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POVZETEK 

Otroško igranje in igrače so nekaj najstarejšega in nekaj najlepšega na svetu, o čemer vsakdo 

vsaj nekaj ve. Igra je v Kurikulumu za vrtce zapisana kot dejavnost, ki se izvaja zaradi nje 

same, ki spremeni odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka 

prijetna. Igrače so osnova otrokove igre in hkrati vzgojno sredstvo, ki otroka spodbuja k 

opazovanju, razvijanju različnih spretnosti, razmišljanju in kombiniranju, vztrajnosti in 

sodelovanju. Otrok mora imeti svoji starosti primerno igračo. Le-ta mora imeti tudi znak 

»dobra igrača«. Igre in igrače se skozi zgodovino niso dosti spreminjale, razen v materialih in 

načinu izdelave. Do druge svetovne vojne so bile velike razlike med igro in igračami kmečkih 

in mestnih otrok, danes pa ni večjih razlik, saj so igrače vsem dosegljive. Nekoč so bile igre 

prilagojene ritmu dela in počitka. Otroci so se v glavnem igrali na paši, ob nedeljah in v 

zimskem času. Danes se igrajo otroci veliko manj, kot so se nekoč. Otroška igra se je v 

zadnjem desetletju preselila iz otroških igrišč v otroške sobe. Na televiziji gledajo risanke, 

prek računalnika pa igrajo igrice. Nekoč so bile med otroki priljubljene punčke, lesene kocke, 

vlaki, žoge, leseni gugalni konji in družabne igre. Danes sta najbolj uspešni in priljubljeni 

igrači barbika in lego kocke. Še vedno pa se otroci igrajo nekatere igre iz preteklosti: 

skrivanje, ristanci, gnilo jajce, ali je kaj trden most … Preko igre in igrače otrok spoznava 

materialni svet okoli sebe, razvija svoje sposobnosti, ustvarja svoj lastni svet, odpira vrata 

domišljiji in ne nazadnje – z igro vstopa v svet druženja in sobivanja. 
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ABSTRACT   

One of the oldest and most beautiful things in the world are toys and the sight of children 

playing with them. According to Curriculum for kindergartens, children’s play is an activity 

which is its own purpose and changes the child’s relationship to reality. It is internally 

motivated, free, open and pleasant for a child. Toys are the basis of children’s play and at the 

same time a tool of education which encourages a child to observe, develop various skills, 

think and combine, persevere and cooperate. A child must have an age appropriate toy which 

has to be labelled with the ‘good toy’ mark. Children games and toys have not changed much 

through history but what has changed are materials and the way they are produced. Until the 

Second World War, there were big differences between games and toys of children from the 

city and children from the rural areas. However, nowadays such differences are no longer 

present since toys are accessible to everybody. In the past, play time was adapted to the 

rhythm of work and rest. Children mostly played while on a pasture, on Sundays and in the 

winter. Nowadays, children do not play as much as they used to. In the past decade, children’s 

play has moved from children playgrounds into children’s rooms. They watch cartoons on the 

television and play games on the computer. Dolls, wooden blocks, trains, balls, wooden 

rocking horses and board games used to be the most popular toys, but have nowadays been 

replaced with Barbie Dolls and Lego’s. However, kids do still play some games from the past 

like hide-and-seek … Through games and toys, children get to know the material world 

around them, develop their skills, create their own world and let their imagination run free. 

Children’s play also leads a child into a world of socialization and cohabitation.  
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1 UVOD 

Igra je stara toliko kot človeštvo, prav tako pa tudi igrače. V najstarejših obdobjih človeške 

zgodovine otroci niso premogli celih kupov igrač. Igrali so se s predmeti, ki so jih našli v 

naravi; s palicami, školjkami, kamni, pa tudi s peskom, prav tako pa so imeli več doma 

narejenih igrač. Včasih je bilo za igrače in igranje dosti manj časa kot danes. Težko si 

predstavljamo, da so obstajali časi, ko je bilo igrač premalo, še bolj kot to pa si težko 

predstavljamo dejstvo, da je manjkalo časa za igranje, saj danes igro pojmujemo kot osnovno 

otrokovo dejavnost. Danes je igrač zadosti, celo preveč. Včasih se zdi, kot da se cel svet vrti 

okrog otroka in njegovih potreb po igranju. Igrače v preteklosti niso imele samo vlogo 

polepšati otrokovo mladost, ampak ga tudi vzgajati in skozi igro navajati na pravila. 

V diplomski nalogi bom preučevala igre in igrače skozi čas. Poskušala bom dokazati, da so se 

otroci nekoč igrali manj kot danes, saj je bila v preteklosti igra prisotna le ob delu in ne ob 

prostem času, ki ga imajo na voljo današnji otroci. Ravno tako bom izpostavila razlike med 

igro in igračami kmečkih in mestnih otrok ter razlike v prostoru, kjer so se otroci igrali. 

Menim, da so se otroci nekoč v glavnem igrali v naravi, danes pa se »skrivajo« v sobah; 

gledajo risanke na televiziji in igrajo igrice na računalnikih. 

V diplomski nalogi želim raziskati igre in igrače skozi čas. Zanima me, s kakšnimi igračami 

in katere igre so se igrali otroci nekoč in s kakšnimi se igrajo danes. Ugotoviti želim, kako so 

se igre in igrače spreminjale skozi zgodovino. Moja raziskovalna vprašanja so: Ob kakšnih 

priložnostih in kje so se igrali otroci nekoč? Katere igre in igrače so bile nekoč priljubljene 

med otroki? Katere igre in igrače so danes priljubljene med otroki? Ali so obstajale razlike pri 

igri in igračah med kmečkimi in mestnimi otroki? Ali se otroci danes še igrajo igre, ki so se 

jih igrali nekoč?  
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2 OTROK IN IGRA 

2.1 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI IGRE 

L. Marjanovič Umek (1981) meni, da je igra otrokovo življenje in ima posebnosti, po katerih 

se razlikuje od vseh drugih dejavnosti. Je svobodna, spontana, ustvarjalna in raziskovalna 

dejavnost, ki poteka brez zunanje nujnosti in izvira iz otrokove potrebe. Poteka po notranji 

nujnosti in ima svojo logiko, drugačno od logike zunanjosti, kakor jo dojemajo odrasli. Je 

nujno potrebna vsakemu otroku. Otrok se razvija, ko se igra, otrok se igra, ko se razvija. 

Preko igre in igrač je otroku zagotovljena trdna in srečna pot v življenju. Igra je najvišja 

stopnja otrokove aktivnosti in popolnoma zaposli vso njegovo osebnost.    

Podobno definirata igro tudi Horvat in L. Magajna (1989), in sicer kot svoboden akt, ki ni 

povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in je omejen na svoj svet; njen potek 

in smisel sta v njej sami. Širša od te je sociološka opredelitev, ki igro pojmuje kot svobodno, 

ločeno (omejena na določen prostor in čas), nejasno (glede na potek in glede na izhod), 

neproduktivno (ne ustvarja dobrin), nepredpisano (zakoni v tej aktivnosti se stalno 

spreminjajo in prilagajajo potrebam) in fiktivno aktivnost (glede na vsakdanje življenjske 

dogodke). S to definicijo se strinjata tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2001), dodata 

pa, da je igra odvisna od določene stopnje telesnega in mentalnega razvoja. Odvisna je torej 

od otroka samega, saj kot poudari Thomson (1995), za igro velja, da izvira iz otroka samega 

in ni sad starševske pobude, čeprav imamo starejši vlogo tistega, ki bo otrokovo igro 

omogočil in jo olajšal. Kot poudarita Toličič in V. Smiljanić (1979), se raziskovalci strinjajo, 

da je igra nenadomestljivo ter uspešno vzgojno in terapevtsko sredstvo, saj otrok v igri preživi 

največ časa. V njej se izraža otrokov intelektualni razvoj, čustveno doživljanje, osebne 

lastnosti, motivi, vrednotenja … Hkrati pa v njej doživlja ugodje, razvija sposobnosti in tudi 

delovne navade. 

Igra je otroku tudi delo. To delo oblikuje njegovo samopodobo. Otrok v igri zaživi v 

posebnem svetu, ki je samo njegov in resničen le zanj. Igra nas uči obvladovati življenje. 

Bistven pomen igre pa je tudi v tem, da se v različnih oblikah ohranja od rojstva do konca 

življenja (Pogačnik-Toličič, 2000). 

Horvat in L. Magajna (1989) izpostavita, da je igra beseda, ki jo najpogosteje povezujemo z 

besedami otrok, otroštvo ipd. Pojem igra se uporablja izredno vsakdanje in tako 

neopredeljeno, da lahko izgubi svoj pravi pomen. Poznamo vrsto definicij o tem, kaj sploh 

igra je in prav toliko teorij o igri. Najsplošnejše se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, ki se 
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je loti posameznik zaradi nekega zadovoljstva, ne glede na končni rezultat te aktivnosti. 

Posameznik se loti igralne aktivnosti brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za igro je 

zadovoljstvo, ki ga ob tem doživi. V tem se igra tudi loči od dela, ki je določena aktivnost z 

bolj ali manj določenim ciljem, kjer posameznik ne opravlja nečesa zaradi čistega 

zadovoljstva, ampak zato, da ustvari končni rezultat. Po L. Marjanovič Umek (2002) je igra 

tudi dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med 

konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem. Kurikulum za vrtce (1999) te 

definicije združi in v ospredje postavi definicijo, da je otroška igra dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna in odprta ter 

za otroka prijetna. Le-to za nadaljnjo rabo privzemamo tudi sami. 

Horvat in L. Magajna (1989) navajata, da obstajajo določene značilnosti, ki vplivajo na 

otrokovo igro.   

1. Stopnja razvoja posameznika  

Igra je podrejena določeni stopnji razvoja posameznika tako v telesnem kot 

mentalnem razvoju. Razvoj igralne aktivnosti poteka od zelo preprostih k vse bolj 

zapletenim oblikam.  

2. Število igrač 

Število igrač, ki jih otrok uporablja pri igri, nekaj časa (prva tri leta) narašča, nato pa s 

starostjo stalno upada.  

3. Spontanost otroka pri igri 

Igra mlajšega otroka je spontanejša in bolj neformalna. Z razvojem postaja igra vse 

bolj formalna. Ravno tako s starostjo upada delež telesne aktivnosti pri igri.  

 

L. Marjanovič Umek (1981) trdi, da igra nastaja iz otrokove notranje potrebe po gibanju 

(prijemanju, otipavanju, metanju, zlaganju), dejavnosti in raziskovanju. Otrok s pomočjo igre 

razvija svoje funkcije in različne sposobnosti. Igra vpliva na otrokovo telesno rast, razvoj 

mišljenja, pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno življenje in njegov razvoj v 

družbeno bitje. Pajk (2002) dodaja, da lahko igro označimo kot dejavnost, ki je namerna, 

prijetna, notranje motivirana, vsebuje povezavo med ciljem in rezultatom dejanja, v kateri so 

posledice dejanja odsotne in v kateri posameznik oblikuje alternativno realnost.  
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2.2 POMEN IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 

Žlebnik (1975) je mnenja, da igra razvija čutilne organe, mišice in ves organizem ter otroka z  

delovanjem tudi telesno pomirja. Igra razvija otrokovo osebnost kot celoto, jo bogati in 

poglablja, razvija otrokove funkcije in sposobnosti. Še posebej razvija domišljijo, saj se z 

njeno pomočjo otrok udeležuje življenja odraslih. Otrok v igri tudi ustvarja in razvija svojo 

inteligentnost, saj se mora pri igri večkrat znajti v novem položaju. Prav tako se čustveno, 

emocionalno izživlja, kajti v igri doživlja mnogo odnosov. Igra pa je tudi ena izmed 

najučinkovitejših poti, da otrok razodene svoje želje, strahove, stiske in razne druge težave. 

Da se v otrokovi igri sprosti domišljija, ugotavlja tudi L. Marjanovič Umek (1981), ki pravi, 

da igra otroku omogoča, da ustvari ali doživi tisto, kar v realnem svetu zaradi svojih skromnih 

zmogljivosti ne more ali zaradi svoje podrejenosti ne sme napraviti. Otrok v igri sam krmari 

svojo domišljijo, dela torej tako, kot je njemu všeč, zato je igra povezana z otrokovim 

zadovoljstvom. V igri je otrok »gospodar situacije« (prav tam, str. 9). Prav zato v njej 

nenehno uživa in se vanjo vrača. Za vsako igro je značilno, da je otrok v njej čustveno 

udeležen. Čustva pa niso le pobudnik raznih igralnih dejavnosti, temveč so udeležena v vseh 

fazah otrokove motivacije, kar pripomore, da otrok v igri dalj časa vztraja. V igri otrok doseže 

samostojnost, hkrati pa se na svojstven, torej umišljen ali igralni način udeležuje življenja 

odraslih. To, kar mu v realnem življenju ni dovoljeno, mu je dovoljeno v igri. V življenju npr. 

otrok ne sme pokazati jeze ali napadalnosti do odraslih ali do drugih otrok, strahu ali drugih 

napetosti, ki jih sicer vsak dan doživlja. V igri pa je to dovoljeno. V njej otrok izživi svoje 

napetosti in zopet doseže pomirjenje. Igra torej deluje na otroka pomirjevalno in ga sprošča.   

Toličič (1961) poudari, da so izkušnje, ki si jih otrok pridobi v igralni aktivnosti, nujen pogoj 

za uspešno primerjanje, presojanje in sklepanje. S tem se strinja tudi R. Košica (2011). Na 

podlagi pridobljenih izkušenj otrok ustvarja pojme, uči se mišljenja in poskuša reševati 

težave, s katerimi se srečuje. Igra otroku omogoča, da spoznava vrstnike, se uči soočanja z 

drugimi ljudmi in si pridobiva strpnost, tovarištvo, obzirnost in občutek za sodelovanje. Otrok 

se z igro vživlja v razne vloge, ki jih opaža pri odraslih, in do njih kaže pozitivna ali negativna 

čustva. Dejansko v igri razvija svoje funkcije v najširšem smislu besede in hkrati pridobiva 

nova izkustva. Ti procesi so v celotnem delovanju otrokove duševnosti medsebojno povezani 

in vplivajo drug na drugega. Kakor pri delovnih nalogah se otrok tudi pri igri srečuje z 

raznimi težavami in ovirami, ki jih, čeravno po svoje, vendarle premaguje. Večkrat se znajde 

v situaciji, ko mora iskati nove poti. V takih primerih pride do izraza otrokova inteligentnost. 
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Toličič in V. Smiljanič (1979) izpostavita, da otrok v igri razvije tudi delovne navade. Otrok, 

ki se je v zgodnji otroški dobi uspešno uveljavil in razživel v igri, bo tudi kasneje v šolskem 

obdobju uspešen in pri šolskem delu osebno uravnovešen.  

 

2.3 KLASIFIKACIJA IGER  
 

Otrok se igra veliko in na različne načine, sam način igranja pa je v veliki meri pogojen z 

otrokovo starostjo oziroma z njegovo razvojno stopnjo (Marjanovič, 1989). Klasifikacije 

otroške igre se tako med avtorji (Toličič 1961, Smilansky 1968, Singer 1994) delno 

razlikujejo. Gre za razlike v številu različnih vrst iger, v skupinah in podskupinah, njihovem 

poimenovanju in vsebinski pokritosti (Marjanovič in Kavčič, 2001). 

S. Smilansky (1968; nav. po Marjanovič in Zupančič, 2001, str. 33) razvršča otroško igro v 

štiri skupine, ki predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre, in sicer omenja funkcijsko 

igro, konstrukcijsko igro, dramsko igro ter igre s pravili. Singer (1994; po prav tam, str. 34) 

predstavlja tri razvojne ravni igre. Za prvo raven je značilna igra na podlagi imitacije, vaj in 

obvladovanja, za drugo raven je značilna simbolna igra in za tretjo raven igre s pravili. V 

Sloveniji je najbolj razširjena Toličičeva (1961) klasifikacija otroške igre. Le-ta različne vrste 

igralnih dejavnosti umešča v štiri skupine: funkcijsko igro, domišljijsko igro, dojemalno igro 

ter ustvarjalno igro. V nadaljevanju podrobneje opisujem delitev po Toličiču. 

Funkcijska oz. zaznavno-gibalna igra je prevladujoča v prvih dveh letih otrokovega življenja. 

Otrok preizkuša in razvija svoje zaznavno-gibalne sheme, dejavnost sama pa mu daje občutek 

zadovoljstva. Otrok v igri neposredno rokuje s predmeti in preizkuša njihove zaznavne 

značilnosti (npr. predmet je mehek, se sveti, ropota), funkcije in odzivanje na različna 

ravnanja (npr. nekaj lahko dam v predmet, položim na ploskev predmeta, cinglja, če ga 

stresem, ko ga spustim, se kotali). Funkcijska igra je pri predšolskem otroku na razvojno višji 

ravni kot pri dojenčku in malčku. Otrok v gibalnih igrah razvija gibalne sposobnosti in 

spretnosti (npr. tek, skakanje, metanje, ravnotežje), usklajenost gibanja in zaznavanja (npr. 

vodenje žoge, metanje žoge v cilj) ter sprošča nakopičeno energijo (npr. ob tekanju, 

poskakovanju, rajanju) (Toličič, 1961, po Marjanovič Umek, 2002).  

Za simbolno ali domišljijsko igro je značilno, da otrok v igri uporablja simbole. Simbolna 

igra se začne pojavljati že konec prvega leta, v obdobju malčka pa narašča pogostost in 

trajanje te vrste igre. Sprva je enostavna in vezana na otrokovo lastno telo ter predmete okoli 
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njega. Predmeti oz. igrače so substituti oz. simboli za predmete (otrok določen predmet, ki je 

podoben dejanskemu predmetu, uporabi v drug namen, npr. leseno palčko kot glavnik), osebe 

(npr. medvedek »postane« dojenček) in dejavnosti (npr. otrok sedi na stolu in »vozi« avto). 

Simbolna igra močno zaznamuje obdobje zgodnjega otroštva. V igri se prepletajo otrokove 

socialne izkušnje, sposobnost miselne predstavljivosti, velika fleksibilnost in odprtost 

mišljenja ter raba govora v različnih govornih položajih. Otrok se npr. pretvarja, da obstaja 

namišljeni predmet, čeprav ni niti malo podoben predmetu, s katerim se otrok igra (npr. 

uporablja zobno ščetko kot kosilnico za travo), otrok pripisuje določene lastnosti predmetu, ki 

ga ni (npr. pretvarja se, da je tableto, ob tem pa reče: »Jemljem vitamine«), se pretvarja, da 

obstaja neka zamišljena situacija (npr. tole bo travnik in reka) in igra igro vlog oz. 

sociodramsko igro (prav tam).  

V dojemalno igro sodi npr. opazovanje, poslušanje, posnemanje. Posamezni primeri 

dojemalne igre, predvsem sledenje enostavnim navodilom, se pojavijo že po šestem mesecu 

otrokove starosti, kasneje, v obdobju dojenčka in malčka, pa je dojemalna igra bolj celovita, 

kar je povezano predvsem z razvojem govora oz. komunikacije (otrok tudi sam že daje 

navodila) in socialnim razvojem (upošteva navodila in usmeritve soigralcev, sprašuje…) (prav 

tam).  

Pri ustvarjalni igri  želi otrok nekaj narediti, ustvariti, predstavlja si cilj svoje dejavnosti. Ta 

vrsta igre se začne pojavljati že v drugem letu starosti, kasneje pa postaja tudi vse pogostejša 

in tudi kompleksnejša. Otrok pri teh igrah povezuje in sestavlja posamezne prvine igrače v 

konstrukcijo (Marjanovič Umek, 2004). V konstrukcijski igri otrok gradi, sestavlja, oblikuje, 

povezuje, praviloma z nekim namenom oz. ciljem (npr. zgraditi želi hišo, sestaviti kocke po 

velikosti od najmanjše do največje). Enostavna konstrukcijska igra se pojavi že pri dojenčku, 

ko npr. postavi malo kocko na velik kvader. Malček in starejši predšolski otrok pa v 

konstrukcijsko igro praviloma »vgradita« načrt, torej, najprej bom naredil to in to …, šele 

potem bom … Razloži, kaj bo naredil, kar pomeni, da si lahko stvari vnaprej zamisli in 

predstavlja in jih tudi govorno opiše. Pri igri je običajno dovolj natančen, vztrajen in zelo 

domiseln ter ustvarjalen (Toličič, 1961, po Marjanovič Umek, 2002). 
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2.4 RAZVOJ OTROKOVE IGRE 
 

Igra je podrejena določeni stopnji razvoja posameznika, saj razvoj igralne aktivnosti poteka 

od zelo preprostih k vse bolj zapletenim oblikam, vendar vseeno ne moremo trditi, da 

obstajata točen začetek in konec neke igralne aktivnosti. Horvat in L. Magajna (1987, str. 89) 

pravita, da so za vsako obdobje »značilne specifične oblike igre in dominantnost določene 

aktivnosti, ki praviloma najbolj splošno tudi opisuje to razvojno stopnjo«. 

Horvat in L. Magajna (1989) pravita, da se prve oblike otrokove aktivnosti še ne morejo 

imenovati igra. Prva otrokova aktivnost so predvsem refleksne reakcije in različni naključni 

gibi. Prva igra se lahko pojavi šele med 3. in 4. mesecem, in sicer v obliki igre z lastnim 

telesom. Tako se v prvem letu razvije samo ena igra, ki jo imenujemo funkcijska igra. 

S. Smilansky (1990; nav. po Marjanovič in Zupančič , 2004, str. 278) podobno opredeli 

funkcijsko igro kot enostavne, ponavljajoče se mišične gibe z ali brez predmetov. Enostavna 

funkcijska igra se pojavi že v prvem mesecu dojenčkovega življenja, ko otrok 

neselekcionirano nosi predmete v usta. 

Med 8. in 12. mesecem se pri otroku pojavijo nove motorične funkcije. Začne z 

raziskovanjem predmetov in okolja (prijemanje, tolčenje, dajanje predmetov v usta itd.). Ob 

koncu prvega leta se pričnejo razvijati tudi socialne igre (skrivanje za zaslonom, iskanje 

predmeta, skritega v pesti, posnemanje gibov, ponavljanje izgovorjenih besed itd.). Te igre 

imenujemo praktične in raziskovalne. V drugem letu že prevladujejo funkcijske igre, ki so 

vezane na otrokov fizični in čutni razvoj (sposobnost stati na nogah, mečkanje in trganje 

papirja itd.). V tem obdobju se pojavi nova oblika eksperimentalne igre s predmeti. V drugi 

polovici drugega leta pa se pojavijo tudi aktivnosti, kot so začetki tekanja, vzpenjanja po 

stopnicah, metanje predmetov itd. Poleg motoričnih oblik so prisotne tudi percepcijske oblike 

igre (razvrščanje predmetov po barvi, spuščanje predmetov itd.). Te funkcijske igre so osnova 

za razvoj didaktičnih iger. Z izpopolnjevanjem pa funkcijska igra preraste v simbolno igro. 

Zelo pomembna je za otrokov duševni razvoj v naslednjih letih. V tem obdobju otroka zelo 

privlačijo skupne igralne aktivnosti z odraslimi (medsebojno posnemanje, skrivanje, igranje z 

glasovi itd.). Do drugega leta prevladuje pri otrocih individualna igra. Med drugim in tretjim 

letom pa prevladuje vzporedna igra, ko je v istem prostoru več otrok, ki se igrajo vsak po 

svoje (Horvat in Magajna, 1989). Igra s pravili sicer ni tipična za obdobje dojenčka in malčka, 

se pa začne pojavljati v tretjem letu malčkovega življenja (Marjanovič Umek in Kavčič, 

2001). 
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Igra starejšega predšolskega otroka se od igre dojenčka in malčka razlikuje v prevladujočih 

spoznavnih vrstah igre, predmetih, ki jih otrok rabi v igri, ter v socialnih odnosih, v katere 

vstopa s svojimi soigralci (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Med drugim in tretjim letom 

je v ospredju domišljijska igra. Razvoj igre se vedno bolj oddaljuje od zaznavnih situacij k 

zamišljenim. Njihova domišljija je že tako razvita, da si predmete lahko le zamišljajo (dela se, 

da govori po namišljenem telefonu) (Marjanovič Umek, 1981). Tej igri sledi igra vlog. Otrok 

se postavi v vlogo drugih oseb, najprej v vlogo bližnjih oseb (mamo), kasneje pa tudi v vloge 

drugih oseb, ki so mu zanimive ali so ga čustveno vznemirile (zdravnik, frizer …). Pogosto se 

tudi pretvarjajo, da so živali, največkrat tiste, ki so jim bliže (npr. pes), hodijo po vseh štirih in 

se oglašajo »hov, hov«. Po tretjem letu naraste zanimanje za igro z drugimi otroki. Otrok se 

rad igra v skupinah po dva ali tri, toda skupine se neprestano spreminjajo. Petletni otroci so 

zmožni za igro v večji skupini, in sicer do pet, vendar so učinkovitejši v manjših skupinah 

(Toličič in Smiljanič, 1979). Pri starejšem predšolskem otroku prihaja vse bolj v ospredje igra 

v skupini. Otroci raje izbirajo za soigralce enako stare otroke istega ali različnega spola. 

Mnogi predšolski otroci se že pričnejo ukvarjati s športnimi dejavnostmi (Horvat in Magajna, 

1989). Pri predšolskem otroku lahko zasledimo prav vse štiri oblike igre, le da v določenem 

starostnem obdobju ena izmed njih prevladuje. V prvem in drugem letu tako prevladuje 

funkcijska igra, v tretjem, četrtem in petem domišljijske in dojemalne igre. V šestem letu pa 

se potem pojavijo ustvarjalne igre (Toličič in Smiljanič, 1979). 

 

2.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OTROKOVO IGRO  
 
Dejavniki, ki vplivajo na otrokovo igro, so okolje, tradicija, spol, intelektualni razvoj, vrsta 

igrače, zdravstveno stanje in gibalni razvoj, letni čas in individualne razlike.  

 
• Okolje 

Okolje zelo vpliva na vsebino in način otrokovega igranja. Otroci iz manj naprednega okolja 

se nedvomno manj igrajo, ker imajo za igranje na razpolago manj časa in prostora, pa tudi 

manj primernih igrač. Razlike so tudi med vaškimi in mestnimi otroki. Prvi posnemajo 

drugačne zglede kot drugi. Mestni otroci so nekako stalno bolj na kupu in se zato lažje igrajo 

razne skupinske igre. Vaški otroci se igrajo manj organizirano in manj skupinsko. Razlike so 

tudi v igračah (Žlebnik, 1975). 
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• Tradicija 

Vloga tradicije je predvsem v prehajanju iger iz generacije v generacijo. Sem sodijo tudi 

razlike v kulturnem ambientu (prav tam). Vsaka kultura ima svoje tradicije, ki se prek 

vsakdanjega življenja prenašajo v otrokovo igro. Tako otrok z igro usvaja tradicijo kulture, v 

kateri živi (npr. delitev nalog na ženske in moške v posameznih kulturah) (Horvat in Magajna, 

1989). 

 

• Spol 

Nekatere igre veljajo za tradicionalno dekliške (igre s punčkami, gospodinjska opravila), 

nekatere pa za tradicionalno deške (vojaki, vlak). Ta tradicionalna »obveznost« sega 

nemalokrat tako daleč, da se morajo deklice in dečki igrati njim »primerne« igre, pa naj jih 

zanimajo ali ne. Tradicionalne obveznosti je tudi manj tam, kjer je na razpolago več 

raznovrstnih igrač, več pa tam, kjer ostajajo tudi v igračah pri »starem«. Nemalo staršev še 

naravnost vsiljuje svojim otrokom »spolu primerne« igre. To je še posebej videti pri njihovi 

vzgoji dečkov, ki jih starši včasih celo spodbujajo, naj prezirajo dekliške igre in igrače. Starši 

se različno vedejo do deklic in dečkov že takoj po rojstvu. Različno vedenje se ne kaže enako 

intenzivno na vseh področjih razvoja in je manj različno npr. pri hranjenju in umivanju kot pa 

pri igri in socialnih interakcijah (Belsky, 1980; nav. po Marjanovič in Zupančič 2001, str. 

42). Razvoj spolne identitete se v vsej svoji celovitosti odraža v igri in nanjo vpliva, hkrati pa 

tudi igra vpliva na razvoj spolne identitete. Izbira igre, vsebina igre in njena vrsta, soigralci – 

vse to so prvine igre, ki so odvisne tudi od spola. 

 

• Intelektualni razvoj 

Bistrejši otroci so pri igrah aktivnejši in iznajdljivejši, se dalj časa igrajo, več berejo in več se 

družijo s starejšimi otroki kot povprečni vrstniki. Bolj se razvijajo v smeri skupinske igre kot 

posamične. Nadarjeni otroci imajo velikokrat težave pri igranju z drugimi otroki in se zato 

raje prepuščajo branju, zbiranju ali računanju (Žlebnik, 1975).  

 

• Vrsta igrače 

Na razvoj igre pa vpliva tudi vrsta igrač, ki jih ima otrok na razpolago. Določeni tipi igrač 

vplivajo na določeno igralno aktivnost. Kocke, pesek in orodje spodbujajo k ustvarjalnosti in 

konstruktivni igri. Punčke, gospodinjska oprema ali vojaki usmerjajo otroka v domišljijski 

igri (prav tam).  
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• Zdravstveno stanje in gibalni razvoj 

Zdravi otroci se igrajo več časa kot bolni otroci. Gibalno bolj razviti otroci se igrajo več časa 

od tistih, ki so slabše motorično razviti. Gibalno boljše razvit otrok ima tudi večje možnosti 

pri udeleževanju v različnih igralnih dejavnostih (Horvat in Magajna, 1989). 

 

• Letni čas 

V poletnem času se otroci igrajo manj naporne in mirnejše igre kot pozimi. Zimski čas 

omogoča drugačne vrste iger kot poletni (pozimi: drsanje, sankanje, smučanje; poleti: 

plavanje, igre z žogo, kolesarjenje) (Žlebnik, 1975). 

 

• Individualne razlike  

Eni otroci potrebujejo pri igri več spodbude, drugi manj, eni so bolj energični in vztrajni, 

drugi bolj leni, eni se bolj nagibajo k voditeljskim vlogam, drugi pa se raje pustijo voditi in so 

manj domiselni in iniciativni. Eni zelo zvesto posnemajo, drugi pa so pri tem bolj ustvarjalni 

(prav tam). 

 

Igra je v Kurikulumu za vrtce zapisana kot dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni 

odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna. Sama 

igra je v veliki meri pogojena z otrokovo starostjo. Poteka od zelo preprostih k vse bolj 

zapletenim oblikam. V nadaljevanju se bom osredotočila na igračo.  

 

3 OTROK IN IGRA ČA 

3.1 OPREDELITEV IGRAČE 

U. Fekonja (po Marjanovič Umek 2001, str. 85) trdi, da »igračo v širšem pomenu besede 

predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. Igrače so 

osnova otrokove igre, ki postavijo okvirno idejo za igro ter vplivajo na posamezne oblike 

igre«. Sprva so to deli telesa, kot so prsti, roke in noge, nato obraz in roke osebe, ki otroka 

neguje, kasneje pa tudi predmeti iz njegovega okolja: odeja, plenice , papir, lončki ter »prave« 

igrače, ki so izdelane doma ali pa industrijsko. 

Po L. Marjanovič (1981) igrača ni samo sredstvo igre, temveč je tudi otrokov zvesti 

spremljevalec, njegov prijatelj in prvi soigralec v igri. Igračo otrok pooseblja, jo ljubkuje, se z 

njo pogovarja, zanjo skrbi in se nanjo tudi močno naveže. Hkrati je igrača tudi vzgojno 
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sredstvo, ki otroka spodbuja k opazovanju, razvijanju različnih spretnosti, k razmišljanju in 

kombiniranju, k vztrajnosti in sodelovanju. Tako igrača bogati njegovo mišljenje in čustva ter 

ga hkrati uvaja v vse širše socialno okolje.  

 

3.2 KLASIFIKACIJA IGRAČ 

L. Marjanovič (prav tam) meni, da pri igri z različnimi igračami otrok pridobiva številna 

spoznanja na čutnem področju in na področju motorike, razvija spretnosti, pridobiva izkušnje 

na čustvenem, socialnem in spoznavnem področju. S tega vidika je tudi možna okvirna delitev 

igrač po njihovi osnovni funkciji, čeprav se pri mnogih igračah različne funkcije tesno 

prepletajo.  

M. Zupančič in S. Erpič (1997) igrače razvrstita v tri skupine. 

1. Prototipski predmeti so igrače ali predmeti, ki so podobni stvarnim predmetom, ki jih 

zamenjujejo oz. nadomeščajo v igri, zato imajo določen pomen (npr. punčke, avtomobilčki). 

2. Polprototipski predmeti so igrače, ki so le delno podobne stvarnim predmetom, ki jih 

nadomeščajo v igri, pomen teh igrač ni več enosmiseln (npr. sestavljanke). 

3. Večpomenski predmeti so igrače, ki jim lahko pripišemo poljuben pomen in ki lahko v igri 

zamenjujejo več različnih stvarnih predmetov (npr. lesene kocke). 

L. Marjanovič (1981) igrače razvrsti 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 (npr. vozila, žoge). Igrače iz te skupine v veliki meri 

omogočajo otrokom tudi razgibavanje na svežem zraku. Ljubkovalne igrače so običajno 

narejene iz mehkih materialov (pliš, blago, volna). Otroci jih lahko ljubkujejo, pestujejo ter jih 

oživijo v svoji igri. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo občutek varnosti, topline ter tako 

ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj (npr. živali iz pliša, lutke). Ljubkovalne igrače 

otroka pomirijo pred spanjem in v stresnih situacijah (na potovanju, pri zdravniku, na obisku). 

Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih 

konstruktov ter si tako pridobiva tehnične izkušnje (npr. kocke, naravni materiali: mivka, 

kamenje, listi). Pripomočki za družabne igre otroka navajajo na upoštevanje pravil igre ter 

zahtevajo sodelovanje s soigralci (npr. karte, človek ne jezi se, monopoli).Priložnostne igrače 
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so različne doma izdelane oz. improvizirane igrače. Otroci jih izdelajo sami ali pa s pomočjo 

odraslih. Te igrače so iz različnih materialov ter služijo najrazličnejšim namenom. Avtorica 

poudarja, da z izdelavo domačih igrač otrok utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti. 

V nadaljevanju diplomske naloge bom uporabljala delitev igrač po L. Marjanovič.  

3.3 IGRAČE V RAZVOJNIH OBDOBJIH OTROKA   
 

Način otrokovega igranja se spreminja v skladu z njegovo zmogljivostjo, zato naj bi razvoju 

ustrezale tudi otrokove igrače. Pri izbiri igrač največkrat ne upoštevamo stopnje otrokovega 

duševnega razvoja. Zato otrok večkrat odklanja igrače, ki se zdijo odraslim lepe in dragocene, 

in se z večjim zadovoljstvom ukvarja z enostavnejšimi, zlasti s tistimi, ki jih lahko uporablja v 

različnih oblikah igre. Igrača, ki ne ustreza otrokovim razvojnim zmogljivostim, ne more 

spodbudno delovati na njegov duševni razvoj. To velja tudi za primere, ko otroci dobivajo 

igrače, primerne za mlajše otroke. Otrok ne ve, kaj bi počel s takimi igračami, ker ga igra, ki 

jo je prerasel, ne zanima več in mu ne nudi več zadovoljstva. Njegove funkcije pri taki igri ne 

morejo priti do izraza (Toličič in Smiljanič, 1979). L. Marjanovič Umek (2011) dodaja, da 

otroci potrebujejo igrače v vseh razvojnih obdobjih oziroma pri vseh starostih. Je pa res, da se 

s starostjo spreminja prevladujoča vrsta igre in s tem tudi pogosteje rabljene igrače.  

Dojenček oz. malček je pogosto vključen v funkcijsko igro, v kateri rabi predvsem igrače za 

zaznavanje in enostavno gibanje, npr. ropotuljice, mobile, obešene nad posteljico, žoge za 

prijemanje in spuščanje, igrače na vrvici za vleko in zvočne igrače. V prvem letu življenja je 

otrokova igrača njegovo lastno telo. Kmalu mu to ne zadostuje več in začne prijemati 

predmete, ki jih doseže z roko. Paziti moramo, da predmeti niso ostri in premajhni, da jih 

otrok ne pogoltne ali se poškoduje. Od drugega do četrtega meseca otrok ugodno reagira na 

glasbo, ki pa ne sme biti preglasna ali mu preblizu. Od tretjega ali četrtega meseca pa otrok že 

rad opazuje predmete okoli sebe. Na posteljico mu obesimo razne barvne trakove, ploščice ... 

Oblike niso pomembne, samo da se predmeti gibljejo in škrebljajo, če jih otrok prime. Po 

četrtem mesecu sledi ropotuljica. Ustrezajo tudi razni predmeti ali živali iz gume. Po devetem 

mesecu želi držati v vsaki roki po eno igračo. Z udarjanjem dveh predmetov sam ustvarja 

zvok, kar ga še dodatno stimulira k dejavnosti. Proti koncu prvega leta so zanimivi votli 

predmeti, predvsem taki, v katere lahko vtika prste ali pa zlaga enega v drugega (Toličič in 

Smiljanič, 1979). 
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Otroci v zgodnjem in srednjem otroštvu, ki pa se pogosto vključujejo v simbolne oziroma 

domišljijske igre, igre s pravili in igre, ki zahtevajo gradnjo in sestavljanje, rabijo različne 

igralne sete, denimo kuhinjo, trgovino ali frizerstvo. Za igro potrebujejo tudi manj 

strukturirane igralne materiale, ki jih sami spreminjajo: papir, palice, kamne, listje, človeške 

in živalske figure, najrazličnejša vozila, družabne igre, zahtevnejše sestavljanke in gradbene 

elemente (Marjanovič, 2011). V drugem letu življenja otrok shodi, zato skuša vse predmete, 

ki jih je prej le gledal, doseči in prenašati naokrog. Zanimive so igrače, ki jih lahko premika 

(vozički, škatle, stolčke ...). Rad ima tudi zvoke (zvonci, triangel, piščalke, boben ...). Otrok 

odkrije novo dimenzijo in začne graditi kocke navpično. Prične se čas slikanic in iger v 

peskovniku. V tretjem letu življenja so še vedno zanimive igrače, ki jih otrok potiska pred 

seboj ali vleče za seboj (vozički, avtomobili, živali na kolesih ...). Posebej zanimiva so tista 

vozila, na katerih se lahko vozi ali jih sam upravlja (tricikel, avtomobil, gugalni konj ...). V 

tem obdobju se pojavlja domišljijska igra. Otrok se vživlja v razne vloge, se oblači v obleke, 

nosi torbice, pokrivala, pentlje ... Tudi pribor za risanje in slikanje je cenjena igrača. Čim 

manjši je otrok, tem večji mora imeti papir, na katerega riše (Toličič in Smiljanič, 1979). 

Starejši predšolski in šolski otroci se radi igrajo z bolj strukturiranimi igračami, s katerimi 

se lahko dosega določene cilje. Imenujemo jih didaktične igrače in sem sodijo domine, igre 

tipa človek ne jezi se in karte (Marjanovič, 2011). Od tretjega do sedmega leta je tricikel še 

vedno priljubljen, kasneje pa ga zamenja že pravo kolo. Poveča se zanimanje za mehanizirane 

igrače, ki jih navije, da se gibljejo. Prične se igra vlog, za kar so primerni pribori za kuhanje 

in domača dela, pa tudi vrstniki kot soigralci. Otroci v tej starosti radi obiskujejo predstave, 

predvsem lutkarske. Proti koncu obdobja se pri otroku uveljavijo družabne igre, ki imajo velik 

pomen, saj mora otrok upoštevati določena pravila in soigralce. Od petega do sedmega leta so 

pomembni športni rekviziti (sanke, smučke, rolerji ...) (Toličič in Smiljanič, 1979). 
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3.4 DOBRA IGRAČA  
 

Komisija za oceno igrač je pregledala igrače in vse štiri zahtevane ocene (zdravstveno-

higiensko, psiho-pedagoško, likovno-oblikovno in tehnološko ter tehnično-vzgojno oceno) ter 

predlagala Ministrstvu  za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, da podeli igračam, ki 

so dosegle pozitivno oceno, znak »DOBRA IGRAČA«.  

 

Slika 1: Znak Dobra igrača (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

Znak Dobra igrača predstavlja stilizirano figuro otroka z dvignjenimi rokami (Štih, 2010). 

Komisija za oceno igrač je začela z delom leta 1984. Člani komisije so Matjaž Jaklin, mag. 

Viviana Golja, Veronika Babuder, dr. Ljubica Marjanovič Umek in Matjaž Deu (Gologranc 

Zakonjšek, 2002). 

Zdravstveno-higienska ocena 

Pri zdravstveno-higienski oceni se preverja vrsta in kakovost materialov, iz katerih so igrače 

izdelane, oblika igrač in obdelava njihovih površin, mehanska lastnost igrač (velikost igrač, 

trdnost in obstojnost materialov na različne mehanske obremenitve …). Preverja se tudi 

gorljivost igrač. Če se material igrače slučajno vname, se sme ogenj razširiti s tako hitrostjo, 

da ima otrok dovolj časa igračo sleči ali pa se umakniti, preden dobi resne poškodbe. Zelo 

natančno se preizkušajo materiali glede na migracijo težkih kovin. To je pomembno zaradi 

možnosti, da otrok igračo ali del igrače pogoltne. Preverja se kakovost barv in obstojnost le-

teh v modelni raztopini sline in znoja, čistilnih sredstvih in razkužilih, obstojnost dlačic proti 

puljenju (npr. pri plišastih igračah) in česanju (npr. pri punčkah). Pozitivna zdravstveno-

higienska ocena je predpogoj za pridobitev znaka »DOBRA IGRAČA« (prav tam).  
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Likovno-oblikovna ocena 

Samo dobro oblikovana igrača lahko pravilno vpliva na razvoj človeka v njegovi najbolj 

občutljivi dobi razvoja, to je v otroštvu. Oblikovalec igrač naj bi pri svojem delu upošteval 

čiste in skladne oblike, pravilno izbrana razmerja, mehkobne oblike, ergonomske zakonitosti, 

logične detajle, spoje in sklope, čiste in jasne barve ter pravilno uporabo naravnih in umetnih 

materialov.   

Igrače se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:  

− oblika in zasnova (skladnost oblik in razmerij, dobra in jasna stilizacija elementov žive 

in nežive narave, naravni ali umetni materiali, uporabljeni na pravilen način ...);  

− varnost igrače je neposredno povezana z obliko igrače, kjer se upoštevajo pravilno 

oblikovani robovi, spoji, mehkoba oblike, ergonomske zakonitosti in pravilno 

dimenzioniranje elementov igrače, pri čemer se upošteva starost otroka, ki mu je 

igrača namenjena;  

− funkcija igrače, ki izhaja iz zasnove, mora biti nedvoumno povezana z njeno obliko; 

− uporabnost izhaja iz oblike, dobro oblikovana igrača je tudi dobro uporabna; 

− materiali, iz katerih so izdelane igrače, naravni ali umetni, morajo biti kvalitetni, 

dovolj trdni, elastični, površinsko neoporečni in tudi pravilno ter primerno obdelani in 

uporabljeni; 

− barve, ki so praktično v vsaki igrači, morajo biti jasne, primerno intenzivne in skladne 

med seboj; 

− embalaža in njena kakovost kot ovoj in zaščita vsebine mora biti oblikovana enako 

skrbno kot vsebina (prav tam).  

Tehnološka in tehnično-vzgojna ocena         

Igrače morajo pri normalni in predvidljivi igri otroku nuditi predvsem varno igro. Kvaliteto 

izdelave igrač se preverja po naslednjih kriterijih: 

− kvaliteta materialov, iz katerih sta izdelana igrača in embalaža; 

− velikost in masa celotne igrače morata ustrezati otrokovi starosti in njegovim 

zmožnostim prijemanja, prenašanja in igranja; igrača ne sme biti premajhna in tudi ne 

prevelika ter pretežka, da se bo otrok lahko z njo varno igral; 
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− kvaliteta izdelave in mehanska trdnost igrače (igrače ne smejo imeti ostrih robov, 

kotov in ozkih rež; igrače, ki so sestavljene iz več delov, morajo imeti primerno trdno 

konstrukcijo, da se pri normalnih obremenitvah ne bi deformirale); 

− kvaliteta elementov zvez in varnost (igrače so sestavljene iz nerazstavljivih in 

razstavljivih elementov zvez, ki morajo biti varne); 

− možnost higienskega vzdrževanja (materiali, iz katerih so izdelane igrače, morajo 

omogočiti pranje, površinsko čiščenje in vzdrževanje); 

− vzbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti (otrok naj ima možnost, da posamezne dele 

igrače poljubno sestavlja in razstavlja v vedno nove oblike, ki so plod njegovih idej in 

zamisli); 

− število kombinacij, konstrukcijskih možnosti, ki jih nudi igrača (konstrukcijske igrače 

omogočajo otroku sestavljanje in razstavljanje različni izdelkov po načrtu ali pa si 

izdelek zamislijo sami, kar jim omogoča boljši razvoj ustvarjalnih sposobnosti; 

tehnično zahtevnejše igrače pa nudijo tudi možnost, da se v igro otroka lahko vključijo 

tudi starši in vzgojitelji) (prav tam).      

Psiho-pedagoška ocena 

Ocenjevanje igrač z namenom izdelave psiho-pedagoške ocene poteka v vrtcih med različno 

starimi otroki. Otroci v igri s preizkušano igračo najbolj jasno pokažejo, ali igrača vzdrži ali 

ne opredeljene kriterije. Okvirni kriteriji za ocenjevanje so naslednji: 

− funkcija igrače v otroški igri (ugotavlja se, ali igrača pretežno spodbuja funkcijsko 

igro, gibalne igre, konstrukcijske in ustvarjalne igre, simbolne (domišljijske) igre, 

družabne igre oz. igre s pravili); 

− starostna primernost igrače, ki se ugotavlja ob upoštevanju otrokovih razvojnih 

zakonitosti in zakonitosti učenja otrok v različnih razvojnih obdobjih; 

− možnosti, ki jih igrača nudi z vidika spodbujanja otrokovega razvoja in učenja; 

− pogoji za igro s konkretno igračo, npr. notranji prostori, zunanja površina, 

individualna in/ali skupinska igra, čas in trajanje igranja; 

− stopnja strukturiranosti, realističnosti igrače, s tem povezana navodila, načrti, priloge; 

− primernost igrače za otroke s posebnimi potrebami (prav tam). 

Igrača z znakom »dobra igrača« mora imeti pozitivne vse štiri ocene. Ima pa med vsemi 

štirimi ocenami zanesljivo »poseben« pomen zdravstveno-higienska oz. varnostna ocena. Če 

igrača ne zadosti vsem merilom, ki so zajeta v varnostno oceno, ne more biti ocenjena kot 
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dobra. Pri preostalih ocenah je fleksibilnost nekoliko večja, npr. pri neki igrači je večji 

poudarek pri posameznih merilih, ki jih vsebuje ta ali ona ocena, pri drugi igrači pa morda na 

drugih« (Marjanovič Umek, po Lešnik, 2007). 

Ocenjevanje igrač je potekalo 25 let, do leta 2009. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Republike Slovenije je ukinilo Komisijo za oceno igrač. Kot je zapisala L. Marjanovič Umek 

(nav. po Bilban, 2011, str. 48), so v tem času ocenjevali igrače tako domačih kot tujih 

proizvajalcev. Seveda je bilo med njimi več igrač iz tujine, saj je slovenski prostor premajhen, 

da bi bila proizvodnja igrač dovolj široka in raznolika. Ravno nasprotno pa je v tujini, kjer je 

na trgu vse več igrač, med katerimi je veliko dobrih, še vedno pa ne dovolj kakovostnih. Kot 

psihologinji se ji zdi posebej pomembno, da se kupcu, torej staršem, babicam, dedkom in 

vrtcem, pomaga tudi pri nakupu igrač, in sicer tako, da so igrače, ki si v procesu neodvisnega 

ocenjevanja pridobijo določen certifikat, posebej označene, podobno kot ostali izdelki. To 

potrebuje znova in znova vsaka generacija kupcev, saj je na trgu vsako leto več igrač, 

oglaševanje pa je čedalje bolj agresivno. Avtorica še posebej poudari, da je nakup igrače 

enako odgovorno dejanje kot nakup drugih izdelkov za otroka.  

 

3.4.1 IZBIRA KAKOVOSTNE IGRAČE  
 

Izbira kakovostne igrače je vse prej kot lahka naloga. Veliko staršev naleti na resno težavo, ko 

želijo v izobilju igrač, ki jih lahko vidimo na policah trgovin, izbrati takšno, ki bi otroku 

ponujala veliko zabave ter hkrati spodbujala njegov razvoj (Lešnik, 2007). 

Starši naj se odpravijo po novo igračo z že oblikovano idejo, kaj bi želeli kupiti. »Naključen 

nakup naj bo izjema. Vzemite si čas, igračo si poglejte od blizu in preizkusite, ali in kako 

deluje. V kolikor igrača nima znaka Dobra igrača, še posebej popazite, ali ima vsaj znak CE, 

kar pomeni znak minimalne varnosti igrače. Upam in verjamem, da bo država v prihodnjih 

letih vnovič vzpostavila sistem ocenjevanja igrač in tako pokazala svoje spoštovanje do 

otroške igre in otroških igrač,« je strnila v svoje misli L. Marjanovič Umek (po Bilban, 2011, 

str. 48). 

Igrače so proizvod, ki ga uporabljajo otroci. Vsi želimo, da bi se naši otroci igrali z varnimi in 

tudi sicer kakovostnimi igračami. Zato morajo biti igrače naših otrok izdelane iz neškodljivih 
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materialov in na način, ki izključuje tveganje, da se bo otrok z igračo poškodoval ali celo 

zastrupil pri normalni uporabi (Gologranc Zakonjšek, 2002).  

Igrače so osnova otrokove igre in hkrati vzgojno sredstvo, ki otroka spodbuja k opazovanju, 

razvijanju različnih spretnosti, k razmišljanju in kombiniranju, k vztrajnosti in sodelovanju. 

Otrok mora imeti svoji starosti primerno igračo in takšno, ki ima znak »dobra igrača«. Igra in 

igrača sta zelo povezani in pomembni za otroka. V nadaljevanju bom napisala, kako so se igre 

in igrače spreminjale skozi čas. 

 

4 IGRE IN IGRA ČE SKOZI ČAS 

4.1 ZGODOVINA IGRE IN IGRAČE   

4.1.1 PRAZGODOVINA (čas starejše železne dobe, 900‒400 pr. n. št.) 
 

Igra je stara toliko kot človeštvo, prav tako pa tudi igrače. O tem pričajo predmeti, ki so jih 

arheologi našli med izkopavanji; med njimi je namreč nekaj takih, ki so bili nedvomno 

izdelani za otroške igre. V najstarejših obdobjih človeške zgodovine so se otroci igrali s 

predmeti, ki so jih našli v naravi, npr. s posebej zanimivimi kamni, palicami, školjkami, pa 

tudi s peskom in podobnim. Z vsemi temi stvarmi se seveda igrajo tudi današnji otroci. Pri 

tem ima največjo vlogo domišljija. Iz navadne palice se da z zvrhano mero domišljije narediti 

imenitnega konja za jahanje, narobe obrnjen lonec postane skoraj pravi boben, majhni in večji 

kamenčki so nepogrešljivi za celo vrsto iger od balinanja naprej, medtem ko se da iz raznih 

krpic blaga in koščkov lesa izdelati punčko. Z odkrivanjem sveta in novih snovi (npr. kovin) 

se je izbor igrač zelo razširil, vedno več je bilo tudi takih, ki so bile izdelane prav zato, da bi 

se z njimi igrali otroci. Vendar pa so še vedno prevladovali predmeti, ki so si jih otroci s svojo 

bujno domišljijo prilastili za igro; to so bile stvari, najdene v naravi, predvsem pa predmeti, 

namenjeni vsakdanji uporabi. Večina igrač je bila izdelana iz snovi, ki jih je lahko oblikovati, 

npr. iz slame, blaga, usnja, lesa ali lubja. Takšne igrače so bile zelo razširjene, vendar pa se do 

danes niso ohranile. Vse te snovi so namreč zelo neobstojne in hitro razpadejo. Ohranile so se 

samo igrače iz trajnejših materialov (Kos, 1988). 

Otroško igranje in igrače so nekaj najstarejšega in najlepšega na svetu, o čemer vsakdo vsaj 

nekaj ve, kar bi lahko pomenilo, da smo nanje navajeni od svojega prvega zavedanja. Vsak 

odrasel človek nosi s seboj spomine na otroštvo. Med njimi so spomini na igrače in igre 

gotovo med najmočnejšimi. Včasih se nekako čudno dopolnjujejo, kot da prijetno otroštvo 

deli z otroki tudi prijetne igrače. Včasih se tudi sredi zoprnih in hudih otroških dni najde 
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kakšna igrača, ki pomaga preživeti vse tisto najhujše in ostane v tako močnem in trajnem 

spominu kot živo bitje. Dokler je otrok še majhen in sredi vsakdanjega igranja, si ne 

predstavlja, da bo igračo nekoč odložil. Lahko jo polomi, pokvari, izgubi, vendar so to pota, 

ki spremljajo ves čas oba, tako otroka kot igračo. Šele ko pride nek določen čas, ko igrača ni 

več potrebna, se lahko ločita. Pa še takrat se najdejo nekateri otroci, zdaj že odrasli, ki 

posestniško bdijo nad staro igračo, čeprav že zdavnaj ni več v rabi, a se ne morejo ločiti od 

nje. Otroško igračko spremlja zla usoda tako rekoč od rojstva. Če je uporabna in pripravna, jo 

bo otrok izrabil do konca, če je lepa in dragocena, jo bo moral več ali manj gledati od daleč 

(Tomažič, 1999). 

Kuret (1959, po Križ, 2002) je mnenja, da nam igrače govorijo o času, v katerem so nastale, 

in so predvsem podoba nekega odnosa, ki so ga imeli odrasli do otroka. Igre in igrače so 

gotovo najlepši del spominov iz otroškega obdobja. Igrače niso imele samo vlogo polepšati 

otrokovo mladost, ampak ga tudi vzgajati in skozi igro navajati na opravila, ki jih bo opravljal 

kot odrasel človek. Po drugi strani pa so bile igrače tudi dobro prodajno blago in nemalokrat 

tudi statusni simbol. Otroške igrače so bile v prvi vrsti namenjene igri in uporabi. Večina 

igrač je na koncu pristala v smeteh. Tako je iz starejših obdobij ohranjeno malo igrač, a 

nekatere so vendarle »preživele«. Kot je zapisala V. Dušković (1987), nobena stvar ne more 

tako izpolniti čustveni svet otroka in biti tako privlačna zanj, kot je igrača. S preučevanjem 

otroške igre in igrač so se v glavnem ukvarjali psihologi in pedagogi, etnologi pa so otroške 

igre in igrače opazovali kot pojme, s katerimi se pojasnjuje ohranjanje in prenašanje 

določenih kulturnih elementov.  

Za igranje, igre in igrače lahko rečemo, da so univerzalne, ker se pojavljajo v skoraj vseh 

časovnih obdobjih in kulturah (Hudelja, 2002). Sereing (1999) dodaja, da se v igračah zrcali 

tudi prevladujoči svetovni nazor vsakega obdobja. 

Kaj so počeli otroci v prazgodovini, medtem ko so njihovi starši lovili plen in nabirali zelišča, 

se sprašuje A. Čokl (2012). Arheološke raziskave kažejo, da so se verjetno kratkočasili s 

preprostimi igračami, lutkami živali in pomanjšanim orodjem odraslih.  

Na Kučarju (Podzemelj v Beli krajini) so našli majhen, iz gline narejen konjiček na štirih 

kolesih. Najdba konjička govori tudi o drobcenih rokah, ki so igračo pred več kakor dva tisoč 

leti držale in verjetno tekale z njo okrog pod strogim očesom matere ali skrbnice. Igrača je 

bila verjetno delo kakšnega lokalnega lončarja, obrtnika, ki je ob izdelovanju vsakovrstnih 

posod utegnil najti čas za njeno izdelavo. Tako je posvetil svoje znanje izdelavi igrače 
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oziroma učila in v tem dejanju vidimo skupnost, v kateri je bil razvoj njenih otrok pomemben 

(Weiss, 2010).  

 

Slika 2: Konjiček (7. stoletje pr. n. št.) (Belokranjski muzej Metlika). 

Na Kučarju so bile najdene tudi glinaste figurice in ropotuljica. 

 

Slika 3: Ropotuljica (7. stoletje pr. n. št.) (Belokranjski muzej Metlika). 

 

Slika 4: Glinasti figurici (7. stoletje pr. n. št.) (Belokranjski muzej Metlika). 
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Slika 5: Glinasta figurica (7. stoletje pr. n. št.) (Belokranjski muzej Metlika). 

 

4.1.2 STARI VEK ALI ANTIKA (3500 pr. n. št.−467 n. št.) 
 

Prve znane igrače, ki izvirajo iz obdobja med 3. in 1. tisočletjem pr. n. št., so najdene v 

Mezopotamiji. To so bile ropotuljice, igrače, ki se kotalijo, in miniaturno pohištvo za lutke iz 

terakote. Najstarejša najdena lutka je človeška figura, grobo izklesana iz roga živali, podobna 

šahovskemu »kmetu«. Najdena je bila v paleolitski jami Trau Magrite pri Pont-a-Lesse. Ta 

figura ima cilindričen segment roga z nastavkom v obliki krogle, podobne glavi (Dušković, 

1987).  

Sereing (1999) trdi, da k najstarejšim najdbam igrač iz časa 3000 do 1000 let pred n. št. 

štejejo tudi: ropotulje iz kamna ali gline, lesene in lončene punčke, ki so deloma tudi 

pobarvane in oblečene, vse vrste živali (tudi živali z gibljivimi deli), žoge, koščice, frnikole, 

vrtavke itd.  
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Slika 6: Leseni punčki, izkopani v antični Emoni (Križ, 2002). 

Iz starega Babilona je kot edini primer igrače ohranjen ornament lutke iz alabastra s 

premičnimi udi in enostavno okrašen, kar naj bi predstavljalo obleko. V Egipčanskih 

grobnicah so bile poleg lutk najdene tudi žoge iz kože in miniaturne kopije mnogih 

predmetov, ki so se uporabljali v vsakdanjem življenju. V teh grobovih so bile odkrite tudi 

prve premične igrače, pri katerih je otrok s pomočjo preprostega mehanizma premikal na 

primer lesene figurice krokodila in tigra, ki je odpiral usta (Dušković, 1987). V starem Egiptu 

so poznali tudi najmanj štiri različne igre na igralni deski, med njimi igro, ki ustreza 

»današnjemu« vovkanju ali jahanju lisice (Sereing, 1999).  

Ropotuljice so prve igrače, ki so jih matere darovale otrokom v antični Grčiji in Rimu. Igrače 

so bile namenjene igranju otrok in v pomoč vračem ali pa so služile religioznim namenom 

(Dušković, 1987). M. Kos (1988) meni, da se je izbor igrač najbolj razširil v antiki, zlasti v 

Grčiji in v Rimu. Poleg predmetov so se iz tega časa ohranile freske in vaze, na katerih so 

različne otroške igre tudi naslikane. O igračah in igrah starogrških in starorimskih otrok smo 

tako kar dobro poučeni. Vemo na primer, da so se fantje že pripravljali na vojaški poklic, zato 

so bile njihove igrače pomanjšani posnetki orožja njihovih očetov: mečev, kopij, sulic, ščitov 

ipd. Igrali pa so se tudi s figuricami živali, poganjali so obroč … Deklice pa so se veliko 

igrale s punčkami. Le-te so bile izdelane iz kosti, gline ali lesa. Tako fantje kot dekleta so se 

igrali z žogami iz blaga, poznali pa so tudi gugalnico in vozičke. Zelo priljubljena igrača je bil 

tudi zmaj. Poseben položaj so imele družabne igre, ki so se jih udeleževali tako otroci kot 

odrasli. P. Tomc Šavora (2009) je zapisala, da so se otroci v starem Egiptu, antičnem Rimu in 

Grčiji igrali s podobnimi igračami, kakršne imajo otroci še danes: z lutkami, lesenimi 

kockami, žogami … Najzgodnejše igrače so bile narejene iz materialov, najdenih v naravi, kot 

so kamni, palica, ilovica ... A. Čokl (2012) trdi, da otroško igro že od nekdaj poznajo vse 
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kulture sveta in igrače so že tisočletja sestavni del življenja otrok. Iz stare Grčije in Rima so 

ohranjeni podatki o punčkah, jahalnih palicah s konjskimi glavami, žogah, obročih, vrtavkah, 

vozičkih in ropotuljicah iz gline, lesa ali brona. 

Poleg različnih iger s kamenčki, ki jih je bilo treba v skladu s pravili premikati po polju v 

različne smeri, so se igrali tudi z astragalom. To je kost posebne oblike s štirimi različnimi 

stranicami in je prednik današnjih iger na srečo (Kos 1988).  

V antiki so poznali tudi igre s kockami. Prav tako so se igrali z udomačenimi živalmi. Če pa 

niso premogli žive živali, so le-to nadomestili z glinastimi ali lesenimi modeli, ki so 

velikokrat imeli kolesa, da so jih lahko vlekli ali potiskali. Ko so jih prerasli, so morali otroci 

svoje igrače posvetiti enemu od božanstev, npr. Hermesu, Artemidi, Afroditi (Kos 1988). Kot 

je zapisala P. Tomc Šovora (2009), so se morale deklice v antični Grčiji ob prvem mesečnem 

perilu kot znaku prehoda v odraslost, posloviti od svojih igrač in jih žrtvovati bogovom. Poleg 

tega pa je za antični čas značilno, da so se začeli pojavljati tipi igrač (punčke in oprema, 

družabne igre, obroči), katerih oblike so se ohranile vse do danes (Kos, 1988). 

 

4.1.3 SREDNJI VEK (467−1492) 
 

V srednjem veku so se otroci z igro učili uporabljati orodje in orožje, za igre na prostem pa so 

uporabljali kamne, obroče sodov in ročno izdelane igrače. V Evropi so bile v tem obdobju 

znane glinaste frnikole, različne igre s kartami in kockami ter šah (Čokl, 2012).      

Številne igre so imele tehten pomen, bile so nečemu namenjene. Z igro in njenim 

ponavljanjem so si otroci pridobili veščine, telesne in borilne spretnosti. Odrasli so igre jemali 

resno; otrokom so jih dopuščali, njim pa so igre predstavljale kar opravilo (negotio). Povsem 

razumljivo je, da so malčki segali po drugačnih igračah kot veliki otroci in da so se jim oči 

zasvetile ob pisani vetrnici, odraslim pa ob šahu. Podili so se za vetrnicami, ki so se 

spreminjale v mavrični vrtiljak, kadar so dovolj urno tekli. Otroci v mestih so dobili drugačne 

igrače od otrok na gradovih. S katero igro se je pričenjalo otroštvo, ne vemo (Golob, 1995). 

Iz gline ali iz kovine, tudi iz lesa so bile izdelane srednjeveške ropotulje. Nekatere so imele 

obliko živali (pujski so bili prav priljubljeni), imenitnejše so bile izrezljane in okrašene. V 

tisočletjih pred srednjim vekom so jih uporabljali tudi kot glasbilo in orodje vračev, da so s 

hrupom odganjali demonske sile. Dekliška igrača so bili iz gline ali lesa narejeni majhni kipci 

v podobi dojenčka. To je bil preprost, zaobljen izdelek ali tudi ljubka, s številnimi 
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realističnimi podrobnostmi narejena igrača. Glinaste lutke so po navadi delali s kalupi, modeli 

(prav tam). 

 

Slika 7: Glinast kipec v podobi dojenčka (Golob, 1995). 

Malo večji kratkohlačniki so se že preizkušali v spuščanju zmajev. Le-te niso delali iz papirja, 

ker je bil v tistem času še predrag, uporabljali so predvsem blago. Podili so se za obroči, ki so 

jih kotalili po dvoriščih in cestah, zbijali majhne frnikole in večje kroge in balinali. Že dalj 

časa so imeli usnjene žoge, ki so bile napolnjene z volno. Medtem ko so majhnim deklicam 

dali lutke v obliki povitih dojenčkov, so večje deklice dobile lutke z gibljivimi rokami ali 

nogami. Srednji vek je iz latinščine povzel besedo pupa oz. pupus, kar pomeni novorojenček. 

Če je bilo za deklice veselje sanjati o življenju grajske dame, potem je fantičem beseda 

»vitez« ali vsaj »konjenik« pomenila idealno podobo moškega, ki je pravičen in pogumen in 

brani ljudi in deželo pred vsakovrstnimi sovražniki. Ne le vitezi, tudi drugi moški so morali 

znati jezditi, saj je bil konj najurnejši »prevoz«. In s konjem (s podobo konja) so se igrali 

malčki. Dobili so majhne glinaste konjičke, na katerih je bil včasih glinasti jezdec. Nanj se je 

dalo tudi zapiskati. Palica, ki se je na enem koncu končala s konjičasto glavo, je bila zelo 

pogosta igrača. Z njo so kopitljali otroci na kmetih in gradovih.  

Šah je bil sprva igra visokega plemstva. Šahiranja so se učile tudi mlade dame. Šahovske 

figure so bile sprva preprosti kamni različnih velikosti (prav tam). 
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Slika 8: Šah  (Golob, 1995). 

Mlin oz. špana je bil sploh »damska« igra. Srednji vek jo je povzel po antiki. Poznali so še 

dosti drugih iger na deskah. Kart niso imeli dobro zapisanih, rekli so jim »hudičeve 

podobice«. Igrali so se gnilo jajce, slepe miši, zbijanja petelinčka, tolčenja rihterja itd. (prav 

tam).  

 

4.1.4 OD 16. DO 18. STOLETJA 
 

Prvo tiskano besedo »igračka« je v slovenskem jeziku zapisal Primož Trubar v Katekizmu 

leta 1575. Trubarjev zapis je zanimiv iz dveh razlogov ‒ Slovenci smo prvič dobili tiskano 

poročilo o šegi sv. Miklavža, kako so na njegov god obdarovali otroke, in drugič, omenjene 

so bile igrače, ki naj bi jih otrokom položili v kakšno skledico ali pokrivalce. Trubar je 

poročal o šegah, ki jih je videl na Nemškem. Zdele so se mu toliko pomembne, da je 

informacije o njih v slovenščini namenil tudi prebivalcem v stari domovini. Omenjal je torej 

šego, ki jo je videl pri pripadnikih višjega sloja, pri nemških plemenitaših in bogatih 

meščanih. Obdarovanje otrok z igračami za Miklavževo na Slovensko še dolgo ni prišlo, niti 

med mestnimi otroki, kaj šele med kmečkimi (Tomažič, 1999). 

Dokaj zgodaj je v slovenščini omenjena »punčka«, ena izmed najbolj znanih in uporabljenih 

igrač vseh časov. Po letu 1688 je v slovarju pod geslom »die Puppe« navedena slovenska 

razlaga: »punzhiza, s katerimi se ty mladi otrozi ygrajo«. »Punčica« je beseda za igračo, ki je 

znana še danes, pravzaprav še več, ta beseda je ohranila pomen vse do današnjih dni. Zadnja 

razlaga, ki omenja »lepe gospodičnice«, ne more pomeniti drugega kot igračke plemiških in 

redkih otrok bogatejših meščanov (prav tam).  
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Vsaka punčka potrebuje opremo: obleke, omaro zanje, sobo, v katero lahko omaro postavimo, 

posteljo, stole, kuhinjo, kopalnico, gugalnico, skratka celo hišo. Pa še družino, sorodnike in 

prijatelje, ki jo hodijo obiskovat. Takšna »družina« s hišo in opremo sta danes Barbie in Ken. 

Sicer se njune plastične hiše ne da primerjati s starimi, ima pa pred njimi bistveno prednost − 

z njo se namreč lahko igraš, stare hiše pa si lahko samo gledal, ker so bile predragocene za 

igro. Prva hiša za punčke je nastala leta 1558, in sicer za hčerko bavarskega vojvode 

Albrechta VI. Opremljena je bila s takratnim pohištvom, posodo, z lučmi, okrasnimi 

predmeti, skratka z vsem, kar je tedaj sodilo v hišno opremo. Takšna hiša za punčke je pravi 

dokument stanovanjske kulture svojega časa. Privoščili so si jo lahko samo najbogatejši (Kos, 

1988). 

 

Slika 9: Sobi iz hiše za punčke. Obe sta opremljeni s sodobnim pohištvom in kuhinjsko 

opremo (18. stol.) (Kos, 1988). 

O otroškem igranju in igračah pred letom 1800 ni veliko zapisanega. Kar je zapisano, so 

podatki o igračah bogatih mestnih otrok. Položaj otrok je bil vseskozi na splošno tak, da so 

odrasli leta odraščanja imeli bolj za nujno zlo kot pa za obdobje, ki naj bi bilo namenjeno 

neskrbnemu uživanju in igranju (Tomažič, 1999). 

 

Slika 10: Srebrna otroška ropotuljica s piščalko iz 18. stoletja (Kos, 1988). 
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4.1.5 PRVA POLOVICA 19. STOLETJA 
  

V 19. stoletju so si bogati meščani vse pogosteje privoščili portretiranje svojih naslednikov. 

Upodobitve igrač so bile še vedno dokaj redke. Pogosteje so se otroci slikali v družbi raznih 

domačih živali. Otroke bogatih staršev so fotografirali ali portretirali s kakšno lutko ali 

umetno pleteno ropotuljico. Pojavi se domneva, da so bile igrače slikarjev pripomoček pri 

slikanju portretov, nekaj podobnega kot rekvizit v kasnejših fotografskih delavnicah. Slike 

otroških iger iz kmečkega okolja so bile zelo redke (Tomažič, 1999). 

 

Slika 11: Deklica s punčko, slikano v fotografskem atelieru (leta 1900) (Tomažič, 1999). 

Otroci so po pojmovanju odraslih bili že zelo zgodaj godni za delo in to je bil glavni vzrok za 

pomanjkanje časa za igro. Posledično se v takem okolju tudi igrače niso mogle razviti 

(Makarovič, 1995, nav. po Tomažič, 1999, str. 19). Takrat so bili otroci v drugačnem položaju 

od današnjega. Tudi A. Puhar (1982) je pisala o otroštvu na Slovenskem v 19. stoletju. O 

otrocih takrat vlada vsesplošen molk. Družine so imele veliko otrok. Večina Slovenk je rodila 

doma ob pomoči starejših žensk. Prvi ukrep, ki je čakal novorojenega otroka, takoj ko je bil 

okopan, je bilo povezovanje s povoji. Zvezan in negiben je ostal dojenček približno šest 

mesecev, nekje tudi dlje časa.      

Dragocena igrača so bili tudi gumbi, saj so bili dragi in redki. Igranje z njimi pa je za vsakega 

fantiča pomenilo svojevrstno avanturo in podajanje v nevarnost (če so jih zalotili, so bili 

»štrafani« od kaplana in staršev). Kot nekakšne vrste igrač pa so služile tudi piščalke iz vrbe, 

ki jih je izdelal kakšen spreten sosed ali otrok sam. Kadar je bilo dosti vode, se je fantičem na 

paši ponudila priložnost urejati bajarje, jezove, kanale, zlasti pa žlebove in pod njimi vrteča se 
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kolesa, ki so navadno gonila stopo. S pomočjo žepnega nožiča, ki ga je pač imel vsak otrok, 

so rezali, vrtali, žagali in dolbli les. Izdelovali so si piščalke. Take igrače so bile vedno na 

razpolago in ni jih bilo škoda, če so šle hitro v izgubo (Tomažič, 1999).  

Deklicam so že od nekdaj podarjali igrače, vezane na dom in materinstvo, na njeno že vnaprej 

določeno vlogo matere in gospodinje. Punčke, ki so jih otroci poznali, so bile izdelane iz 

različnih materialov. Kmečke deklice, pa še to ne vse, so imele preproste, doma narejene 

punčke iz cunj. Nekaterim so jih napravile mame, spet druge so si jih izdelale same s pomočjo 

platnene krpe, v katero so dale slamo, ličkanje ali žaganje in jo potem zavezale. Usta, nos in 

oči so narisale, koruzne laske so jim prilepile z lepilom iz moke in vode. Punčke iz cunj, 

podobno kot medvedki, delujejo zelo prijazno. K punčkam so seveda sodili tudi vozički in 

pohištvo za punčke, miniaturni posnetki kuhinjske opreme in drobnega inventarja (Križ, 

2002). 

 

Slika 12: Punčka s »punčko« s porcelanasto glavico in vozičkom (okoli leta 1910) (Tomažič, 

1998). 

• NURNBERŠKA ROBA 

Slovenci se ne moremo pohvaliti s kakšno posebno nagnjenostjo k industrijskemu izdelovanju 

igrač. V prejšnjem stoletju je bilo izdelovanje igrač poznano že v mnogih deželah Evrope. 

Trgovska mreža v avstrijskih deželah je poskrbela, da so kupci tudi pri nas kar hitro prišli do 

njih. V Ljubljani, ki je bila največje tržišče, so svoje izdelke ponujali tudi trgovci z 

nurnberškim blagom. Te igrače so bile predvsem lesene, rezljane in stružene. Igrače, ki so jih 
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prodajali pod imenom nurnburška roba», so na široko pošiljali iz Bavarske po vsej Evropi, 

tudi v Rusijo (Tomažič, 1999). 

Po mnenju A. Čokl (2012) se je otroška igra odraslim sprva verjetno zdela čista izguba časa. 

Šele 18. in 19. stoletje sta prinesla spoznanje o pomenu igre za razvoj otroka. Takrat so igrače 

začeli množično izdelovati, zato so bile vse cenejše. Bogati starši so denar zapravljali za 

poučne igrače: slikovno abecedo, sestavljanke, knjige in namizne igre. V 19. stoletju so z 

igračami trgovali optiki, ki so prodajali parne lokomotive, čarobne svetilke, zidalne kocke in 

optične igrače.   

 

4.1.6 DRUGA POLOVICA 19. STOLETJA 
 

Imenovanje za igračo punčko je bilo v drugi polovici 19. stoletja drugačno in obširnejše. V 

slovarju so bili za igračo zapisani številni narečni izrazi, npr.: »punčika, lila, lilika, donda in 

puža«. Najpogostejši izraz po različnih slovenskih pokrajinah je bil »punčka«. 

»Cvenkanje« ali »fucanje« z gumbi se je spremenilo v »štolcanje«. Gumbe so nadomestila 

peresa. Štolcanje je bila zelo zabavna pa tudi dobičkonosna igra. Na tla so zarisali 

četverokotnik in ga razdelili na štiri enaka polja. V primerni oddaljenosti so potegnili črto. 

Tisti, ki je vrgel svoje pero najbližje črti, je pobral vsa peresa drugih igralcev in jih zagnal v 

četverokotnik. Kar jih je padlo v polja, so bila takoj njegova. Princip fucanja ali cvenkanja ali 

štolcanja je že zelo star. Tako so se igrali že Grki in Rimljani, le pripomočki so bili drugačni. 

Nekaj podobnega je bilo igranje s pirhi na velikonočne praznike, kar je bila fantovska igra. 

Zelo so bile priljubljene »škatle z gradilnimi kockami«, ki so bile predhodnica kasnejših 

Ankerjevih kock. Otrokom sta darila nosila Božiček in Miklavž. Punčke s porcelanasto 

glavico s pravimi lasmi so bile razkošje, a niti ne posebna redkost med meščanskimi otroki iz 

uradniških družin. V drugi polovici 19. stoletja so se zelo hitro menjavale različne nove 

tehnologije. Cenejša izdelava je vplivala na širjenje igrač na trgu. Dokler so bile punčke 

izdelane ročno (vsak kos telesa posebej), so bile drage in dragocene ne glede na material. 

Razvilo se je izdelovanje punčk na hitrejši in cenejši način. Papirno maso z dodatki so 

vkalupljali, barvali, pa tudi oblikovali z voskom. Vosek je bil zelo dragocen material in vse 

17. in 18. stoletje so bile voščene punčke dosegljive le otrokom najpremožnejših. Vlivanje 

voska v kalupe je v 19. stoletju izdelavo pomnožilo, a so bili izdelki še vedno zelo dragi. 

Predvsem izpopolnjena tehnologija je še povečala izdelavo in s tem tudi rabo punčk. Tudi 
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izdelava porcelanastih punčk je v 19. stoletju doživela neštete spremembe in izboljšave. 

Pravzaprav je šel razvoj izdelovanja punčk v prejšnjem stoletju predvsem v smeri pocenitve, 

saj je bilo odjemalcev med novimi meščani vse več. Od 1870 dalje so se začele pojavljati 

celuloidne punčke (Tomažič, 1999).  

 

Slika 13: Punčka iz celuloida (Tomažič, 1999). 

Pomembna novost je bila izdelava gumijastih izdelkov od sredine 19. stoletja dalje, kar so 

spretno izrabili tudi proizvajalci igrač. V istem času so bile na voljo podobne igrače, ki so se 

razlikovale le po materialu, sicer pa so služile istemu namenu. Izrezovanje papirnatih punčk je 

bilo znano zlasti v 19. stoletju, ko se je povečalo in pocenilo tiskanje predlog. Bolj vešči 

otroci (ali starši) so sami narisali potrebne osebe in garderobo (prav tam).  

V drugi polovici 19. stoletja so v trgovinah večjih slovenskih mest prodajali škatle z 

domačimi živalmi, lepo rezljanimi in pobarvanimi. Namenjene so bile meščanskim otrokom. 

Predstavljale so jim pisani svet kmečkega dvorišča. Igrače kmečkih otrok so bile narejene 

doma. Pod otroškimi rokami so nastajale: kmetije v malem, njivice in vrtički, hišice in 

hlevčki, vse ograjeno s plotci. Smrekovi storži so bili krave, macesnovi pa ovce. Tako so si 

kmečki otroci nadomestili vse tiste igrače, ki so jih že dolgo izdelovali in prodajali po 

trgovinah. Z lastno fantazijo so ustvarjali živali, ki so jih poznali (prav tam).  

Fantje na kmetih niso poznali oseb iz knjig, a tudi mestni otroci večinoma niso znali delati pip 

iz zeljnih storžev, poiskati stebelce za piščalke in peči krompir na paši. Igre so bile sicer 

drugačne, igrače pa ne. Oboji so poznali meče in sablje, frače ter papirnata pokrivala (prav 

tam).  



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta 
Mojca Simonič: Igre in igrače skozi čas 

31 

 

Družabne igre so bile zelo priljubljene med visoko družbo. Primerne so bile za praznične dni, 

saj se je njihovo oglaševanje ponavljalo predvsem v decembru, in sicer pred Miklavžem in 

Božičem (prav tam).  

 

Slika 14: Oglas v časopisu, namenjen prodaji igrač (Križ, 2002). 

Friderich Fröbel je bil znameniti nemški pedagog in je veljal za ustanovitelja otroških vrtcev. 

Po njegovih idejah so izdelovali igrače. Fröblovih igrač niso prodajali z namenom, da bi jih 

uporabljali v vrtcih, temveč jih je meščansko prebivalstvo imelo za nekaj novega, modernega, 

morda tudi zanimivega, vsekakor pa zelo vzgojnega (Tomažič, 1999).                     

Okrog leta 1870 je industrija igrač postajala vse številnejša, trgovanje pa močnejše. 

Konkurenca je tudi v slovenskih mestih postajala vedno večja. Seznami igrač so postajali 

vedno daljši in zapeljivejši, a le za bogatejše mestne otroke. Le redko oziroma skoraj nikoli 

niso igrače prišle do kmečkih otrok (prav tam).  

Na podeželske sejme je prišla nurnberška roba. To so bile domače igrače iz lecta, lesa in 

lončenine. Prodaja tega blaga je običajno potekala na stojnicah, brez oglasov v časopisih. 

Trgovci z igračami v mestih so imeli veliko konkurenco s trgovci zunaj slovenskega ozemlja, 

predvsem na Dunaju. Na voljo so bile igrače za oba spola. Za deklice zlasti »pojoča punca« in 

porcelanasti servis, za fante pa samokres in angleški polk vojakov. Večina drugih igrač pa je 

bila mehaničnih, kar dokazuje, da so bile takrat zelo v modi. Reklame v časopisih so ponujale 

najnovejše punčke z glavicami iz porcelana in voska, z najmodernejšimi frizurami, tudi z 

dolgimi kitami, magnetne živali, mačke, ki mijavkajo, kanone iz medenine in lesa, šole za 

šivanje in vezenje in še mnogo drugih Fröblovih igrač, pletene vozičke z otroki, konje iz kože 

za vožnjo in jahanje, dirkalne vozove, kočije, igrače na vodni pogon itd. (prav tam).  

V tem času so tudi punčke že izdelovali v tovarnah ali večjih delavnicah in poznali so jih po 

imenu lastnika ali izdelovalca. Pri nas se niso pojavljala njihova imena, pomembne so bile le 
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dežele, iz katerih so prihajale igrače. Po reklamah ne moremo sklepati, od kod so jih uvažali, 

lahko le domnevamo, da so prihajale iz nemških in drugih avstrijskih dežel (prav tam).  

Drsalke so prodajali trgovci z galanterijo, nurnberškim blagom in železnino. Par drsalk ni bil 

poceni. Namenjene so bile predvsem dečkom, deklice še niso bile usmerjene v ta šport. Kar 

nekaj časa je moralo preteči, da so se na trgu pojavili tudi drugi športni predmeti. Dobro 

razširjena sta bila tenis in nogomet (prav tam).  

V osemdesetih letih so začeli oglašati in prodajati posodice in podobne kuhinjske 

pripomočke. Kuhinjsko posodo so v glavnem prodajali trgovci in je bila uvožena. Spadala je k 

tistim igračam, ki so na Nemškem polnile znamenite »punčkine hišice«. Izdelovali so jih že 

od 17. stoletja naprej. V oglasih naših trgovcev v 19. stoletju sploh še ni bilo zaslediti 

ponudbe hišic. Pojavijo se le jedilni servisi, pohištva itd., vse tiste stvari, ki so bile potrebne 

za opremo hiš. Igrače hiše so bile med najdragocenejšimi predmeti (prav tam).  

 

Slika 15: Miniaturna košara s porcelanastim servisom za piknik (konec 19. stol. ) (Križ, 

2002). 

V nemških deželah so »hišne« predmete izdelovali najprej unikatno, in sicer za prav 

posebnega in znanega naročnika. Šele po letu 1840 je postala produkcija te zvrsti igrač bolj 

številna. Izdelava posameznih predmetov je bila še vedno zelo minuciozna. Pri opremi ene 

bogate punčkine hišice je sodelovalo več specializiranih obrtnikov, npr. srebrarji, mizarji, 

kositrarji, kovači za baker, tapetniki, izdelovalci intarzij, lončarji, izdelovalci porcelana itd. 

Do tako razvejanega dela v domači izdelavi in prodaji na Slovenskem seveda ni prišlo, saj je 

bil trg premajhen (Tomaževič, 1999).  
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M. Kos (1988) je pisala o drugem, novem tipu hiše za punčke, to so razne trgovine, od takih z 

mešanim blagom, do tistih s tekstilom. Sem in tja se najde celo kakšna kavarna. Vsi ti 

predmeti, še posebej npr. posoda, so pomanjšani predmeti za odrasle. 

Proti koncu 19. stoletja so se lahko otroci že kar dobro opremili s kupljenimi igračami. V 

začetku osemdesetih let je velika dunajska tovarna otroških igrač ponujala izdelke, ki so bili 

razdeljeni na štiri skupine. 

1. Za deklice: ljubko oblečena punčka, škatla s kuhinjskimi pripomočki, plavalna punčka 

v kopalni kadi, kovinski štedilnik, miniaturni klavir, Fröblove vzgojne igrače, 

hranilnik, vezena ročna torbica, kavni mlinček itd. 

2. Za večje deklice: salon s pohištvom, zelo lep šivalni pribor, porcelanski servis, majhen 

šivalni stroj, oblečena punčka, garnitura za punčko, pisalna mapa, knjiga pripovedk z 

ilustracijami, tombola z dobitki, kredenca s predmeti itd. 

3. Za dečke: zabojček s kovinskimi konji, zračna pištola, škatla vojakov pešakov, škatla 

konjenikov, domino, tombola, harmonika, kovinska železnica itd. 

4. Za večje dečke: razkošne gradilne kocke, ljubka šolska torba, škatla z barvicami, 

otroška žepna ura itd. 

Večina igrač je bila vzgojnih. Mednje so se štele tudi take stvari, ki jih danes uvrščamo med 

šolske potrebščine.  

Plavalna punčka v kopalni kadi je bila predhodnica današnje gumijaste igrače, namenjene 

igranju v vodi.  

Med predmeti z dunajske tovarne igrač najdemo švicarsko škatlo z zidalnimi kockami. Od 

sredine stoletja so ljubljanski trgovci med reklamami objavljali škatle z gradilnimi kamenčki. 

Sestavljanje kakršnih koli kock ali podobnih predmetov vse do sredine stoletja ni bilo preveč 

cenjeno, ker je bila kocka kot igrača premalo vzgojna, premalo učljiva in koristna igrača. Šele 

ko je pedagog Friederich Fröbel sredi 19. stoletja razvil teorijo o tem, da se smisel za 

disciplino in ustvarjalnost majhnih otrok lahko pospešuje in razvija s pomočjo igre z 

navadnimi kockami, so začeli obravnavati otroka kot otroka in ne kot majhnega odraslega. To 

je čas zmagovitega pohoda kock za zidavo ali gradilnih kock. Sprva so bile lesene, nestabilne 

in so se zlahka podirale. Kasnejše kocke iz umetnega kamna so bile ideja bratov Lillienthal. 

Ker sta pri tem zapravila pravo majhno premoženje, sta idejo prodala lastniku tovarne Anker, 

Richterju. V kratkem času, okrog leta 1878, so škatle z gradilnimi kockami z imenom Anker 
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začele svoj svetovni pohod. Nekaj let po začetku v Nemčiji so prišle tudi na naš trg. Tovarna 

jih je pošiljala po pošti. Ankerjeve kocke so bile otrokom najljubša igrača in sredstvo za 

zaposlitev. Primerne so bile za darilo. Deležne so bile mnogih nagrad, nazadnje zlate medalje 

na svetovni razstavi v Parizu. Ko je leta 1910 lastnik in začetnik Anker umrl, sta bila 

delovanje in prodaja na vrhuncu. Nato so se začele pojavljati nove konkurenčne tovarne 

(Matador, Marklin itd.) in 1931 so največjo tovarno Anker na Dunaju zaprli. Kocke kot 

otroška igrača so postale že tako popularne, da so jih ponarejali oziroma so jih izdelovali tudi 

drugi. Bile so v prodaji v domačih trgovinah in jih ni bilo več treba naročati po pošti. V 

privatni tovarni gradbenih kock se je pojavil človek ne jezi se (Tomažič, 1999). 

 

Slika 16: Oglas, namenjen prodaji Ankerjevih gradilnih kock (leta 1901) (Tomažič, 1999). 

 

Slika 17: Sestri iz bogate ljubljanske trgovske družine pri igri s kockami (leta 1914) 

(Tomažič, 1999). 

Otroške igre bi težko strogo ločevali na fantovske in dekliške. Morda bi za izrazito fantovsko 

domeno označili izdelovanje orožja in bojne igre. Tudi igre z miniaturnimi vojaki, avtomobili, 

letali, ladjicami in vlakci so bile bolj v navadi med fanti kot dekleti. Že v 80. letih 19. stoletja 

se poroča o nevarni igrači frači. Kljub prizadevanjem staršev je frača ostala priljubljena 

fantovska igrača tudi v naslednjem stoletju. Bojne igre so bile med dečki zelo priljubljene. 
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Orožje so si po navadi izdelali kar sami. To so bili meči, ščiti, loki, puščice, tomahavki in 

lesene puške. Fantje so se igrali viteze, partizane, Nemce, kavboje in Indijance. Velikokrat so 

se poistovetili z junaki iz zgodb Karla Maya in si nadeli tudi njihova imena (Križ, 2002). 

Pogled v 19. stoletje nam pokaže, kako zelo so se spremenile razmere za proizvodnjo in 

nabavo igrač. Možnost predelave nekaterih materialov, npr. železne pločevine in kasneje 

plastike, je povzročila pravo revolucijo tudi v proizvodnji igrač. Lesene, ročno delane igrače 

niso mogle konkurirati serijsko izdelanim. Kljub temu pa so ostale igrače dolgo časa luksuzno 

blago. V 19. stoletju je imelo samo 20 % prebivalstva toliko denarja, da jih je lahko kupovalo 

svojim otrokom. Drugi otroci tako rekoč brezskrbnega življenja niso poznali, saj so jih, kakor 

hitro je bilo mogoče, vključili v delovni proces. Pri posameznih postopkih izdelave, še 

posebej pri domači obrti, so morali pomagati celo že pet- in šestletni otroci. Medtem pa so se 

v otroških sobah bogatih družin kopičile igrače (Sereing, 1999). 

 

4.1.7 PRVA POLOVICA 20. STOLETJA 
 

Ob začetku 20. stoletja najdemo upodobitve igrač na portretih otrok iz meščanskega okolja. 

Igrače, ki se pojavljajo na slikah, niso tam, da bi poudarjale imenitnost portretiranca, kar je 

značilno še v 19. stoletju, ampak so preprosto atribut, ki označuje otroka. Igrače, ki se 

pojavljajo na slikah, niso več prestižni predmeti, temveč porabni, čeprav ni znano, ali so bili 

resnično last tistega, ki so ga z njimi naslikali, ali pa so bili le slikarjeva zamisel (Tomažič, 

1999).  

Igrače, ki so razpoznavni znak v 19. in prvi tretjini 20. stoletja, so punčke, konjički na kolesih 

in vozički. Te igrače so bile najbolj pogoste v otroških rokah tako kmečkih kot mestnih otrok. 

Razlika je bila le v kraju izdelave ali nakupa (prav tam).  

Zadnja četrtina 19., še bolj pa začetek 20. stoletja pomenita popolno uveljavitev portretne 

fotografije. V razmeroma kratkem času je le-ta postala tako poceni, da je bila vedno bolj 

dostopna tudi manj premožnim. Ob priložnostih, ki so bile vredne ovekovečenja, so postavili 

otroka v domišljijsko okolje razkošja in mu z igračami pomagali do popolnosti. Te slike so 

varljive, saj ne vemo, komu so igrače v resnici pripadale, fotografu ali portretirancu. Vendar 

nam vseeno pomagajo. Tiste, ki so prišle na fotografijo, so že morale biti moderne in 

priljubljene ter portretirancu v ponos (prav tam).  
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Slika 18: Stric je nečakoma prinesel bogata darila (okrog leta 1914) (Tomažič, 1999). 

Vedrca in lopatke so mestne igrače in jih verjetno niso uporabljali pred zadnjo tretjino 19. 

stoletja. Ko se je vedno bolj številno meščanstvo začelo ukvarjati z okraševanjem vrtov, so še 

gospe in gospodične prijele za umetelno izdelana orodja in kdaj pa kdaj pobrskale po prsti 

okrog okrasnih grmičev. Na kmetih so otroci pri brkljanju po zemlji uporabljali domača 

orodja. Na vedno številnejših mestnih parkih in peskovnikih so postale posode, vedrca, 

lopatke in grabljice vedno bolj pomembne igrače najmlajših otrok. Fantovske otroške igre so 

bile: skrivanje, razbojniki, frnikole in podobno (prav tam).  

»Glavževnate kuglice«, »knofi«, »puce«, »kamenčki«, »peresa« in »štolce« − vse to se je 

pojavljalo v otroških igricah, ki so se jih šli fantje in dekleta že od 19. stoletja dalje. Igre so 

poznali tako na kmetih kot v mestih, razlika je bila le v tem, da so uporabljali različne 

predmete. S peresi so se zabavali mestni otroci. Ena izmed iger, ki pa ni zahtevala igrač, je 

bilo potepanje (prav tam).  

Žoga je postajala v 20. stoletju vedno bolj zanimiva in splošna igrača tako v mestih kot na 

vasi. V Beli krajini so si jih, tako kot punčke, izdelovali kar iz cunj. To so bile žoge, ki niso 

zdržale dolgo, so bile pa zato večkrat nove. Pravzaprav so bile predmet, ki je doživel izreden 

razvoj oziroma skoraj prekvalifikacijo. V 20. stoletju je postala uporaba vsakovrstnih žog 

množična. Med fantovsko družbo je pomenila žoga pravi statusni simbol. To je bila predvsem 

draga igrača oziroma igralni pripomoček. Imeti žogo kot igračo je še v petdesetih letih tega 

stoletja pomenilo izpolnitev sanj mnogih fantov na kmetih in v mestih. Na nedoumljiv način 

si je žoga pridobila veljavo prestižnega predmeta, ki prihaja z Zahoda. Materiali, ki so jih 
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uporabljali za žoge, so bili novi, manj dragi in na splošno bolj dostopni, pa vendar v naših 

krajih večini prebivalcev še vedno nedosegljivi (prav tam).  

 

 

Slika 19: Deček in deklica iz meščanske družine. Deček ima v rokah žogo, slikana v 

fotografskem atelieru (leta 1913) (Tomažič, 1999). 

Hišo za punčke je bilo treba naročiti pri obrtniku. Mizar je naredil leseno ogrodje in pohištvo, 

srebrar srebrno posodo in razne okrasne predmete, skratka vsak obrtnik je nekaj prispeval. 

Opremo in lutke je lahko izbral tudi lastnik sam. Včasih so se z zbiranjem in izdelovanjem 

raznih predmetov za opremo hiše ukvarjale cele družine (Kos, 1988). 

              

 

Slika 20: Pohištvo in kuhinjska oprema (pozna 30. leta 20. stol.) (Tomažič, 1999). 

Deklice s podeželja so se rade igrale trgovino, čeprav v popolnoma improvizirani obliki: 

nabrale so si kamenčke, cvetne in druge liste, pesek ipd. (Križ, 2002). 
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V 20. stoletju so bile ustanovljene mnoge slavne tovarne igrač. Priljubljeni so bili mali vojaki, 

miniaturna kmečka dvorišča, živalski vrtovi in železnica. Kmalu so se pojavili tudi električni 

vlakci. Po 2. svetovni vojni sta na trg z igračami močno vplivala kino in televizija − otroci so 

si želeli kavboje, Indijance, Supermana in druge like iz filmov in risank (Čokl, 2012).      

Otroci kot glavni potrošniki verjetno niso občutili posebne spremembe glede igrač, ko se je 

končala 1. svetovna vojna in je Slovenija vstopila v novo državo. Igrače niso prihajale le iz 

avstrijskih in nemških dežel, ampak tudi od drugod. Izdelovalci in prodajalci so v času med 

obema vojnama postajali različni obrtniki: kleparji, tapetniki in mizarji, ki nudijo različne 

vrste igrač − kovinske igrače, drsalke, sanke, pohištvo za punčke, raznovrstne vozičke za 

malčke in igrače (Tomažič, 1999). 

Izbira igrač za otroke, rojene po koncu 2. svetovne vojne, je bila neprimerno večja kot prej. 

Igrače so bile vse bolj podvržene modnim spremembam in so se zelo hitro menjale. Od vseh 

igrač je bilo še vedno največ nurnberškega blaga. Verjetno je bilo precejšne povpraševanje po 

drsalkah, saj so jih ponujali v trgovinah z železnino pa tudi pri trgovcih z igračami in 

galanterijo. Oglasi velikih trgovin, ki so ponujale reklame bogatih seznamov igrač, so po letu 

1900 počasi izginjali. Razen punčk, ki so ostale med najbolj trdnimi in gotovo tudi najbolj 

zaželenimi igračami, so se pogosto pojavljale tako imenovane kovinske igrače, ki so se 

premikale. Drugi val teh premikajočih se igrač je nastopil šele po koncu 2. svetovne vojne, ko 

so svet preplavile poceni azijske igrače na navijanje (prav tam). 

Vse pogostejše so bile ponudbe za gugalne konje, iz česar bi lahko sklepali, da so bili v teh 

letih zelo priljubljeni. Nekje od začetka 20. stoletja so se v slovenskem trgovskem prostoru 

začele širiti plišaste igračke. Mehke igračke, ki so bile otrokom tako ljube, so bile večinoma 

kar punčke iz cunj. S prvimi medvedki pa je bilo verjetno tako kot z vsako drugo dragoceno 

igračo; bila je redka in zaradi svoje cene spet dostopna le nekaterim. Prodajali so se rjavi 

plišasti medvedki s pripetimi udi in, kar je postala značilnost, z gumbi s čevljev kot očmi. 

Medvedki, imenovani Teddy bear, so imeli velik uspeh, kar je povzročilo ustanovitev ene 

najuspešnejših tovarn igračk v Ameriki. Ko so tovrstne igrače prišle do našega potrošnika, jih 

je bilo že več vrst, ne le medvedki (prav tam). 

Kanglice in lopatke so bile najmlajšim že nekaj desetletij nepogrešljive igračke. V tridesetih 

letih so bile še vedno v glavnem kovinske in lesene, s pomočjo plastičnih materialov pa so 

postajale cenejše in pogostejše. Vse pogostejša so bila tudi javna otroška igrišča. Prvo in 

največje otroško igrišče je bilo narejeno v Tivoliju (prav tam). 
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Slika 21: Deček na kolesu (okrog leta 1937) (arhiv A. Šoti). 

Igrače so bile izdelane iz različnih materialov, kot so les, volna, bombaž, kovine in plastične 

mase. Vanje so bili vgrajeni različni mehanizmi, s pomočjo katerih so punčke jokale, govorile 

in se smejale. Železnice in miniaturni avtomobili so bili na daljinsko upravljanje, puške in 

pištole pa so proizvajale najrazličnejše zvoke in svetlobne signale (Dušković, 1987). 

 

Slika 22: Deklica z igračami (okrog leta 1937) (arhiv A. Šoti).  

 

4.1.8 DRUGA POLOVICA 20. STOLETJA   
 

V tem času je igrača postala tovarniški izdelek in zelo podobna ali pa celo enaka na vsem 

slovenskem ozemlju. Tudi njeno imenovanje je izgubilo barvitost in razkošje. Namesto 

»donda«, »čeča«, »punička«, »faček cilka«, »pupa«, »micka« se pojavita in ohranita besedi 

»punčka« in  »lutka« (Tomažič, 1999).  
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V tem času je zacvetela prodaja rabljenih igrač po oglasih. Igrače so postale v mestih še 

dragocenejša roba. Po koncu druge svetovne vojne so jih izdelovali le redki obrtniki. Novih 

igrač na trgu skoraj ni bilo. Obrtniki so jih izdelovali iz odpadnega materiala: lesa, lepenke in 

papirja. Igrače k nam niso več prihajale z Zahoda, ampak z Vzhoda in drugih delov 

Jugoslavije. Prav tako so poizkušali slovenski izdelovalci prodajati drugod, vendar niso bili 

preveč uspešni (prav tam). 

Leta 1951 se je rodila ideja o gradnji tovarne igrač, ki naj bi izdelovala igrače za potrebe 

jugoslovanskega trga. Tako je bila leta 1952 v Izoli ustanovljena tovarna igrač 

Mehanotehnika. Ime je dobila po prvi izdelani igrači, ki se je imenovala sestavljanka 

Mehanotehnika. Najprej so bile igrače kovinske, kasneje pa plastične. Od leta 1990 posluje z 

imenom Mehano. Pomembni izdelki te tovarne so bile male železnice. Na Primorskem je bila 

tovarna Ciciban. Najprej so izdelovali le otroško obutev, kasneje pa so se preusmerili v 

izdelavo lesenih igrač. Lesene didaktične igrače so bile predrage za izdelavo in prodajo na 

domačem trgu. To je bil čas, ko so plastične igrače preplavile vse slovenske trgovine (prav 

tam). 

 

Slika 23: Deklica s plastično ribico (leta 1990) (arhiv M. Simonič). 
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Slika 24: Deklica na gugalnem konjičku, ki ga je izdelal domači mojster (leta 1958) 

(Tomažič, 1999). 

Na slovenskem trgu je bilo veliko gumijastih igrač, izdelanih v Borovem na Hrvaškem. Šele v 

šestdesetih letih so bile takšne igrače dostopne več ali manj vsem otrokom (Tomaževič, 

1999). 

 

Slika 25: Gumijasti punčki moje mame (okrog leta 1960) (arhiv M. Simonič). 

 

Slika 26: Gumijaste igrače mojega bratranca (okrog leta 1975) (arhiv M. Simonič). 
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Slika 27: Moje gumijaste igrače (okrog leta 1987) (arhiv M. Simonič). 

V letih po koncu 2. svetovne vojne, ko je bilo pri nas težko dobiti novo punčko, so v Italiji 

začeli izdelovati velike, oblečene punčke. Bile so zelo drage in že zaradi svoje velikosti 

docela nepriročne za igranje. Sprva so bile še večinoma iz papier macheja ali njemu podobne 

mase, pozneje pa iz plastike. Postale so eden izmed najbolj zaželenih predmetov za okras 

stanovanj. Tudi v družinah, kjer sploh ni bilo otrok, so si ženske kupovale te punčke in jih 

razstavljale v najlepše urejenih sobah v stanovanjih (Tomažič, 1999).     

 

Slika 28: Deklica z veliko oblečeno punčko (okrog leta 1995) (arhiv K. Simonič). 

To so bile punčke velikih dimenzij, oblečene v bogato okrašene obleke, z vgrajenim 

mehanizmom, ki omogoča, da punčka »govori«, kadar se premika. Bila je prevelika in 

neprimerna za igro in se je uporabljala izključno kot okrasni predmet. Tako velika in draga 

punčka je bila vedno postavljena stran od nemirnih otroških rok, razen ob izrednih 

priložnostih, ko jim je bilo dovoljeno, da jo pokažejo svojim prijateljem, ali kot se je 

najpogosteje dogajalo, prijateljem svojih staršev. Za temi punčkami so počasi začeli prihajati 

avtomobili z vgrajenimi mehanizmi, železnice z nizom hišic, potem pa punčke, ki same 

hodijo (Dušković, 1987).          
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V šestdesetih, še bolj pa v sedemdesetih letih so slovenski trg preplavile naslednje igrače: 

cenene punčke iz vinilklorida, avtomobilčki, vsakovrstne žoge, živali junakov iz Disneyevega 

sveta in druge. Istočasno so prihajale na trg plišaste igrače, izmed katerih je bilo še najmanj 

medvedov. Prevladal je sintetični pliš vseh barv (Tomažič, 1999).   

 

Slika 29: Medvedek iz pliša in vate (60. leta 20. stol.) (Križ, 2002). 

 

Slika 30: Moj veliki medvedek (leta 1988) (arhiv M. Simonič). 

Nenavadno dolgo se je slovenski igračarski trg upiral uvozu Barbike. Le-ta je zamenjala 

veliko različnih imen in prehodila dolgo pot, še preden se je rodila v Ameriki. Leta 1954 se je 

kot dvodimenzionalna junakinja Lili pojavila v stripu v nemški reviji Bild. Naslednje leto so 

jo prvič učlovečili v bavarski tovarni igrač Maar. Od tam je našla pot v kalifornijsko tovarno 

Mattel in dobila novo ime ‒ Barbie. Takoj je začela svoj osvajalni pohod po svetu, ki še 

vedno ni končan. Dokler jih niso prodajali doma, je bilo treba ponjo na tuje, največkrat v Trst. 

Kako zelo so bile zaželene, dokazujejo potniki, ki so se vozili ponje z juga Jugoslavije tudi po 

več dni. Šele z Barbiko so tudi otroci na Slovenskem dobili tako imenovane »punčkine 

hišice«. Seveda to niso bile hišice iz 18. in 19. stoletja, vendar pa so na svoj ceneni način 

prikazovale blišč izmišljenega sveta odraslih (Tomažič, 1999). 
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Svinčeni in kositrni vojaki so razvnemali bojno domišljijo mestnih premožnejših fantičev že v 

19. stoletju. V 20. stoletju so te vojake nadomestili miniaturni plastični posnetki rimske 

vojske, vitezov, vojakov 20. stoletja, kavbojev in Indijancev (Križ, 2002).  

 

Slika 31: Plastični vitezi (konec 60. let 20 stol.) (Križ, 2002). 

Kovinske igrače na navijanje in nato na baterije so prinesla potem 50. in 60. leta 20. stoletja. 

Te so bile največkrat nemške ali japonske izdelave. Od leta 1952 je začela domače tržišče 

zalagati z vlaki, ladjami in avtomobili Mehanotehnika. Konec 60. in v začetku 70. let so 

postajali vse pogostejši angleški avtomobilčki znamke Matchbox. Veliko fantov pa si je poleg 

kupljenih igrač za dopolnitev izdelovalo še svoje (prav tam). T. Tomažič (1999) je napisala 

seznam in ponudbo igrač v eni izmed ljubljanskih trgovin. 

1. Punčke vseh vrst in izdelovalcev, v glavnem iz plastike, veliko je dojenčkov. 

 

 

Slika 32: Dojenček iz plastike (arhiv M. Simonič). 
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Slika 33: Razkošje igrač za deklice v 80. letih 20. stol. (Tomažič, 1999). 

    

2. Živali in najrazličnejše figurice iz blaga, večinoma iz barvastega sintetičnega pliša, 

različnih velikosti.  

 

 

Slika 34: Medvedek in zajček iz barvastega pliša (okrog leta 1992) (arhiv M. Simonič). 

 

3. Sistem lego sestavljank in vse ostalo, kar tekoče prihaja iz tovarne Lego. 

 

 

Slika 35: Otroci z lego kockami in sestavljanka (leta 1991) (arhiv M. Simonič). 
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4. Barbie program, originali iz tovarne Mattel (Amerika), ponaredki z azijskega trga. 

 

Slika 36: Punčka iz plastike tipa Barbie (80. leta 20. stol.) (Majcen, 2011). 

5. Kovinske konstrukcijske igrače, podobne igračam iz nekdanje Mehanotehnike. 

6. Konstrukcijske igrače iz plastike, Playmobil. 

7. Pripomočki za modelarstvo, za zbiratelje in otroke. 

8. Železnica, proge in vlaki. 

9. Lesene didaktične igrače, igre za sestavljanje raznovrstnih geometričnih likov. 

 

Slika 37: Konja vlečeta voz (80. leta 20. stol) (arhiv M. Simonič). 

10. Kalejdoskop. 

11. Mobilne igrače: avtomobili, traktorji, tricikli, gugalni konjički, tobogani, gugalnice, 

vrvi za skakanje. 
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Slika 38: Deklica na triciklu (okrog leta 1990) (arhiv U. Simonič). 

 

12. Igrače na daljinsko upravljanje. 

 

 

Slika 39: Avto z daljinskim upravljavcem (Tomažič, 1999). 

                        

13. Glasbeni instrumenti. 

14. Družabne igre: sistem monopoli, človek ne jezi se, detektivske igre, sestavljanke, 

domino, šah, igralne karte, črni Peter, scrabble. 

15. Poletna plastika: kanglice, lopatke, pripomočki za peskovnik, žoge, posodice vseh 

vrst, plavalni pasovi in rokavčki, plavutke. 

16. Miniaturni gospodinjski aparati, velikokrat na baterije. 

17. Slikanice, šolski pripomočki, barvice, pobarvanke. 

 



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta 
Mojca Simonič: Igre in igrače skozi čas 

48 

 

 

Slika 40: Pobarvanka (leta 1996) (Tomažič, 1999). 

18. Ustvarjalne igrače: mase za gnetenje in modeliranje, izrezanke, kalupi, pripomočki za 

vezenje, pletenje, šivanje. 

19. Avdio- in videokasete, Nintendo, računalniške igrače. 

20. Drobnarije ali majhne igrače nižjega cenovnega razreda: frnikole, baloni, nalepke, 

miniaturne figurice vseh vrst, žoge, jo-jo itd. 

21. Oprema in igračke za dojenčke: posteljice, vozički, nahrbtniki in kenguruji, dude, 

ropotuljice, baby alarm. 

 

 

Slika 41: Voziček, košara s streho (80. leta 20. stol.) (arhiv K. Simonič). 
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Slika 42: Izdelki tovarne igrač »TIN« Novo mesto (leta 1947) (Križ, 2002). 

 

 

Slika 43: Izdelki tovarne igrač »TIN« Novo mesto (leta 1947) (Križ, 2002). 

 

Slika 44: Izdelki tovarne igrač »TIN« Novo mesto (leta 1947) (Križ, 2002). 
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Slika 45: Pločevinasta letala na baterije in na mehanizem zobatega kolesa (60. leta 20. stol.) 

(Križ, 2002). 

Seznam, ki seveda ni popoln, nam vseeno daje nekakšno sliko igračarske trgovine. Na 

seznamu ni igrač, ki se ročno navijajo, saj jim konkurirajo igrače na električni pogon. 

Prenehalo se je tudi imenovanje igrač s slovenskimi izrazi. Tuja imena ostajajo, četudi je 

igrača narejena že doma. Domače igrače − lončene piščalke, raglje, lesene konjičke in nekaj 

tako imenovanih ribniških lesenih igrač − lahko najdemo le v trgovinah z domačim 

folklornim blagom, po živilskih trgih in podeželskih sejmih. Namesto obširnih in zabavnih 

reklam po časopisih, tiskajo tovarne reklamne prospekte in sezname igrač, ki naj bi 

vzpodbudili predvsem trgovce k večjemu nakupu (Tomažič, 1999).       

Imamo malo podatkov, ki bi nam sporočali, kakšne so bile igrače v starejših obdobjih. Ob 

koncu 18. stoletja postanejo zanimivi redki portreti otrok, pripadnikov visoke družbe. Na njih 

so navadno upodobljeni otroci z živimi živalmi ali pa z dragocenejšimi punčkami in konjički 

na kolesih. Bolj kot igrača so pojmovani kot statusni simbol. Spremljanje slikovnih virov nas 

skozi vse 19. stoletje in pravzaprav še del 20. pripelje do sklepa, da so bile najbolj priljubljene 

igrače punčke, konjički in žoge (Tomažič, 1999). Igrače se skozi stoletja niso veliko 

spreminjale, spremembe pa so se pojavile v materialih in postopkih izdelave. Industrijska 

revolucija in iznajdbe v 20. stoletju so proizvodnjo igrač bistveno pocenile. Oblikovalci igrač 

so vneto spremljali spreminjajoče se potrebe otrok in sledili sodobnim smernicam. 20. stoletje 

velja za pravi razcvet igrač. V tem času so nastale npr. znamenite lego kocke (1949), barbika 

(1959), voščenke (1903), frizbi (1953), gameboy (1977). Vendar se vse igrače niso razvile 
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zgolj iz želje po igri – prvo sestavljanko je npr. leta 1967 John Spilsbury naredil z rezanjem 

karte sveta za potrebe poučevanja geografije (Tomc Šavora, 2009). 

Kot vidimo, otroške igre in igrače zelo dobro odražajo družbeni položaj. Predstavljajo položaj 

družine v odnosu na širšo skupnost. Za zaključek lahko navedem misel P. Cailloisa: »Povej 

mi, kaj se igraš, pa ti bom povedal, kdo si«, ki bi se lahko glasila tudi malo drugače: »Povej 

mi, s čim se igraš, pa ti bom povedal, kako živiš« (Dušković, 1987). 

 

4.2 OTROCI V KMEČKEM IN MESTNEM OKOLJU 

4.2.1 KMEČKI OTROCI 
 

L. Kužnik (2009) trdi, da čas, kulturno okolje in družbeno-ekonomske razmere pogojujejo 

vrste igrač in igralne navade. Zato so igrače zrcalo časa, kraja in družbenih razmer. Tako so 

bile na Slovenskem vse do konca druge svetovne vojne velike razlike med igračami, s 

katerimi so se igrali otroci v mestnem in kmečkem okolju.  

Otroci na podeželju so imeli igrače od staršev, sorodnikov ali sosedov. Le-te so bile preproste, 

ker so bile narejene doma, iz materiala, ki je bil pri hiši, (Hudelja, 2002). Kmečki otroci so s 

pridom uporabljali orodja odraslih in si jih prikrojili po lastnih željah, če so jim le pustili 

prosti čas. V kmečkem okolju pravzaprav nikoli ni bilo težko dobiti stvari za igranje, igrač, ki 

bi na prvi pogled lahko bile nekaj drugega, težava je bila le s časom. Kmečki otroci so bili 

vpreženi v delo in so si morali ure igranja dobesedno ukrasti. Igrač otroci niso imeli. Igrali so 

se na paši. Fantje so delali podobe živali iz skorje. Največkrat so naredili kravo ali konja. 

Igrače so bile dragocene in redke. Pravzaprav je za današnje pojmovanje precej neverjetno, 

kakšno zrelo razsodnost so pokazali otroci, ki niso imeli igrač. Zanje je bilo vsekakor samo po 

sebi razumljivo, da igrač, ki so se kopičile na sejemskih stojnicah ali pa celo v mestnih 

trgovinah, ne bodo nikoli imeli. Njihove igrače so bili izdelki, ki so si jih sami naredili. Igrače 

otrok na kmetih so bile neprimerno preprostejše od tistih, ki so jih lahko imeli otroci 

bogatejših mestnih prebivalcev. To pomeni, da so si morali kmečki otroci, ki jim zlepa niso 

kupili igrač, mnogo bolj prizadevati, da so si s pomočjo lastne domišljije, spretnosti in dela 

ustvarili predmet, ki jim je služil za igranje (Tomažič, 1999). Tudi I. Križ (2002) je zapisala, 

da so morali otroci s podeželja že od majhnih nog pasti živino. Pasle so deklice in dečki. Na 

paši so se radi igrali razne igre, kot so »rihtarja biti«, »koze zbijat«, »kamenčkati se«. Za te 

igre niso potrebovali nobenih posebnih pripomočkov, vse so našli v naravi. Piskali so na travo 
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ali na pšenico. Naredili so si tudi piščalke iz vrbovih šib. Če je bila v bližini voda, so se kopali 

in delali mlinčke. Živina jim je zato dostikrat ušla po svoje. Bartolj (2000) pravi, da so bile v 

Beli krajini trideset, morda štirideset let nazaj družine številčnejše od današnjih. Po dvoriščih 

in livadah je bilo večkrat videti gručo otrok. Ni bilo televizije in računalnikov, bilo pa je 

veliko dobre volje, zato so si zapeli. Bistre glavice so znale hitro uporabiti, kar je bilo pri roki 

za zanimivo igro. Prav so prišli steljčki, palice in paličice, kamenčki, ki jih je bilo treba le 

pobrati … Hitro je bila zabava tu. Zmagovalec je žarel, poraženci pa bi se kar zravsali, saj je 

bilo težko priznati, da si slabši. Najlepše igre so se odvijale proč od sitnih starejših, ki tako 

hitro pozabijo, da so tudi oni bili nekoč mladi in so preživljali mladost po dragah in livadah, 

na paši. Kje je zdaj vse to? Pastirjem ni bilo vedno lahko. Vstajanje navsezgodaj ni bilo 

prijetno in oče je moral večkrat povzdigniti svoj glas, da je mladi pastir, napol zbujen, krenil 

za živino. Za jutranjo pašo je prišla šola, popoldne pa je bilo treba spet iti na pašo. Številčna 

druščina in prevelika zagretost za pastirsko igro pa sta bila tudi vzrok za nesrečo. Ko je bila 

igra najbolj napeta, je živina krenila v drago, kjer je rasla pesa, koruza … Drugič spet je 

požrešna Liska požrla kos oblačil. Živina je večkrat tudi zbezljala in se porazgubila. Ko je 

moral pod večer vsak pastir zbrati svojo živino, se je pogosto zgodilo, da je kakšen rep 

manjkal. Pastirji so slišali pridige in ob takšnih prilikah doživeli še kaj hujšega. Potem pa so 

skupaj z odraslimi poiskali izgubljeno živino. Danes že malo osiveli pastirji, ki so se igrali 

pričujoče pastirske igre, pri obujanju spominov na tisto obdobje otroštva govore samo lepo o 

tistih časih. Prav nič grdih spominov na tisto obdobje ni ostalo v njihovi zavesti. Le kako bi, 

ko pa so poznali toliko iger, s katerimi so si krajšali čas. Na paši so se družili, pridobivali 

spretnosti in uživali v igri. Včasih se je mladim pastirjem pridružil še kakšen odrasel stric, ki 

jih je podučil, kako se posamezni reči streže in jim pokazal kaj novega. Malo starejši pastirji 

in pastirice, ki so bili že bolj izkušeni, pa so mladim včasih razkrili še kakšno skrivnost 

življenja, ki materam in očetom ni šla iz ust. Tako je bila paša prava šola za življenje, kjer so 

se tkala pa tudi razdirala prijateljstva. T. Tomažič (1999) dodaja, da je bilo rezljanje različnih 

predmetov iz palic ali kosov lesa stara in večna igra fantov, kadar so posedali ob živini na 

paši. Pri tem je bilo bolj pomembno, da so preizkušali svojo spretnost, manj pa so bili 

pomembni nastali izdelki . Do odhoda v šolo so kmečki otroci večinoma izživeli svoje sanje o 

igranju na način, ki ni potreboval kakšne posebne vrste igrač, vsaj takih ne, ki bi jih bilo treba 

kupiti. Vse, kar je bilo zabavno, si je otrok lahko priskrbel sam, še sanke so bile lahko le 

navadna zakrivljena deska od starega soda. Za igrače je uporabljal predmete, ki so sicer služili 

drugemu namenu ali pa si jih je naredil sam. A. Čokl (2012) je zapisala, da so kmečki otroci 
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namesto ob igri odraščali ob delu. So pa zato na paši izdelovali piščali in vodne mlinčke, 

punčke iz cunj ali lesene pajacke.  

 

Slika 46: Večna pastirska igrača, mlinček ob potoku (leta 1950) (Tomažič, 1999). 

 

 

Slika 47: Babica in vnuk se »kamenčkata« (leta 1950) (Tomažič, 1999). 

Bolj kot igrač je manjkalo časa za igranje. Otroci, ki so živeli v kmečkem pa tudi obrtniško-

delavskem okolju, so si težko utrgali čas za igranje. Tu skoraj ni bilo razlike med bogatim in 

revnim kmetom. Igranje in igrače so bile kategorije, ki so bile skoraj nekoristne za vzgojo 

ljudi, ki jim je bilo namenjeno, da se bodo morali preživljati z lastnim delom. Mogoče je 

današnjemu otroku, navajenemu razkošja kupljenih igrač, težko razložiti, kaj vse je včasih 

služilo za nadomestilo najbolj običajnih punčk. Deklice na kmetih so si pri izdelavi punčk 
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pomagale z marsičem. Ko so se predvsem deklice iz bogatejših družin, ki so prebivale v 

mestih, že lahko ponašale s kupljenimi punčkami iz najrazličnejših materialov, je taka punčka 

še zelo redko zašla na kmečko dvorišče. Povsod, kjer ni bilo denarja pa tudi ne volje, da bi se 

kupovale dražje igrače, so se morali otroci zadovoljiti s tistim, kar so pri igri lahko uporabili 

(Tomažič, 1998). 

Podoba otroškega igranja na kmetih se v 20. stoletju po različnih slovenskih pokrajinah ni kaj 

prida razlikovala. Igranje je omejevalo kmečko delo. Šele ko je bilo vse postorjeno, so se 

lahko otroci lotili igrač. Redke »kupivne« igrače pravzaprav sploh niso vplivale na sezonski 

ciklus igranja, saj so bili kmečki otroci bolj kot mestni odvisni od letnega časa in kmečkega 

dela. V kolikor so bili deležni daril v obliki kupljenih igrač, je to pomenilo predvsem izjemo. 

Punčke so bile igračke, ki so si jih deklice po vseh slovenskih pokrajinah na kmetih naredile 

same ali pa so jih naredili odrasli. Na Primorskem je v tridesetih letih življenje otrok teklo 

podobno kot drugod. Deklice so s senom ali slamo napolnile punčke iz cunj. Nato so poiskale 

kamen, ki bi bil nekako punčki podoben. Ko so ga našle, so narisale nanj obraz in sešile 

potrebne obleke. Domače punčke so imeli otroci kratek čas, saj so hitro razpadle, potem pa so 

jih naredili znova. Fantje so se igrali kar s stvarmi, najdenimi okoli hiše, npr. s kakšnimi 

žeblji. Kako zelo redke so bile igrače kmečkih otrok še v drugi polovici 20. stoletja, pove 

zgodba iz haloške vasi: Ob koncu šestdesetih let je prišel domov na obisk oče, ki je kratek čas 

delal na Nemškem. Čeprav so bile doma hčerke, s seboj ni prinesel punčk, ampak domine. 

Trije domači otroci so povabili v goste še vse svoje prijatelje in začeli so igrati domine. Ker 

pa niso poznali igre, so se igrali, kot da vozijo vlak: polagali so jih v vrste in jih potiskali po 

mizi sem ter tja. Zaradi teh domin so postali zelo pomembni v domači vasi (Tomažič, 1999).  

O Beli krajini pred drugo svetovno vojno je pisala T. Tomažič (1990), ki pravi, da je bilo 

življenje v vaseh ob Kolpi v času med obema svetovnima vojnama prav tako težko kakor 

drugod po Sloveniji. Morda je bilo še težje, ker so bile vasi oddaljene od glavnih prometnih 

poti in je bilo že tako redke pridelke težko prodati ter dobiti priložnost za zaslužek. Družine so 

bile številčne. S prvo- in drugorojenci je bilo največ dela, matere so jih morale tudi na polje 

nositi s seboj. Tako so jih v začetku prenašale kar v lesenih zibelkah. Ko je bilo otrok pri hiši 

več, so morali starejši bratje ali sestre poskrbeti za mlajše. Skrb za mlajše brate je bile ena od 

prvih dolžnosti v otrokovem življenju. Otroci so morali že pri petih letih prevzeti skrb in 

odgovornost. Šele ko so »odrajtali« obvezno šolo in postorili naložene opravke, je bil čas za 

igranje. Spomini na te dogodke so prijetni in lahko si kar predstavljamo, kako so se fantje in 

dekleta lovili na paši, kako so se šli »svinjce bit«, kako so delali jezove na Kolpi in lovili ribe, 
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piskali na doma narejene piščali in uganjali še drugačne norčije. Igrače, ki so jih imeli, so bile 

večinoma izdelane doma. Le redki so se pohvalili s kakšno kupljeno igračo, ki je postala tako 

dragocena, da se z njo niso smeli niti igrati. Prinesli so jo le na ogled. Zelo zaželene so bile 

micke iz krpic, ki so jih dekleta kar sama sešila, če so le prišla do cunjic. Če je imela kakšna 

deklica punčko, kupljeno v trgovini, je postala v vasi prava znamenitost. Za veliki teden pred 

veliko nočjo so otrokom kupovali oblačila in čevlje, kar so otroci občutili kot darilo in ne kot 

dolžnost staršev, da jih morajo obleči. V tednu pred božičem je bilo potrebno poskrbeti za 

zimsko garderobo. V teh dneh so se poleg staršev odrezali tudi krstni, predvsem pa birmanski 

botri in včasih tudi kakšni strici ali tete.  

 

Slika 48: Belokranjski deček s tovornjakom, ki mu ga je prinesel stric z Nemčije (leta 1965) 

(arhiv P. Simonič). 

Igrače so bile kmečkemu otroku nedosegljive, a so se mu vseeno vrinile v njegovo okolje v 

preprostejših različicah. Ena od zelo razširjenih igrač v drugi polovici 19. stoletja so bile t. i. 

Noetove barke ali pa škatle s figuricami različnih domačih živali pod skupnim imenom 

Kmečko dvorišče. Z njimi so meščani obdarovali svoje otroke za Miklavža, božič in še za 

kakšne druge priložnosti. Fantiči na paši pa so iz drevesne skorje rezljali krave in voličke. 

Prestavljali so jih v ograje iz kamnov in vejic. In tako je bila podoba tako imenovanega 

Kmečkega dvorišča, škatle s figurami, s katerimi so se igrali mestni otroci, skoraj prav takšna, 

kakršna je bila videti pri bogatejšem vrstniku ali preprosto v izložbenem oknu trgovine. Tako 

so si kmečki otroci nadomestili vse tiste igrače, ki so jih že dolgo izdelovali in prodajali po 

trgovinah (Tomažič, 1999).  
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I. Križ (2002) je pisala o otrocih s podeželja na Dolenjskem. Dolenjsko podeželje je bilo 

pretežno revno, zato ob pomanjkanju osnovnih življenjskih potrebščin tudi ni bilo možnosti, 

da bi otrokom kupovali darila. Poleg tega so bili otroci že od malih nog s starši na polju in pri 

drugih opravilih ter se tako navajali na delo. Doma ali z lastno roko narejene igrače so bile 

vse, kar so imeli. Tudi igre so bile prilagojene ritmu dela in počitka. Navadno so se igrali na 

paši, in sicer predvsem ob nedeljah in v zimskem času. 

 

Slika 49: Tako so se igrali otroci v vasi Vranoviči v Beli krajini (leta 1970) (arhiv F. 

Simonič). 

Križ (prav tam) dodaja, da je zimski čas z obilico snega prinesel tako otrokom v mestu kot na 

deželi veliko veselih uric na snegu. Sankanje omenjajo vsi. Na deželi se je po več otrok 

spravilo kar na tovorne sanke. Smuči so imeli narejene iz dog razpadlega soda z jermenom. 

Spretnejši in malo starejši pa so si jih izdelali iz lesa, ki so ga skuhali v svinjskih kotlih in ga 

nato ukrivili med latami v kozolcu, kakor so videli starše, ki so si tako ukrivljali doma 

narejeno delovno orodje. Nadvse priljubljeno je bilo tudi kepanje in metanje v sneg. Po drugi 

strani pa je bil zimski čas primeren za družabne namizne igre. Takrat so se lahko tudi 

podeželski otroci zvečer na krušni peči igrali špana. Narisali so si ga kar sami ali pa jim je 

pomagal kdo od odraslih, kot igralne figurice pa so služili fižolčki različnih barv in koruzna 

zrna. Zime brez sneženih mož si skoraj niso predstavljali. Otroci so jih vsako zimo delali tako 

na vasi kot v mestu.  
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Slika 50: Otroci na snegu (začetek 40. let 20. stol.) (Križ, 2002). 

Kmečki otroci so si gugalnico naredili s pomočjo deske, ki so jo vstavili med late na kozolcu, 

ali pa so navadno vrv privezali na tramove toplarja ali drevesno vejo. Plezanje po drevesih je 

bila ena od običajnih iger in spretnosti, ki so jo obvladali tako mestni kot podeželski otroci. 

Šivali so si tudi žoge iz cunj. Polnjene so bile s cunjami, z žagovino ali celo s peskom. Pri 

šivanju so uporabili čevljarsko dreto. Nikoli pa žoge niso hotele biti lepo okrogle. Z njimi so 

otroci igrali predvsem nogomet, pa tudi odbojko, rokomet, košarko in igro med dvema 

ognjema (prav tam). 

Nadvse dragoceni viri za bližnjo preteklost so pripovedovanja starejših ljudi. Tako se npr. 

spominja Terezija Blajs iz Pudaba: »Igračke smo si otroci sami naredili. Odsekali smo 

smrekove vrhe in naredili voleje. Konjička mi je naredil starejši brat. Ko so prišli drugi otroci, 

smo vse igrače skrili, da jih ne bi pokvarili. Shranjevali smo špule od cverna, prerezali smo 

jih in naredili kolesa. Našo otroško živino smo bodisi pasli bodisi imeli spravljeno v hlevu. 

Igrali smo se kar sami, ker je bil prvi sosed četrt ure stran (po Sereing, 1999, str.12). 

Igrače podeželskih otrok so bile ropotulje, vetrnice, vrtavke, puške iz bezga, piščalke in 

trobente iz vrbovega lubja, mlini na vodi iz trsk ali kakšnega drugega materiala. Dečki so 

izdelovali tudi strelice, frače, lesene sablje in puške, deklice pa punčke, za katere so krojile in 

šivale oblekice. Za izdelavo svojih igrač so uporabljali: koruzno slamo, semena, plodove, 

perje, volno, bombaž, tkanine, slamo, les, žico, papir, karton in drugo. Takšne igrače so bile 

otroku v veliko zadovoljstvo in utrjevale so zaupanje v lastne sposobnosti. Sicer niso bile 

vedno najlepše, a otrok se je na njih pogosto zelo navezal, ker je čutil, da so bile narejene 

samo zanj, in je vedel, da je tudi sam sodeloval v njihovi izdelavi. Razen enostavnih igrač, ki 

so jih izdelovali otroci, so v vseh krajih sveta in tudi pri nas ohranjeni primerki igrač, ki so jih 

naredili starši ali pa vaški obrtniki. Kadar otroška roka ni bila več dovolj spretna, so na pomoč 

priskočili starši in zelo hitro so začele nastajati zapletene igrače: sani, konjički in konjeniki, 



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta 
Mojca Simonič: Igre in igrače skozi čas 

58 

 

vozički in druga oprema za punčke itd. Najpogosteje uporabljeni materiali za izdelavo teh 

igrač so bili les, glina in tkanine (Dušković, 1987). 

Tudi P. Tomc Šavora (2009) meni, da večina otrok ni imela veliko časa za igranje. Le malo 

jih je hodilo v šolo, otroci nižjih slojev pa so morali hitro poprijeti za delo in tako časa za igro 

ni ostalo veliko. 

 

4.2.2 MESTNI OTROCI 

Zlasti v preteklosti so igrače pomenile veliko razkošje in otroci, ki so jih imeli, so tako 

pripadali načeloma višjim socialnim slojem. Seveda je bila velika razlika med podeželskimi in 

mestnimi prebivalci. Pri otrocih premožnejših meščanov so bile v navadi kupljene igrače 

(Hudelja, 2002). Tudi A. Čokl (2012) pravi, da so otroci meščanov igrače spoznali prej kot 

otroci iz kmečkih družin. 

Mestni otroci premožnejših trgovskih in obrtniških družin ter redkih izobražencev so bili že v 

19. stoletju deležni igrač, ki jih je poznala tudi sočasna Evropa. Naš prostor je bil v tem 

pogledu vezan predvsem na nemškogovoreče dežele. Obdobje prve polovice 20. stoletja je še 

poznalo velike razlike med igračami, dostopnimi mestnim otrokom iz bogatejših družin in 

tistimi iz revnejših ter podeželskih družin. Mestne deklice iz premožnejših družin so že v 19. 

stoletju dobivale dragocenejše punčke s porcelanasto glavico (Križ, 2002). 

 

Slika 51: Fantek iz meščanske družine s svojim konjičkom, slikan v fotografskem atelieru 

(leta 1900) (Tomažič, 1999). 
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Pri višjih slojih je bilo drugače. Z igračami so že v 16. stoletju poskušali poučevati predvsem 

plemiške otroke. Vojaške figure, ki jih danes gledamo le kot element igre, so bile nekdaj 

pripomoček, s katerim so mlade kraljeviče, vojvode in druge plemiče pripravljali na njihov 

poklic, ko bodo odrasli in postali vojaki. Vojaško strategijo so jim vzgojitelji vcepljali v glavo 

s četami majhnih figuric, ki so jih prestavljali po mizi in z njimi bojevali bitke. Kdo ve, če so 

si v tem primeru takratni mladeniči to sploh še predstavljali kot igro (Tomažič, 1998). 

Ko je bilo (nekje od sredine 19. stoletja) za otroke bogatejših trgovcev in nasploh prebivalcev 

mest tako rekoč nujno, da so dobivali za različne priložnosti »kupivne« igrače, so se morali 

kmečki otroci zadovoljevati z doma narejenimi. Tako kot fantje na kmetih niso poznali oseb 

iz knjig, mestni otroci večinoma niso znali delati pip iz zeljnih storžev, poiskati muževnih 

stebelc za piščalke in niso pekli krompirja na paši. Igre so bile sicer drugačne, igrače pa ne. 

Oboji so poznali meče in sablje, frače in papirnata pokrivala. Ena izmed iger, ki pa ni 

zahtevala igrač, je bilo potepanje. To je bila posebna slast mestnih otrok. Imeli so pač več 

časa. Glede na kmečke otroke so bili mestni otroci polni prostega časa, saj so imeli bistveno 

manj domačih obveznosti (Tomažič, 1999). 

Med najbolj razširjene igrače v mestnem okolju za predšolske otroke štejemo gugalne 

konjičke, realistično figuralno oblikovane in postavljene na gugalne sani. Prave domače 

gugalnice za otroke so imele meščanske družine postavljene na vrtu ob hiši vsaj že v obdobju 

med obema vojnama. (Križ, 2002). 

I. Križ (prav tam) je pisala tudi o igrah pozimi. Prave smuči so imeli le premožnejši mestni 

otroci, in sicer že pred drugo svetovno vojno. Zimski čas je bil primeren tudi za družabne 

namizne igre. Špano so se igrali mestni otroci na kupljenih tiskanih predlogah, največkrat s še 

kakšno drugo družabno igro, npr. človek ne jezi se. Pozimi so prišle na vrsto tudi domine.  

Seznami igrač v trgovinah so postajali vedno daljši in zapeljivejši, a le za bogatejše mestne 

otroke. Le redko ali bolje rečeno skoraj nikoli igrače niso prišle do kmečkih otrok (Tomažič, 

1999). Ker so bile zelo drage, so si jih lahko do 20. stoletja privoščili le premožnejši sloji 

(Tomc Šavora, 2009).      
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4.3 NAJBOLJ PRILJUBLJENE IGRE IN IGRAČE NEKOČ 

4.3.1 PUNČKA  
 

Celo 19. stoletje in še del 20. stoletja so bile najbolj priljubljene igrače punčke, konjički in 

žoge (Tomažič, 1999). 

 

Slika 52: Stare igrače (Vrbnjak, 2012). 

Vsako zgodovinsko obdobje ima svoje najljubše igrače. V začetku 20. stoletja so bile 

priljubljene lesene kocke, vlaki, punčke. Po drugi svetovni vojni pa so se otroci najraje igrali s 

halahup obročem, kolebnico in z družabnimi igrami (domine, mikado, človek ne jezi se in 

špano) (Tomc Šavora, 2009). Med moškimi lutkami je najbolj znan Action Man, ki se je prvič 

pojavil že leta 1964. Dečki pa se že od nekdaj igrajo z miniaturnimi vojaki, ki so jih s faraoni 

pokopali že stari Egipčani. Dolgo so prevladovali leseni in kositrni vojaki, v 20. stoletju pa je 

zmagala plastika (Čokl, 2012). V. Duškovič (1987) piše o muzejih, v katerih se najdejo 

igrače, ki so pričevanje časa in kulture nastanka. Obstajajo igrače, ki se pojavljajo v vseh 

obdobjih in so privlačne za vse otroke, kot so ropotuljice, punčke, konjički, pa tudi take, ki 

predstavljajo izraz in modo enega trenutka: klik-klak, »frizbi«, pištola, pingpong žogice itd. 

Mnoge igrače nosijo obeležje svojega časa, pogosto pa so določene tudi s starostjo in spolom 

otrok, ki so jim namenjene, ali družbenim slojem, v katerem se uporabljajo. 

K. Vargazon (2001) v svojem diplomskem delu z naslovom Otroška igra nekoč in danes trdi, 

da so si otroci nekoč igrače pogosto naredili sami iz naravnega materiala in si jih priredili igri, 

ki so se jo igrali. V igračah so bili vidni njihov trud, iznajdljivost, spretnost, kreativnost, 

motorična sposobnost, natančnost, volja. Igrača je bila rezultat njihovega mišljenja, rezultat 
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načrta, njihova last. Tako igračo so otroci zelo cenili. Pogosto so jo izpopolnjevali, dalj časa 

jim je nudila različne igralne možnosti in se je dolgo niso naveličali.  

A. Šantel je o svojih spominih na otroštvo zapisala: »Igrače smo imeli lepe in ni jih bilo 

preveč. Kar je prinesel Božiček, to je moralo zadostovati za celo leto. Pridružil se jim je le 

kdaj pa kdaj kakšen izreden dar, bodisi za rojstni dan bodisi od kakega znanca. Tako je Jetica, 

ko je bila stara dve leti, dobila od neke gospe drobčkan servis za kavo za dve osebi. Imeli sva 

ga še dolgo. Najpogostejša igrača, ki se je spomnim, so bile v leseni skrinjici zložene, 

štirioglate lesene prizme, kakšne tri centimetre debele, vseh mogočih dolžin. S temi prizmami 

smo najraje zidali večje in manjše stopnice, ki so vodile od zunaj do roba skrinjice in od tod 

zopet v notranjost škatle, ki je predstavljala sobo ali stanovanje. Po teh stopnicah so hodile 

naše papirnate pupice gor in dol in sem ter tja. Ta igra mi je pred očmi posebno v uti na vrtu. 

Mama pa je sedela zraven in šivala. Imeli smo tudi več iger za sestavljanje slik iz raznih 

nepravilnih koščkov. Dve taki igri sta bili še iz mamine otroške dobe, mislim da celo iz 

otroške dobe njenega očeta. Ena posebej lepa in velika je predstavljala mater božjo z 

Jezuščkom, obdana s cvetnimi venci. Ti dve igri nam je mama le redko dala na razpolago. 

Hranila ju je kot drag spomin na očeta. Najljubša izmed vseh iger mi je bila tako imenovana 

»parketna igra«, ki je prišla še posebno do veljave po neki otroški bolezni, ko sem morala 

dolgo ležati v postelji. Raznobarvne in različno oblikovane male deščice so nudile neizčrpne 

možnosti za sestavljanje ornamentalnih zvezd in drugih ornamentov. To me je neverjetno 

zanimalo, ure in ure sem se tiho zabavala s to lepo igro. Najstarejša punčka je bila Olga. Bila 

je dolga kakšnih petintrideset centimetrov in je imela glavo iz gladkega porcelana z belim 

obrazom in s črnimi lasmi, ki so bili samo naslikani. Pozneje sem dobila punčko z dolgimi 

pravimi človeškimi lasmi, da sem jo lahko česala, ji naredila kite ali druge frizure. Ime ji je 

bilo Otilija. Še pozneje sem dobila Anico z voščeno glavo in s svetlima kitama. Potem pa sva 

dobili enkrat za božič punčki iz papirnega mašeja. To je bilo takrat nekaj novega. Imeli sta 

zelo ljubke obraze in lepo nakodrane laske. Jetina punčka je imela rjave lase in rdečo obleko. 

Moja je bila plavolasa, imela je modro obleko. To punčko sem imela posebno rada. Ko smo 

bili na počitnicah v Gradcu, je nekoč ostala zunaj čez noč. Ponoči je deževalo in dobila sem jo 

vso premočeno. Obraz je izgledal strašno. Kako sem bila nesrečna! Ko pa se je posušila, je 

bila zopet lepa. Takrat sem že začela sama šivati oblekice. Žoge nama je mama naredila iz 

blaga. Seveda sva imeli tudi najrazličnejše lončke za kuhanje (lesene, porcelanaste in 

kovinske) in tudi majhen štedilnik« (Šantel, 1966, str. 6‒7). 
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Med najstarejše igrače arheologi uvrščajo punčke in lutke. Našli so jih v egipčanskih 

grobnicah, starih več kot 4000 let. Sprva so bile mnoge punčke narejene za odrasle zbiratelje 

(Čokl, 2012). 

Figura »punčke« ni bila vedno samo otroška igrača, za kar jo imamo danes. Do današnje 

barbike je prehodila kar precejšno pot. Najprej je bila idol, religiozna figurica, ki so jo 

uporabljali v magične namene. Kdaj so punčke namenili otrokom, da so se igrali z njimi, 

seveda ne moremo vedeti natančno. V antiki je bila dvonamenska, kot igrača in kot religiozni 

predmet. Posebno pot so prehodile lepe lutke ‒ manekenke, ki so jih od 16. stoletja pošiljali 

po evropskih dvorih, oblečene v najlepša in najmodernejša oblačila. Tako so se dame 

obveščale med seboj o modnih novostih (Tomažič, 1998). 

Punčka je dobila otroški videz šele v romantiki, takrat so namreč ponovno odkrili otrokovo 

samobitnost, v prejšnjih obdobjih pa je upodabljala odrasli ženski ideal. Tako je bila 

rokokojska punčka zelo ljubka in nežna dama, bidermajerska pa je bila bohotnejša in 

robustnejša. Sedanje punčke Barbie spet propagirajo ideale današnje moderne družbe: to so 

punčke, ki imajo na izbiro obleko za prosti čas, športno opremo, večerno garderobo, nakit, 

kozmetični salon; pravzaprav vse, o čemer sanjajo mlada dekleta (Sereing, 1999). 

Najpomembnejši in seveda najdražji del punčke je glava. Telesa so bila do izuma raznih 

plastičnih mas navadno lesena ali pa sešita iz močnejšega blaga. Iz lesa ali blaga so bile 

najpogosteje izdelane tudi roke in noge. Sklepi rok in nog so bili povezani z vrvicami ali pa 

sešiti; glava in roke so bile na telo pritrjene z vrvico skozi posebne luknje (Kos, 1988). 

Punčke, ki so jih izdelovali sicer za otroke, so vse 18. in 19. stoletje oponašale odraslo osebo. 

Tudi oblačila, ki so jih nosile, so bila oblačila odraslih žensk. Šele konec 19., še bolj pa 

začetek 20. stoletja je prinesel tudi punčko ‒ dojenčka. Potem pa so si prizadevali za čim bolj 

živo obdelavo glave in tu je bil sprva zelo obetaven in vabljiv material vosek. Dal se je lepo 

oblikovati v kalupih, barvati in na pogled je bil mnogo bolj naraven kot leseni obrazi. A 

glavice iz voska niso bile obstojne, posebej ne za nepredvidljive otroške ročice. Že sredi 18. 

stoletja so znali vdelati v les ali vosek steklena očesca, ki so dala punčkam nekam strm in 

strog pogled; nič se niso premikala. Tudi tukaj je bilo potrebno precej inventivnosti, da so 

punčke premikale veke in pogledovale v levo in desno. V začetku 19. stoletja so začeli 

izdelovati glave punčk iz papirnate kaše, ki se je dala stiskati v kalupe, potem pa tudi 

pripravno barvati (Tomažič, 1998).  
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Slika 53: Vesela Sandi iz Kamnika s svojima najljubšima punčkama (okrog leta 1943)     

(Hudelja, 2002). 

V  prejšnjem stoletju so bile najbolj cenjene punčke z glavami iz porcelana in z lasuljami iz 

pravih las. Pobarvane so bile z nežnimi pastelnimi barvami, velikokrat so nosile tudi naslikan 

nakit. Zapirale in odpirale so oči in znale so reči »mama« in »papa« (Kos, 1988). Tudi A. 

Čokl (2012) piše o porcelanastih punčkah z modnimi pričeskami. Ponekod so porcelan 

zamenjali vosek, glina ali zmesi iz mletega papirja in lesa. Oči so bile pri dražjih primerkih iz 

pihanega stekla, lasje pa iz volne ali pravih človeških las. Na podeželju pa so prevladovale 

punčke iz cunj in naravnih materialov, ki so jih otroci ali starši izdelali sami. 

 

Slika 54: Porcelanasta punčka v vozičku (20. leta 20. stol.) (Križ, 2002). 
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Slika 55: Punčke iz porcelana (arhiv M. Simonič). 

V 20. stoletju pa so popolnoma prevladali novi materiali, npr. guma in celuloid, predvsem pa 

plastične mase. Vsaka tovarna je imela svoj znak, ki so ga vtiskovali na tilnik. Pri nas so zelo 

pogoste punčke iz tridesetih let z značko želve (Kos, 1988).  

 

Slika 56: Celuloidna punčka (konec 30. let 20. stol.) (Križ, 2002). 

Zaradi novih umetnih snovi in množične proizvodnje so v prejšnjem stoletju punčke postale 

dostopne tudi nižjim slojem. Leta 1959 se je rodila znana Barbie (Čokl, 2012).   

 

4.3.2 KOCKE IN KONSTRUKCIJSKE IGRAČE 
 

Ena najbolj priljubljenih in razširjenih igrač so bile kocke. Kot vse igrače nosijo tudi te pečat 

časa. Enostavni elementi so se razvijali in izpopolnjevali, tako da so sčasoma nastali zelo 

zapleteni sistemi, iz katerih je mogoče zgraditi tudi najbolj zahtevne stavbe, avtomobile, ladje 

in podobno. Najpreprostejšemu načinu igre ustrezajo preproste lesene kocke, vendar so iz njih 

zgrajene stavbe lahko le zelo preprostih oblik in precej nestabilne. Že v 19. stoletju so se 

domislili, da bi s kockami gradili tudi »prave« stavbe, v glavnem pomanjšane kopije različnih 
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pomembnih mestnih hiš, dvorcev in drugih javnih stavb. Tako je znana tovarna Anker začela 

izdelovati zidake, ki so povzemali različne arhitekturne elemente. Z njimi je bilo mogoče 

napraviti stebre, oboke, loke in podobno. Iz Ankerjevih kock se je zato dalo zgraditi tudi zelo 

zapletene stavbe, seveda če si premogel veliko mero iznajdljivosti  in pa seveda še več 

potrpljenja. Vsaki škatli s kompletom kock so bila priložena navodila z načrti (Kos, 1988).  

 

Slika 57: Gradilne kocke Anker (konec 19. ali začetek 20. stol.) (Križ, 2002). 

Najbolj priljubljene konstrukcijske igrače so bile škatle z lesenimi gradilnimi kockami. V 

mestnem okolju so se pojavile v drugi polovici 19. stoletja. V večji leseni škatli so bile 

spravljene lesene kocke različnih velikosti, s katerimi so otroci zidali hiše, gradove, stopnice.  

Sestavljanje kakršnih koli kock vse do sredine 19. stoletja ni bilo preveč cenjeno, šele s 

Fröblovimi vzgojno-izobraževalnimi teorijami so postale lesene kocke za zidavo ali t. i. 

Anker gradilne kocke ene izmed najpomembnejših igrač (Kužnik, 2009). 

 

Slika 58: Lesene kocke (20. leta 20. stol.) (Križ, 2002). 
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Konec 19. stoletja so iz Nemčije začele svoj svetovni pohod škatle z lesenimi gradilnimi 

kockami. Nekaj let zatem so prišle tudi k nam. Posebnost kock je bila v njihovem smiselnem 

dopolnjevanju in nadgrajevanju z drugimi kompleti. V začetku 20. stoletja so bile kocke tako 

priljubljene, da so jih začeli ponarejati oz. izdelovati tudi drugi proizvajalci. Tovarna Anker je 

proizvodnjo lesenih gradilnih kock zaključila šele leta 1963. Približno štiristo različnih 

izdelkov te tovarne iz skoraj 90-letnega delovanja pa je postalo predmet zbirateljev (Kužnik, 

2009). 

Po drugi svetovni vojni se je razvil in izpopolnil sistem kock Lego, ki je gotovo presegel 

priljubljenost Ankerjevih kock. Osnovno pravilo vseh teh igrač je, da lahko osnovni komplet 

dopolnjujemo z dodatnimi elementi v neskončnost in tako gradimo zapletenejše in večje 

zgradbe, vozila in celo preproste stroje. Z najpreprostejšim sistemom se lahko igrajo že zelo 

majhni otroci. Graditi pa ni mogoče le s kockami, pač pa tudi z drugimi konstrukcijskimi 

sistemi. Najpomembnejši med njimi je Matador, ki izvira iz začetka našega stoletja in je 

postal zelo priljubljen. Njegov osnovni princip je, da z maticami in vijaki spajamo med seboj 

osnovne dele. Tako lahko konstruktor s pomočjo sorazmerno preprostih elementov sestavi 

zgradbo, letalo, človeka, posamezni deli pa se lahko tudi premikajo, vrtijo ipd. (Kos, 1988).  

 

 

Slika 59: Konstrukcijski sistem Matador (Kos, 1988). 

Kock pa ne uporabljamo samo za gradnjo. Z njimi lahko sestavljamo tudi slike. 

Najpreprostejše so lesene kocke, na vseh šestih stranicah oblepljene s sličicami, iz katerih 

lahko naredimo večjo sliko oz. šest večjih slik (prav tam). 
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Slika 60: Kocke s sličicami (50. leta 20. stol.) (Tomažič, 1999). 

Bolj zapletena oblika take sestavljanke pa so t. i. puzzle. To je sestavljanka iz kartona, pri 

kateri moraš iz velikega števila nepravilno oblikovanih delčkov sestaviti sliko. Take 

sestavljanke so lahko sestavljene iz več tisoč delov (Kos, 1988).    

 

4.3.3 PLIŠASTI MEDVEDEK 
 

Prve igrače iz blaga je začela za trg izdelovati Margarete Steiff v 80. letih 19. stoletja. Leta 

1902 pa je njen nečak Richard Steiff izdelal načrt za prvega medveda s premakljivimi udi. 

Istočasno se je rodila tudi zgodba o ameriškem »Teddy Bear«, ko je leta 1902 ameriški 

predsednik Theodore Roosevelt na lovu pred streli rešil medvedjega mladiča in tako postal 

junak v slikanici. Družina Michtom je ob tej priložnosti v izložbi razstavila doma narejenega 

medvedka, ki so ga takoj prodali in naslednje leto že ustanovili tovarno z igračami. Morris 

Michtom pa od tedaj velja za očeta ameriške variante medvedka »Teddy Bear« (Križ, 2002). 

Michtom je iz New Yorka začel prodajati rjave plišaste medvedke s pripetimi udi in z gumbi s 

čevljev za oči, ki so postali njegova značilnost. (Tomažič, 1999). 

Plišaste igrače so se v slovenskem prostoru pojavile v začetku 20. stoletja. Pred tem so bile 

edine mehke igrače punčke iz cunj. Prvi medvedki so bili zaradi visoke cene dostopni le 

redkim posameznikom. Poleg medvedkov so se pojavile tudi druge plišaste živali, recimo 

kuža in slon. (Kužnik, 2009). 
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Slika 61: Medvedek iz pliša in napolnjen z lesno volno. Za oči sta uporabljena dva steklena 

gumba (okoli leta 1930) (Tomažič, 1999). 

 

Slika 62: Deklica z medvedkom (okrog leta 1972) (arhiv A. Šoti). 

Nekaj let kasneje, ko so v Evropi prodali že več deset tisoč medvedkov na leto, so se pojavili 

že takšni, ki so znali brundati in so imeli že tudi svojo garderobo. Po priljubljenosti so 

zasenčili vsako drugo žival. Prvi Tediji so bili plišasti. Medvedi pa so lahko bili tudi volneni, 

iz klobučevine, blaga, umetnega krzna, najdragocenejši pa iz pravega krzna. Včasih so jih 

polnili z žaganjem ali z lesno volno, zdaj pa z ostanki sintetičnih tkanin ali s penasto gumo. 

Starejši medvedki niso bili mehki in topli, ampak so bili v glavnem iz lesa, nekateri pa so bili 

tudi nagačeni. Lahko so plesali, saj so imeli tačke in glave pritrjene na vrvice kot marionete 

(Kos, 1988). 
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Slika 63: Medvedek in srnica iz pliša (konec 60. leta 20. stol.) (Križ, 2002).  

 

4.3.4 DRUŽABNE IGRE (DOMINO, MIKADO, ŠPANA)  
 

Namizne družabne igre, kot so domino, mikado, človek ne jezi se in špana, so se navadno 

igrale v hiši, in sicer ob slabem in mrzlem vremenu. Najbolj pogosta igra je bila domino, ki so 

jo imeli pri vsaki hiši v mestu. Starejše domine so bile lesene, z zgornjo plastjo iz kosti. Po 

vojni so bile najpogostejše lesene, črno pobarvane domine. Z dominami so otroci postavljali 

vijuge, ki so jih nato podrli. Tudi igranje tombole je bilo priljubljeno že v prejšnjem stoletju 

(Križ, 2002). 

Po drugi svetovni vojni se je pri nas uveljavila tudi igra mikado z lesenimi barvnimi 

paličicami (Kužnik, 2009). 

 

Slika 64: Otroci pri igri mikado (leta 1958) (Križ, 2002). 

V meščanskem okolju so poznali še številne druge družabne igre, kot so tombola, orakelj, 

različne igre s kartami. Špano ali mlin, eno najstarejših svetovnih iger, ki izvira iz starega 
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Egipta, so otroci igrali v kratkih zimskih dneh, ko se niso mogli igrati zunaj, tako v kmečkem 

kot tudi v mestnem okolju. Kmečki otroci so si špano lahko narisali ali pa vrezali črte 

pravokotno in diagonalno na kvadratno ploščo iz mehkega lesa. Za igralne figurice so 

uporabljali fižolova zrna različnih barv ali koruzna zrna. Mestni otroci so imeli kupljene 

tiskane predloge, navadno združene še s kakšno igralno igro, npr. človek ne jezi se. Špana je 

igra za dva igralca. Vsak igralec poskuša sestaviti špano, kar pomeni, postaviti tri svoja zrna v 

vrsto (vodoravno, navpično ali diagonalno), kadar koli je to mogoče. Kdor sestavi špano, 

svojemu nasprotniku vzame eno zrno. Izgubi tisti, ki mu ostaneta le še dve zrni (Kužnik, 

2009). 

 

Slika 65: Domine (konec 19. stol.) (Križ, 2002). 

 

Slika 66: Tombola (čas med vojnama) (Križ, 2002). 
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Slika 67: Špano ali mlin (Tomažič, 1999). 

 

4.3.5 ŽOGE 
 

V 20. stoletju je žoga postala vse bolj zanimiva in pogosta igrača tako v mestih kot na vasi. 

Sprva so bile žoge lesene krogle, s katerimi so balinali ali pa so jih sešili iz cunj. Na 

Slovenskem je žoga med fanti predstavljala statusni simbol. Najprej je bila to draga igrača in 

je pomenila izpolnitev sanj mnogih dečkov na vasi in v mestih. Spretnejši otroci so jih 

izdelovali iz gumiranega platna. Od 20. stoletja dalje pa so bile vsem otrokom dostopne 

gumijaste žoge (Kužnik, 2009). 

Žoga, danes tako vsakdanji in poceni predmet, je včasih pomenila pravo dragocenost (Križ, 

2002).       

 

Slika 68: Otroka z žogo (leta 1926) (Križ, 2002). 
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4.3.6 LESENI GUGALNI KONJI 
 

Leseni gugalni konji so bili v 19. stoletju še zelo draga igrača, sredi 30. let 20. stoletja pa so 

postali zelo priljubljeni in so jih začeli množično izdelovati (Kužnik, 2009). 

 

Slika 69: Gugalni konjiček (okrog leta 1897) (Križ, 2002). 

 

5 IGRE IN IGRA ČE DANES 

5.1 IGRE IN IGRAČE 21. STOLETJA 
 

Minili so časi, ko so otroci na roke preštevali dneve, kdaj bodo prišli do novih igrač. Takšnih 

dni je bilo malo in so se ponavljali le po nekajkrat na leto: za Miklavža ali Božička, za god, 

birmo, včasih za rojstni dan in mogoče še za farno žegnanje. In za njimi so ostali le spomini, 

igrače pa so izginile. Danes je podoba seveda drugačna. Ni ga otroka, kot tudi ne staršev, ki bi 

si pred nakupom morda postavljali vprašanja: »Ali smemo kupiti to igračo? Ali ne bo morda 

preveč dragocena ali preveč preprosta?« Ali pa da bi rekli: »Ne, to pa res ni primerno za naš 

položaj.« Poleg načelnih razlogov pri bolj redkih mamah in očetih predstavlja edino oviro 

cena. Igrač pa je iz leta v leto in iz dneva v dan vse več. K temu je pripomogla modernejša 

tehnologija in s tem pocenitev izdelave (Tomažič, 1998). 

Igre in igrače se skozi zgodovino niso dosti spreminjale, razen v materialih in njihovem 

načinu izdelave. Tako so bile prve igrače narejene iz naravnih materialov, lesa, gline, kamna 

in kosti, tehnološki razvoj pa je omogočil uporabo novih materialov. Danes so igrače v 

glavnem iz plastike in drugih novejših materialov. Še vedno pa imamo kakovostne lesene 
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igrače, ki jih izdelujejo nekateri obrtniki in manjša zasebna podjetja. Lesene igrače so prav 

zaradi zdravega naravnega materiala spet vedno bolj zaželene, in sicer predvsem v ekološko 

ozaveščenih družinah (Kužnik, 2009). Danes je igrač zadosti in preveč. Kot da se cel svet vrti 

okrog otroka in njegovih potreb po igranju (Tomažič, 1998). 

A. Prislan (2000) pravi, da so morali otroci v preteklosti veliko delati in so se ob delu igrali z 

naravnimi materiali. Danes otroci obiskujejo otroške vrtce. V njih delajo vzgojitelji, pedagogi 

in s tem se vzgojna vrednost igrač in načini igranja spreminjajo.  

S. Pogačnik-Toličič (2000) trdi, da je današnji otrok že zelo zgodaj soočen z računalniškimi 

igricami. V prenekateri družini postajata računalnik in internet učitelj in varuška. Mnogi naši 

otroci so prenasičeni z igračami. Ker imajo starši za otroka vedno manj časa, se mu oddolžijo 

tako, da ga »zasipajo« z igračami, tudi takšnimi, ki ne ustrezajo otrokovim razvojnim 

potrebam. M. Vovk (2011) dodaja, da je bilo nekoč otrokom v razvedrilo plezati po drevesih, 

izdelovati vodni mlin in podobno, danes pa strmijo v osvetljene zaslone televizorjev in 

računalnikov. Urbanizacija je povzročila, da je številnim otrokom narava postala tuja. Naši 

otroci visijo za računalniki, pošiljajo sms-e, igrajo videoigrice, gledajo televizijo, skratka 

živijo v virtualnem svetu. Otroci v razvitih državah preživijo 95% svojega prostega časa na 

računalniku ali pred televizijo.  

"Nas so morali preganjati z dvorišč domov, današnje otroke pa je treba "naganjati" od doma 

na dvorišče," (po Vrbnjak, 2012, str. 1) opisuje razliko v generacijah ena izmed mamic. S 

tem, da je na dvoriščih videti vse manj otrok, se strinja tudi M. Bečela, ki meni, da se je 

otroška igra v zadnjem desetletju precej spremenila, preselila se je z otroških dvorišč v 

otroške sobe. In tukaj nastane bistvena razlika. Na dvorišču je prevladovala igra v skupini. 

Igre na prostem so bile največkrat gibalne. Skupinska igra ima svojo dinamiko in otrok se uči 

prilagajanja skupini, uči se vživeti v igro in vrstnika, nauči se sprejemanja in upoštevanja 

pravil, tega, da ni vedno prvi in da je enkrat zmagovalec in enkrat poraženec. Kadar je 

otrokovo igrišče le otroška soba, je otrok osamljen, stiki so virtualni, prijatelji navidezni in 

preštevilni, s tem pa je osiromašen za pristne odnose. Sodobna tehnologija je prodorna. Ni več 

dejavnosti, da ne bi naleteli nanjo, povsod so računalniki, kamere in telefoni.  

Žorž (2002) trdi, da so bili otroci v preteklosti mnogo manj razvajeni, kot so danes. V 

preteklost se ozirajo predvsem starejše generacije in primerjajo današnje življenje s tistim v 

svoji mladosti in v mladosti babic in dedkov. Nekateri izpostavljajo problem sodobne 

tehnologije, ki vpliva na način življenja. Otroci preveč posedajo pred računalnikom, igrajo 
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elektronske igre in gledajo televizijo. Včasih so se več družili med seboj. Otroci se vedno 

manj družijo s svojimi vrstniki in ne znajo vzpostavljati stikov. Avtor prav tako poudarja 

problem potrošništva in vpliv reklam. Včasih niso hodili toliko po nakupih, zadovoljni so bili 

že z majhnimi stvarmi. V družini je bilo veliko otrok, denarja pa malo. Vse so si morali deliti. 

Pogoste so kritike, da današnji otroci preveč sedijo. Življenje na kmetiji v preteklosti je 

zahtevalo trdo delo, do šole je bila dolga pot, ker se niso vozili z avtomobili tako kot danes.  

Večina današnjih otrok že od malih nog odrašča z digitalno tehnologijo. Raziskava1 med 

populacijo predšolskih otrok v Sloveniji je pokazala, da otroci najpogosteje preživljajo čas 

pred televizorjem z gledanjem videov in DVD-jev. Predšolski otroci se na televiziji najprej 

srečajo z risankami, prek računalnika pa z igricami. Obe obliki preživljanja prostega časa 

imata pozitivne in negativne učinke na otroke, saj so otroci v predšolskem obdobju izredno 

dojemljivi, prilagodljivi in hkrati ranljivi. Vse bolj je izrazit fenomen »izgube dvorišča«. Za 

otroštvo prejšnjih generacij je bilo značilno druženje z vrstniki na dvorišču, kar je bilo zelo 

pomembno. Učili so se odnosov, socializacije, gradili so prijateljske vezi, se preizkušali, 

prilagajali. Tega ni več. Otroci vse več časa preživijo pred televizorji in računalniki, varno za 

zidovi naših domov, vendar nikakor stran od vseh nevarnosti, saj jim je nasilje na zaslonu 

dosegljivo na klik. Poleg negativnih psiholoških vidikov digitalnih medijev je treba poudariti 

še negativne poglede na fizični razvoj otroka, kot so: slabša motorika, koordinacija, prožnost 

telesa ter debelost (Medved Cvikl, 2010).  

Trg igrač je eden izmed najnasilnejših trgov, nasičen z informacijami o vedno novih izdelkih. 

Danes je tržišče napolnjeno z uvoženimi predmeti. Paradoksalno, ampak zdaj je izbira 

prevelika, da bi bil kupec lahko izbirčen. V veliki količini je težko izbrati kakovost. Poleg 

tega je danes prevladujoč kupec otrok sam in ne več odrasla oseba. Samo igrače prvih 

otroških let so namenjene izbiri odraslih, kasneje je odločilna volja otroka samega (Tomažič, 

1999). 

K. Vargazon (2001) v svojem diplomskem delu z naslovom Otroška igra nekoč in danes 

poudarja, da imajo družine danes manj otrok in velikokrat živijo samostojno, stran od starih 

staršev. Starši so v večini družin zaposleni in manj časa preživijo s svojimi otroki. Otroci 

preživijo velik del dneva v vrtcih. Starši bi si morali vsaj občasno vzeti več časa za otroka. 

Otrok bi moral biti na prvem mestu, šele potem vse ostale obveznosti, ki starše bremenijo, ko 

pridejo iz službe. Ko pa postanejo otroci večji, bi jih bilo potrebno vključiti v delo, da bi bila 

                                                           
1
 Opomba: Raziskava, kjer so sodelovali predšolski otroci 
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njihova drobna opravila igra in delo hkrati (pomoč v kuhinji, priprava hrane …). V današnjih 

igrah ni opaziti velike razlike, kaj se igrajo deklice in kaj fantje. Večja razlika je obstajala v 

preteklosti. Deklice so se pogosteje igrale samo s punčkami, fantje pa skupinske igre na paši, 

v gozdu … Danes je mogoče opaziti močan vpliv moderne tehnike, možnosti igre na igriščih 

in v telovadnicah (računalniške igrice, namizni tenis, nogomet …). V preteklosti pa so se igre 

odvijale predvsem zunaj v naravnem okolju (na travniku, v gozdu). Otroci veliko časa 

preživijo v vrtcih in šolah, potem pa še v hiši. Premalo se gibljejo v naravi. Zapirajo se v 

svoje sobe in premalo komunicirajo s starši ali z vrstniki. Otroke v vrtcu bi bilo potrebno 

večkrat peljati v naravo in jih prepustiti svobodni igri. Tako bi brez igrač odkrili, kako se je 

mogoče igrati brez grabljic, lopatke, kanglice, gugalnice, žoge … Danes so igrače obstojnejše 

in ostanejo do druge generacije otrok. Veliko iger je zapisanih in se jih otroci naučijo v vrtcih 

in šolah. Pri današnjih otrocih je opaziti močan vpliv modernizacije in tehničnega napredka. 

Igrače so danes tehnično zelo dovršene, kvalitetne, vendar otroku ne nudijo dovolj lastne 

aktivnosti in kreativnosti. Velikokrat imajo omejene igralne možnosti in tako otroka 

priklenejo le na določen igralni prostor, kar ima za posledico, da je otrok premalo telesno 

aktiven. Otroci pogosto sedijo pred televizijo, ker zunaj nimajo primernega prostora za igro 

(pogosteje v mestnih središčih). Zaradi televizije postanejo vse manj dejavni, se igrajo mnogo 

manj, kot so se nekoč. Televizija zasvoji otroka. Več ko jo gledajo, manj jim je do druge igre. 

Veliko je dejavnosti, ki jih danes zamenjuje televizija. Zaradi nje velikokrat zanemarjamo 

socialne odnose, kulturne prireditve in zabavo nasploh. Starši dovoljujejo, da otrok vso svojo 

pozornost namenja televiziji. Navsezadnje jim ta »škatla« krade dragocen čas, ki bi ga bilo 

bolje posvetiti otrokom in igri. Včasih so že zelo majhni otroci vzeli v roke šivanko in šivali. 

Danes pa še starejši šivajo bolj malo. Zato je tudi mogoče opaziti, da je igre z gumbi, s 

sukanci, z blagom in volno zelo malo. Nekoč so te stvari predstavljale prvo otrokovo igračo. 

Otroci so se zelo radi igrali z igračo, ki so si jo sami naredili. Močno so bile razširjene 

družabne igre in sestavljanke. Danes pa je mogoče opaziti, da se otroci igrajo z avtomobili na 

daljinsko upravljanje, z igricami na računalniku …  

Najnovejša napoved tiskovne agencije Reuter se glasi: »Otroci se bodo kmalu poslovili od 

barbik, letalskih modelčkov in sestavljank. Ukvarjali se bodo samo še z računalniškimi 

igricami, s katerimi bodo lahko celo lovili ribe, se pogovarjali s šahom in drugimi igračami 

virtualne resničnosti. V zadnjem času otroke navdušujejo predvsem računalniške igrače, kot 

so elektronski ribolov in furby, ki si zapomni in ponovi dvesto besed, ki jih izbere otrok. S 
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CD-ROM-om pa je mogoče popeljati barbiko v svet dogodivščin.« (po Tomažič, 1999, str. 

71). 

Današnje igre in igrače so drugačne od tistih, s katerimi so se igrali otroci v preteklosti. Igrače 

so se spremenile predvsem v materialih. Večina avtorjev se strinja, da otroci preveč posedajo 

pred računalnikom in televizijo, namesto da bi šli v naravo ali na igrišče. Sodobna tehnologija 

zelo vpliva na današnje otroke.  

 

5.2 NAJBOLJ PRILJUBLJENE IGRE IN IGRAČE DANES  

         

Skozi zgodovino so imele različne igrače velik vpliv na otrokov razvoj. Z igro z igračami so 

otroci že v preteklosti pridobivali socialne izkušnje, osnove za višje oblike učenja in razvoj 

mišljenja. V današnjem času je izbira kakovostnih igrač precej velika. Med najbolj 

priljubljenimi igračami so različne kocke, seti za ustvarjanje, sestavljanje in razstavljanje, 

avtomobili, punčke z vso pripadajočo opremo, družabne igre, igrače za igro in gibanje na 

prostem, igrače z različnimi risanimi in pravljičnimi junaki ter raznovrstne računalniške igrice 

(Kužnik, 2009). 

Današnji otroci pri igri najpogosteje uporabljajo žogo. Le-ta jim omogoča najrazličnejše 

možnosti za igro že od prvih mesecev starosti naprej, ugotavlja K. Vargazon (2001) v svojem 

diplomskem delu z naslovom Otroška igra nekoč in danes.  

Barbika 

Punčka Barbie ali po domače barbika je luč sveta oziroma police trgovin z igračami ugledala 

leta 1959. Ruth Handler, žena soustanovitelja ameriške tovarne igrač Mattel, je opazila, da 

njena hči Barbara svojim punčkam iz cunj in kartona rada daje odrasle vloge. Dotlej so 

igralne punčke večinoma predstavljale otroke, zato se je Handlerjevi posvetilo, da je morda 

našla tržni prostor. A njen mož Elliot se, podobno kot direktorji Mattela, ni ogrel za idejo. 

Ruth Handler je zamisel postavila na stranski tir, dokler se s hčerjo in sinom ni odpravila na 

potovanje po Evropi in v Nemčiji naletela na lutko Bild Lili . Lilli,  odločna in pametna 

lepotica, je bila natanko to, kar je iskala, zato je kupila tri punčke (delane za odrasle, ne za 

otroke). Eno je podarila hčeri, dve pa odnesla možu (Ivanc, 2011).   
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Slika 70: Bild Lilli (Bild Lilli doll, 2012).                      Slika 71: Bild Lilli iz leta 1955   

                                                                                                 (dollreference, 2012). 

Doma jo je nekoliko amerikanizirala in ji nadela novo ime Barbie, po svoji hčeri Barbari. 

Barbika se je javnosti predstavila 9. marca 1959 na ameriškem mednarodnem sejmu igrač v 

New Yorku. Prva barbika je bila na voljo v belo-črnih zebrastih kopalkah ter v svetlolasi in 

temnolasi različici. Oglaševali so jo kot najstniško manekenko (Ivanc, 2011).  

                                 

Slika 72: Prva barbika (Vrdoljak, 2010).                     Slika 73: Barbika (Majcen, 2011). 

Prve barbike so izdelovali na Japonskem, njihova oblačila so bila ročno izdelana. V prvem 

letu so jih prodali 350. 000. Barbie je postala blagovna znamka, ki še danes Mattelu na leto 

prinese 3,6 milijarde dolarjev prihodkov. Po Mattelovih statističnih podatkih se vsako 

sekundo na svetu prodajo tri barbike. Bila je ena prvih igrač s trženjsko strategijo, ki je 

temeljila na televizijskem oglaševanju. Barbika pa ni ostala le igrača s pestrim izborom 

oblekic in vseh mogočih dodatkov, ampak se je razširila tudi v svet knjig, kozmetike in 

videoiger ter dobila lastno risano serijo. Postala je kulturna in modna ikona. Zaradi nenaravno 

vitke postave pa jo ves čas spremljajo tudi kritike. Kljub manjšim popravkom v merah se 

Barbie v svoji polstoletni zgodovini ni bistveno spreminjala (Ivanc, 2011).   



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta 
Mojca Simonič: Igre in igrače skozi čas 

78 

 

Barbika je najbolj poznana in uspešna lutka na svetu in prvi idol večine deklic. 29,21 cm 

plastike, z dolgimi lasmi, zvezanimi v elastiko, in vitkim pasom bo letos napolnila že 53 let 

(Vrdoljak, 2010). 

Lego kocke 

Začetki ene največjih tovarn igrač na svetu, kock Lego, so bili skromni in ne prav posebno 

vizionarski. Ole Kirk Christensen je bil na začetku prejšnjega stoletja tesar v Billundu na 

Danskem. Med veliko ekonomsko depresijo v 30. letih prejšnjega stoletja je ob pomanjkanju 

svojega rednega dela začel priložnostno rezbariti igrače iz lesa. S prvimi prodanimi igračami 

je tako uspešno popravil družinski proračun, da so te kmalu postale njegov poglavitni izdelek. 

Leta 1934 je ustanovil družbo in jo poimenoval Lego, kar je sestavljanka iz danskih besed 

LEg GOdt – igraj (se) dobro. Ole Kirk Christensen je tudi »krivec« za temeljno vodilo 

tovarne Lego, ki se glasi »Det bedste er ikke for godt« oziroma »Le najboljše je dovolj 

dobro«. Vzdrževanje visoke ravni kakovosti se je pri Legu obdržalo vse do danes (Kovač, 

2007). 

 

Slika 74: Tovarna kock Lego na Danskem (Kovač, 2007). 

Skoraj istočasno se je Hilary Fischer Page iz Anglije, oborožen z znanjem o otroški 

psihologiji, lotil oblikovanja igrač. Razvil je votle plastične kocke, ki jih je bilo mogoče 

sestavljati. Po vojni je Page tovarni Lego poslal risbe in vzorce svojih kock. Lego je prav v 

tistem času kupoval orodje za vlivanje plastike. Prve plastične igrače so bile v bistvu kopije 

Legovih lesenih igrač. Nekaj let pozneje se je Lego popolnoma osredotočil na kocke, ki so jih 

povzeli po Pageovih idejah, vendar prve serije niso bile ravno tržna uspešnica; kocke so bile 

naprodaj le na Danskem, pa še iz tamkajšnjih trgovin so jih večinoma neprodane vrnili v 

tovarno (prav tam). 
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Slika 75: Shema (Kovač, 2007). 

V 50. letih so nekoliko dodelane serije kock Lego počasi našle 32×16×11,4 mm svoje kupce, 

saj so v tovarni z izboljšavami omogočili kombiniranje različnih zbirk, kar še vedno ostaja 

eden od pomembnejših konceptov kock Lego. Vodenje Lega je nasledil Olejev sin Godtfred 

Kirk Christensen. Leta 1957 je Lego dopolnil obliko lego kock, ki je v bistvu ostala 

nespremenjena vse do danes. Leta 1977 je dozorel čas za naslednjo stopnjo razvoja lego kock. 

Zbirke Lego technic so se pojavile dokaj skromno z nekaj predelanimi kockami (te so bile 

votle in so omogočale sestavljanje v več smereh), zobniki in osmi; dodan je bil tudi 

elektromotor, ki ga je bilo mogoče vpreči v razne napravice. Priljubljenost družine technic je 

hitro naraščala, še posebej med starejšimi otroki. V razmeroma kratkem času je Lego izdal 

veliko število različnih zbirk, od avtomobilov, letal in vesoljskih plovil do mehanskih 

robotov. Leta 1984 je sledila naslednja stopnja – pnevmatični elementi. Črpalke in 

pnevmatični valji so naredili modele še nekoliko bolj realistične (prav tam).  

                            

Slika 76: Pnevmatični deli (Kovač, 2007).        Slika 77: Lego Mindstorms (Kovač, 2007). 

Sčasoma so modeli postajali vedno bolj zapleteni. Šibke elektromotorje so zamenjali 

zmogljivejši, preprostejše krmilnike pa je po letu 1998 nadomestil pravi mikrokrmilnik. 

Mindstormsi so hitro osvojili svet (prav tam).                    
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Danski Lego je v zadnjega pol stoletja izdelal na tisoče različnih setov lego kock na temo 

mest, vesolja, robotov, piratov, vlakov, Vikingov, srednjeveških gradov, dinozavrov, 

podvodnega raziskovanja in Divjega zahoda. Poskrbljeno je za otroke vseh starosti: mlajši se 

igrajo z velikimi duplo kockami, deklice imajo na voljo sete iz serije Belville in Clikits, 

poskrbljeno pa je tudi za večje otroke in najstnike, in sicer predvsem s serijo Technic in 

robotsko NXT. Poleg tega izdelujejo pri Legu v sodelovanju s Hollywoodom posebne filmske 

serije na temo Indiane Jonesa, Vojne zvezd, Harryja Potterja ali Sveta igrač. Lego je v 

zadnjem času izdal vrsto videoiger za osebne računalnike in namizne igre (Ivanc, 2011). 

Leta 2000 je revija Fortune razglasila lego kocke za igračo stoletja. Lego (uradno ime The 

LEGO Group) je danes četrta največja tovarna igrač na svetu in zaposluje 5000 ljudi. Med 

njimi je kar 150 oblikovalcev, ki načrtujejo in oblikujejo kocke in zbirke. Lego svoje izdelke 

prodaja v 130 državah sveta in letno izdela 20 milijard kock, ki bi zložene druga na drugo 

segale do pol poti med Zemljo in Luno (Kovač, 2007).  

 

Slika 78: Formula 1 iz lego kock (Majcen, 2011). 

Lutka Barbie in lego kocke sta najbolj uspešni igrači na svetu in med otroki najbolj 

priljubljeni.  

L. Kužnik (2009) pravi, da so po drugi svetovni vojni izginile razlike med kmečkimi in 

mestnimi otroki. Danes ni večjih razlik med načinom življenja kmečkih in mestnih otrok. 

Vsem so dosegljive najnovejše igrače, ki jih ponujajo velike trgovske verige. 

»Kje so tiste uglajene steze in stezice, po katerih so za tropom živine dan za dnem stopale 

bose noge pastirjev in pastiric? Kje so zdaj obsežne planjave, na katerih je živina od rane 

pomladi do pozne jeseni mulila travo? Kje je zdaj tisti razposajeni vrišč in sproščeni smeh 

otrok, ki so ob raznovrstnih pastirskih igrah včasih kar pozabili na svojo živino? Kje so zdaj 

tisti plasi, kjer so padale kobilke in je bilo treba uiti kobilkarju, ki te je lovil? Kje je zdaj vse 
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to, kar je bilo mladim ljudem prava šola za življenje?« se sprašuje Bartolj (2000). Sprijazniti 

se je treba z dejstvom, da tega nikoli več ne bo. Slabe travnike je že davno zarasel gozd, 

živine po vaseh je čedalje manj. Če še kje pasejo živino, jo čuva električni pastir. Redki 

pastirji, ki morda še stopajo za čredo, pa si s slušalkami na ušesih krajšajo čas, včasih vzamejo 

v roke knjigo … Brez druščine na paši je dolgočasno, mladi danes več nočejo biti pastirji. V 

zavesti starejših pa se doba, ko so dan za dnem pasli živino, slika v najlepši luči, kajti lepa 

mladost je še lepša, če jo človek preživlja v družbi sebi enakih, če vsak dan izve za kakšno 

novo skrivnost, če lahko počne tisto, kar mu veleva srce. 

Danes imamo redko možnost, da bi z obiskom na podeželju našli ročno izdelane igrače, saj se 

v trgovinah, razen dragih igrač, najdejo tudi stvari za »vsak žep«. Starši enostavno nimajo 

časa za ukvarjanje s svojimi otroki. Poleg rednega dela v tovarnah so okupirani še z 

obdelovanjem zemlje ali kakšnim drugim dodatnim pridelovanjem in otroci so prepuščeni 

starejšim članom družine (babicam in dedkom) ali pa sami sebi. Nihče se več ne ukvarja s 

proizvodnjo igrač ‒ modelov (Dušković, 1987). 

 

5.3 IGRE, KI SO SE JIH IGRALI NEKOČ IN SE JIH IGRAJO ŠE DANES 
 

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA   

M. Vogelnik (1990) uvršča velik del otroških iger in igric iz zaprašenih zapuščin naših babic 

v ljudsko kulturno imovino. 

Črnega moža določi izštevanka. Črni mož zariše črto v pesek ali travo in se postavi za njo. 

Kakšnih 10 metrov od njega otroci zarišejo drugo črto in se postavijo za njo. Črni mož jih 

začne izzivati (priloga 1). Nato se črni mož požene proti otrokom, ti pa skušajo mimo njega 

zbežati na drugo stran igrišča. Kogar črni mož ujame, mu v nadaljevanju igre pomaga loviti 

otroke. Igra se konča, ko črni mož ulovi vse otroke. Tisti, ki se najdlje izmika črnemu možu in 

njegovim pomagačem, je v naslednji igri črni mož (D. Kunaver in  B. Lipovšek, 2006). 

GNILO JAJCE 

Otroci se postavijo v krog in počepnejo. Tisti, ki ga je določila izštevanka, hodi okrog otrok, 

drži v rokah robec ali kak drug predmet in ga neslišno spusti enemu od otrok za hrbet. Med 

obhodom prepeva (priloga 2). Otroci se ne smejo ozirati, le z rokami lahko preverjajo, ali 
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imajo za hrbtom robec. Ko otrok opazi robec za hrbtom, vstane in poskuša ujeti tistega, ki mu 

ga je dal. Ta poskuša čim prej priteči do nezasedenega mesta. Igro nadaljuje tisti, ki je dobil 

robec. Če pa otroka ujame, postane ta »gnilo jajce« in mora na sredo kroga, kjer ga vsi 

zbadajo. »Gnilo jajce« postane tudi tisti otrok, ki ne opazi robca v enem obhodu. Igra se 

konča, ko se vsi otroci razvrstijo kot »gnilo jajce« (prav tam). 

ALI JE KAJ TRDEN MOST  

Igralca, ki ju je določila izštevanka, se primeta za roke – to je most. Med seboj se tiho 

dogovorita, kaj bosta predstavljala. Prvi se odloči na primer za jabolko, drugi pa za hruško. 

Otroci se drug za drugim postavijo v vrsto. Vodja jih pripelje do mosta in začne se pogovor. 

(priloga 3) (prav tam). 

LETI, LETI, LETI …  

Vodjo igre določi izštevanka. Igralci sedijo v krogu, najbolje okrog mize. Dvigujejo kazalce 

in z njimi udarjajo ob rob mize. Vodja ob tem ves čas ponavlja: »Leti, leti, leti, leti, leti …«, 

na koncu pa dodaja različne besede. Otroci morajo pozorno poslušati, kaj vodja govori. Če 

omenjeni predmet ali žival res lahko leti, morajo otroci dvigniti kazalce, sicer pa ne smejo 

prenehati udarjati po mizi. Kdor je prepozen, prehiter ali pa se zmoti in ob nepravi besedi 

dvigne kazalce, dobi kazensko točko (prav tam).  

MED DVEMA OGNJEMA 

Igralci se razdelijo v dve skupini, nato narišejo igrišče in ga razpolovijo. Vsako moštvo 

zasede en del igrišča, en igralec iz moštva pa gre v »rezervo«, za črto igrišča, od koder bo 

članom svojega moštva podajal žogo. Naloga obeh moštev je, da spravijo čim več članov 

nasprotnega moštva z igrišča, in sicer tako, da igralca »ciljajo« in »zadenejo« z žogo. Igralec, 

ki ga je žoga zadela, mora z igrišča oditi za črto, »v rezervo«. Če se žoga odbije od tal, strel 

ne velja. Če igralec nasprotnega moštva žogo ujame, je njegova in začne z njo napadati. 

Zmaga tista stran, ki je spravila vse igralce nasprotnega moštva z igrišča (prav tam). 

PEPČEK 

Igralca si podajata žogo, tretji pa stoji med njima in poskuša žogo ujeti. Igralca si prizadevata, 

da bi žogo metala čim višje in čim močneje, da je pepček ne bi ujel. Če jo pepček ujame, si z 

metalcem vlogi zamenjata. Pepček najlažje pride do žoge, če je eden od soigralcev ne ujame. 
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Žoga se zakotali po tleh, pri tem pa velja pravilo »kdor prej pride, prej melje«. Igra se konča, 

ko se vsi otroci razvrstijo kot pepčki ali ko se utrudijo (prav tam). 

RISTANC ‒ TEDEN 

Otroci narišejo ristanc v obliki sedmih dni tedna. Vsak otrok ima ploščat kamen, en kamen pa 

položijo v prostor nedelja. Igralci se postavijo na izhodišče in poskušajo s svojim kamnom 

zadeti kamen v nedelji. Tisti, ki se je s svojim kamnom najbolj približal kamnu v nedelji, 

začne. Prvi igralec se postavi na izhodišče in vrže kamenček v prvo polje (ponedeljek). Nato 

na eni nogi skoči v polje, pobere kamenček, skoči v naslednje polje itn., dokler se ne vrne na 

izhodišče. Potem vrže kamenček v drugo polje (torek) in igro ponovi. Igralec znotraj ristanca 

skače po eni nogi, na obeh pa lahko stoji le v polju nedelja. Prav tako z nogo ne sme stopiti na 

nobeno črto ali vreči kamna nanjo. Kdor naredi napako, mora spustiti soigralce naprej. V igro 

se ponovno vključi, ko pride na vrsto; nadaljuje tam, kjer je končal pri prejšnjem krogu. 

Zmaga tisti, ki prvi preskače vsa polja (prav tam). 

RDEČE ČEŠNJE RADA JEM 

Otroci se postavijo drug za drugim in se primejo za roke. Nato pojejo pesem in »vijejo kačo« 

(priloga 4) (prav tam). 

ABRAHAM MA SEDEM SINOV 

Plesalci se postavijo drug za drugim in se primejo za ramena. Medtem ko pojejo, vodja vijuga 

»kačo« sem in tja ter kaže, kaj morajo delati plesalci – skakati, skakati po eni nogi, kimati, 

poklekati itd. (priloga 5) (prav tam). 

RISTANCI 

Ristanc je prastara igra z veliko različnih obrazov. »Ristanc« je besedna sestavljanka. »Ris« 

pomeni zarisno črto ali podobo. »Tanc« pomeni »ples«. »Ris-tanc« je na tla zarisana podoba 

za poskakovanje ali »tancanje«. Njegovi glavni dve upodobitvi sta oblika ključa in oblika 

drevesa; lahko je tudi blodnjak ali labirint. Ristanc je igra manjših skupin; dva soigralca, trije, 

največ štirje. Spada med gibalno-tekmovalne igre, nima svojega vodje in vsi soigralci so si 

enaki (priloga 6) (Vogelnik, 1990).  
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RINGARAJA 

Otroško ringarajanje je rajanje, ki se neprestano poraja in prehaja v izročilo. To igro otroci 

spoznajo ob roki mame ali babice, ko komajda shodijo in sploh še niso trdni na nogah. Pravo 

ringarajanje je takrat, ko znajo zraven zapeti tudi koračnico. Otroci med prepevanjem hodijo v 

sklenjenem krogu in se držijo za roke. Ko »kužek vse na tla pomeče«, vsi v krogu počepnejo, 

kakšen pa se zvali po tleh (priloga 7) (prav tam). 

BELA, BELA LILIJA 

Gre za plesno obliko, ki je poznana po vsej Sloveniji. Skupina deklic se v strnjenem krogu 

prime za roke. Med petjem hodijo krog naokrog, običajno v smeri urinega kazalca; umirjeno 

in slovesno. Sredi kroga je deklica, ki si jo skupina predhodno izbere in ji zaveže oči, da ne 

vidi. Deklica v sredini se vrti okrog svoje osi, ostali pa prepevajo (priloga 8). Ob koncu pesmi 

se krog ustavi in deklica z zavezanimi očmi prime tisto deklico, ki ji stoji nasproti in ugiba, 

kdo je. Če jo ugane, si sname rutico in jo zaveže tej deklici, jo zavrti in se postavi na njeno 

mesto v krogu. Če ne ugane, ostane še naprej v krogu (prav tam). 

LOVITI SE 

Če bi pobarali naše babice in dedke, kaj so se najraje igrali takrat davno, nam bi najverjetneje 

brez razmišljanja odgovorili, da so se najraje lovili. Z izštevanko določimo prvega lovilca in 

se dogovorimo, kako se bomo lovili. Lahko se odločimo za lovljenje na »zapik« ali na 

»reševanje« ali na »okamnele«; lahko se tudi samo lovimo in nič drugega. »Zapik« določimo 

na nekem deblu, plotu ali zidu. Če se ga dotakneš oziroma z roko udariš nanj in zakličeš 

»zapik«, te lovilec neha loviti (prav tam). 

SKRIVANJE 

Skrivanje je staro skoraj kot življenje. Vsa živa bitja se že od nekdaj skrivajo. Otroci se igrajo 

skrivalne igre, se skrivajo in iščejo. Skrivanje na pofoškanje je najbolj enostavna skrivalna 

igra. V njej mižimo, štejemo, se skrijemo, iščemo in najdemo – ali pa tudi ne. Najprej z 

izštevanko določimo prvega mižača in določimo prostor za mižanje. Za to je primerno debelo 

deblo drevesa, plot, hišni podboj ali zid. Izšteti mižač se postavi pred izbrano drevo ali zid in 

šteje do dvajset ali do trideset, kakor se pač dogovorijo. Ostali se medtem dobro poskrijejo. 

Ko mižač prešteje dogovorjeno število, udari po deblu in oznani: »En, dva, tri; kdor ni skrit, ta 

miži!« Potem se odpravi na iskanje. Previdno in pazljivo išče in se ne oddaljuje preveč od 
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svojega pofoškarskega debla. Ne uide mu nobena senca, ki se premakne za kakšnim vogalom; 

ne sme preslišati vejice, ki se prelomi, ali kamenčkov, ki zaškripljejo. Če razkrije kakšnega 

skrivača, zdrvi do svojega mižalnega debla, trikrat udari po njem in sporoči: »En, dva, tri; 

Manca (Blaž, Janez), pofoškan si! Kar iz skrivališča pridi, ker sem te pofoškal. Zdaj boš ti 

mižal!« Če pa se skrivač potihem in neopažen priplazi do debla, potem on pofoška mižača 

(prav tam). 
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6 ZAKLJU ČEK 

Nekoč so se igre odvijale predvsem zunaj v naravnem okolju, danes pa se to dogaja v hiši; 

otroci gledajo televizijo in igrajo igrice na računalnikih. Zaradi televizije in računalnika 

postanejo vse manj dejavni in se igrajo mnogo manj, kot so se nekoč. Na dvoriščih je videti 

vse manj otrok. Otroška igra se je v zadnjem desetletju preselila iz otroških igrišč v otroške 

sobe. Ne televiziji gledajo risanke, prek računalnika pa igrajo igrice. Vse do konca druge 

svetovne vojne so bile velike razlike med igračami, s katerimi so se igrali otroci v mestnem in 

kmečkem okolju. Otroci na podeželju so imeli enostavne in preproste igrače, narejene doma. 

Naredili so si jih sami. Bolj kot igrač je na podeželju manjkalo časa za igranje. Otroci, ki so 

živeli v kmečkem okolju, so si težko utrgali čas za igranje. Že od majhnih nog so morali pasti 

živino. Navadno so se igrali na paši, in sicer ob nedeljah in v zimskem času. Igrače, ki 

kmečkemu otroku niso bile dosegljive, so se vseeno vrinile v njegovo okolje, vendar v 

preprostejših oblikah. Igrali so se s predmeti, ki so jih našli v naravi. Tako so si kmečki otroci 

nadomestili vse tiste igrače, ki so jih že dolgo izdelovali in prodajali po trgovinah. Otroci v 

mestnem okolju so imeli polno prostega časa in kupljenih igrač. Danes pa ni večjih razlik med 

načinom življenja kmečkih in mestnih otrok. Vsem so dosegljive najnovejše igrače, ki jih 

ponujajo velike trgovske verige. Nekoč so bile med otroki najbolj priljubljene punčke, lesene 

kocke, vlaki, žoge, leseni gugalni konji in družabne igre. Barbika in lego kocke pa sta danes 

najbolj uspešni in priljubljeni igrači. Igre in igrače se skozi zgodovino niso dosti spreminjale, 

(razen v materialih in načinu izdelave). Prve igrače so bile narejene iz naravnih materialov, 

tehnološki razvoj pa je pri njihovi izdelavi omogočil uporabo novih materialov. Danes so 

igrače izdelane predvsem iz plastike in drugih novejših materialov ter iz lesa, ki je zopet 

vedno bolj zaželen. Pri današnjih otrocih je opaziti močan vpliv modernizacije in tehničnega 

napredka. Igrače so danes tehnično zelo dovršene, kvalitetne, vendar otroku ne nudijo dovolj 

lastne aktivnosti in kreativnosti. Danes se otroci še igrajo igre, ki so se jih igrali nekoč: 

skrivanje, ristanci, gnilo jajce, ali je kaj trden most … Veliko iger je zapisanih in se jih otroci 

naučijo v vrtcih in šolah. V njih delajo vzgojitelji, pedagogi in s tem se vzgojna vrednost igrač 

in načini igranja spreminjajo. 

Otroci v igri potrebujejo soigralce. Ko zapustijo fazo individualne igre, se ozirajo za vrstniki 

ali pomembnimi odraslimi osebami, ki bi bili njihovi soigralci. Z vidika udeležbe odrasle 

osebe pri igri z otrokom (z vidika staršev in vzgojiteljev) moramo biti pozorni na udeležbo 

odraslih pri igri. Za igro moramo pokazati interes, otrok bo vesel, če bo videl, da se za igro 

zanimamo. Pretirano vmešavanje v otrokovo igro zavira njegovo spontanost, ustvarjalnost, 
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izvirnost in iniciativnost. Odrasli vplivamo na otrokovo igro posredno in neposredno. 

Posredno se vključujemo tako, da otrokom omogočimo pestra in bogata doživetja. 

Neposredno pa se vključimo tako, da vstopimo v igro kot soigralci, vendar le v primerih, ko si 

otrok to želi. Vrtec in vzgojiteljica otroku omogočata uporabo igrač, primernih njegovi 

starosti. Omogočajo mu nova spoznanja, ga spodbujajo k ustvarjalnosti in mu predstavljajo 

vir različnih izkušenj. 

Preko igre in igrače otrok spoznava materialni svet okoli sebe, razvija svoje sposobnosti, 

ustvarja svoj lastni svet, odpira vrata domišljiji in ne nazadnje – z igro vstopa v svet druženja 

in sobivanja. 
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8 PRILOGE 
 

PRILOGA 1 
 
 

Črni mož: »Kdo se boji črnega moža?«  

Otroci: »Nihče!«  

Črni mož: »Kaj pa, če pride?«  

Otroci: »Mu ubežimo!« 

PRILOGA 2 

»Glejte vodico, kako se blešči, kdor se ozira, po hrbtu dobi!« 

PRILOGA 3 
 
 

Vodja vrste: »Ali je kaj trden most?«  

Most: »Kakor kamen, skala, kost.«  

Vodja vrste: »Iz česa ste ga zidali?«  

Most: »Iz samga kamna rezanga.«  

Vodja vrste: »Ali sme naša vojska skoz?«  

Most: »Če nam zadnjega pustite.«  

Vodja vrste: »Če ga le ulovite!«  

Igralca, ki držita most, dvigneta roke in otroci odkorakajo pod mostom. Zadnjega otroka v 

vrsti poskušata ujeti. Če jima uspe, ga tiho vprašata: »Kaj ti je bolj všeč – jabolko ali hruška?« 

Ujeti igralec se odloči za eno stvar in stopi za tistega mostninarja, ki mu je to ponudil. Ko so 

vsi otroci razvrščeni, se mostninarja primeta za roke, otroci pa držijo drug drugega za pas. 

Začnejo vleči vsak na svojo stran. Zmaga tista stran, ki potegne nasprotnike k sebi (navadno 

obe strani padeta po tleh). 

 

PRILOGA 4 
 
 

Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši, v šolo tudi rada grem, vsako leto rajši. Tu nam prostor 

dajte za naše mlade dame, da bo sijalo sončece na naše mlado srčece. Ti si lepa, ti si lepa, ti si 

pa najlepša. 
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PRILOGA 5 
 
 

Abraham  ma sedem sinov, sedem sinov Abraham. Vsi so jedli, vsi so pili, vsi so delali tako, 

vsi tako, vsi tako, vsi so delali tako, vsi tako, vsi tako, samo da je luštno blo. 

 

PRILOGA 6 
 
 

Najprej narišemo svoj ristanc, ga razdelimo v polja in jih oštevilčimo od številke ena do 

sedem ali dvanajst. Ko imamo ristanc narisan, si poiščemo vsak svoj kamenček za metanje v 

ristanc. Biti mora prijetno okrogel za roko in ploščat. Potem se razvrstimo za metanje 

kamenčka in mečemo. Vržem kamenček lepo v sredino prvega polja; ko mi obleži v njem, 

odskačem ponj in spet nazaj pred ristanc. Potem mečem kamenček v drugo in tretje in četrto 

polje in skačem ponj vse tja do »fuča«. »Fuč« je, če mi kamenček odleti čez ristančevo polje 

iz ristanca ali če skočim na ristančevo črto oziroma prek nje iz polja. Če sem »fuč«, se moram 

umakniti naslednjemu v vrsti. Moj kamenček obleži v polju pred tistim s »fučem«. V enojno 

polje skočimo z eno nogo, v dvojno pa na obe nogi hkrati. Ko kamenček poberemo, stojimo 

na eni ali obeh nogah, kakor nanese ritem risbe, se obrnemo prav tako v skoku na eni ali na 

obeh nogah. Važno je, da nikoli ne skočimo na črto. 

 

PRILOGA 7 
 
 

RINGA, RINGA, RAJA, MUCA PA NAGAJA, KUŽEK PA ZAPLEŠE, DA SE VSE 

POTRESE! 

 

PRILOGA 8 
 
 

BELA, BELA LILIJA, V KROGU PLEŠE DEKLICA, DEKLICA SE ZAVRTI IN SI 

DRUGO IZVOLI. 




