali
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spoštljivo, saj so v njihovo izdelavo vložili veliko truda. Če se je kaj odlepilo, so me na to
vedno opozorili in smo napako popravili.
Kot že omenjeno, so pri dejavnostih sodelovali vsi otroci, čeprav so se za risanje, lepljenje in
striženje v večini odločale deklice, dečki pa so bili aktivnejši pri uporabi orodja, ki ga sicer
poznajo, ampak z njimi ne delajo pogosto, ker je delo zahtevnejše in je pri rokovanju z njimi
potrebna pomoč odraslega (žaga, ročni vrtalnik, lepilna pištola).
Pri načrtovanju dejavnosti so bila upoštevana vsa področja Kurikuluma za vrtce. Otrokom
sem omogočila, da se učijo skozi izkušnjo, saj je učenje znanja skozi igro enostavnejše,
prijetnejše in zanimivejše, hkrati pa se z večkratno uporabo didaktičnih iger znanja iz
različnih področij še nadgrajujejo.
Otrokom sem pokazala, da so odpadne embalaže iz gospodinjstva še uporabne, da lahko iz
njih ustvarjajo tudi doma, s čimer smo naredili še korak naprej k varovanju okolja in narave.

Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši –
postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila
učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi
zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla
nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.
Herbert Spencer
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6.0 PRILOGE

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA OTROKE STARE OD PET DO
ŠEST LET

1. Poznaš kakšno igro, kjer je potrebno upoštevati pravila in če jo poznaš, jo
poimenuj! ________________________

2. Poimenuj naslednjo igro na sliki:

______________________
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3. Iz katerega materiala so predmeti na mizi?

a) __________________

b) ___________________

c)__________________

d) ___________________

-70-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Šiška; diplomska naloga

4. Pravilno loči odpadke (poveži odpadke s pravim zabojnikom):
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5. Si že kdaj s pomočjo staršev doma ali vzgojiteljice v vrtcu izdelal/a kakšno
igračo in če si, povej katero? _______________________________________

6. Kako se imenuje odpadna embalaža na mizi?

PLASTENKA _____________________ prepozna – ne prepozna
LESEN ZABOJ ____________________ prepozna – ne prepozna
PLOČEVINKA ____________________ prepozna – ne prepozna
KARTONSKA ŠKATLA ____________ prepozna – ne prepozna

7. Ali se iz te odpadne embalaže lahko izdela kakšna igrača?

DA

NE

NE VEM
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8. Poimenuj naslednja orodja in pripomočke na mizi:

LEPILNA PIŠTOLA ____________ pozna – ne pozna
ROČNI VRTALNIK ____________ pozna – ne pozna
KOVINSKA LOČNA ŽAGA______ pozna – ne pozna
KLEŠČE______________________ pozna - ne pozna
LUKNJAČ_____________________ pozna – ne pozna
KLADIVO ____________________ pozna – ne pozna
ŠKARJE ______________________ pozna – ne pozna
RAVNILO ____________________

pozna – ne pozna
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