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POVZETEK  
 

Teoretični del diplomske naloge razgrinja razvoj otroka, s poudarkom na motoričnem ter 

miselnem in zaznavnem razvoju. Podrobno je predstavljena tehnična vzgoja v vrtcu; zakaj je 

pomembna za otroke, katere faze tehnične vzgoje v vrtcu poznamo ter kakšne postopke za 

varno delo oziroma kako varno delo izvajati. Na kratko sem opisala tudi ustvarjalnost, saj je 

povezana s tehnično vzgojo.  

Raziskala sem tudi Kurikulum za vrtce ter kako se posamezna področja povezujejo s tehnično 

vzgojo oziroma del katerih področij vse tehnična vzgoja je.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem razdelila 130 anketnih vprašalnikov, od katerih sem 

jih dobila vrnjenih le 100 (77 %). Vprašanja so obravnavala uporabo odpadnih materialov za 

izdelavo okraskov v vrtcih ter tehnično vzgojo in tehnična znanja, potrebna za izdelavo 

okraskov. 

Na podlagi vrnjenih vprašalnikov ugotavljam, da precej vzgojiteljic in vzgojiteljev veliko 

pozornosti namenja ponovni uporabi odpadnega materiala za okrasitev. Menim tudi, da je 

pedagoški proces na nekaterih področjih tehnične vzgoje mogoče še izboljšati, vendar je 

splošno stanje zadovoljivo.  

 

 

 

Ključne besede: tehnična vzgoja, odpadni material, kurikulum, motorika, razvoj otroka.  



SUMMARY  

 
The theoretical part of the Diploma thesis presents the development in a child, focusing on the 

motor, cognitive and perceptual development. The thesis further describes the technical 

education in kindergarten, its importance for the children, phases of technical education in 

kindergarten, and safe work procedures or how to work safely. To continue, I also provided a 

brief description of creativity, as it is connected to technical education.  

In addition, I studied the document entitled Kurikulum za vrtce (Curriculum for 

Kindergartens), exploring how individual areas are linked to technical education or which 

areas include technical education.  

The empirical part of the Diploma thesis is based on a questionnaire. I sent out 130 

questionnaires, but only 100 (77 %) of those were returned to me. The questions covered two 

areas: the use of waste materials for the production of decorations in kindergartens, and 

technical education and knowledge for making decorations. 

Based on the returned questionnaires, I found that a substantial proportion of childcare 

workers place a heavy emphasis on the repeated use of waste materials for decoration. In my 

opinion, some areas of technical education still have room to improve the pedagogical 

process, but the general situation is satisfactory.  

 

 

 

Keywords: technical education, waste material, curriculum, motor skills, development of a 

child. 
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I. UVOD  

 

Odpadki so bili in bodo še naprej problem družbe in posameznika. Vsak dan vsak izmed nas 

zavrže ogromno različnega materiala: naj bo to embalaža, pravkar prebrana revija ali časopis, 

orodje ali pripomoček, ki smo ga nadomestili z novim, obleka, ki zaradi različnih razlogov ne 

sodi več v našo garderobo. 

Vedno bolj se zavedamo, da način življenja, kakršnega smo živeli do sedaj, ne more trajati v 

nedogled, saj bi tako čez nekaj let živeli skorajda na smetišču.  

Ločevanje odpadkov in reciklaža se vedno bolj uveljavljata in sta v večini razvitih držav že 

splošno sprejet način za ravnanje z odpadki. Tudi v Sloveniji se pomembnosti takšnega 

ravnanja z odpadki vse bolj zavedamo in se lahko tudi pohvalimo z dokaj učinkovitim 

sistemom ravnanja z odpadki.  

Poleg ločevanja pa pri zmanjševanju količine odpadnega materiala precej pomaga tudi 

ponovna uporaba.  

Vzgoja o ravnanju z odpadki se začne v zgodnjem otroštvu, zato je prav, da tudi v vrtcih 

otrokom pokažemo, kako naj ravnajo z odpadki. Ob delu in igri lahko predmete, ki bi drugače 

romali v smetnjak, ponovno uporabimo za izdelovanje novega predmeta ali okrasja. Tako 

otroka učimo tudi tehničnih spretnosti in ga vzgajamo v duhu razmišljanja, kako učinkovito 

varovati okolje pred nepotrebnim onesnaževanjem. Hkrati pa spodbujamo njegovo ustvarjalno 

razmišljanje in domišljijo.  

Namen diplomske naloge je osvetliti problematiko ponovne uporabe odpadnega materiala za 

okraševanje vrtcev ter raziskati, kako in koliko vzgojiteljice in vzgojitelji k temu spodbujajo 

otroke. Zanima me tudi, kakšen material večinoma uporabljajo ter kakšna tehnična znanja 

potrebujejo in posredujejo otrokom. 
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I. TEORETIČNI DEL  

1. RAZVOJ OTROKA 

 

1.1 Motorični razvoj  

 

Gibalni razvoj od prednatalnega obdobja poteka v skladu z dvema načeloma. Načelo 

cefalokavdalne smeri pomeni, da razvoj poteka od glave navzdol. Dojenček se torej najprej 

nauči nadzorovati glavo, nato zgornje okončine in trup, zatem pa še spodnje okončine. 

Dojenček npr. prej zmore držati glavo pokonci kot se plaziti. Načelo proksimodalne smeri 

pomeni, da razvoj poteka v smeri od osrednjega dela k bolj oddaljenim delom telesa. 

Dojenček najprej usvoji različne gibe, ki potekajo iz rame, nato tiste, ki potekajo iz komolca, 

potem iz zapestja, nazadnje pa osvoji gibe prstov oz. finomotoriko (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004, str. 170). 

Gibalni razvoj je tesno povezan z drugimi razvojnimi področji. Tako z zaznavnim, npr. 

gibanje po prostoru je izredno pomembno za razvoj zaznavanja prostora, čustveno-socialnim 

npr. plezanje in hoja otroku omogočata dodatne možnosti za socialno interakcijo, ter 

spoznavnim, npr. prijemanje in upravljanje s predmeti otroku omogočata nova spoznanja o 

zaznavnih in delovanjskih značilnostih predmetov (Prav tam).  

Pri motoričnem razvoju imamo določene mejnike. To so dosežki, ki se v razvoju pojavljajo po 

napovedljivem zaporedju in omogočajo usvajanje zahtevnejših in celovitejših oblik vedenja. 

Mejniki tako služijo bolj ali manj natančnemu napovedovanju otrokovega razvoja. Gibalni 

razvoj pri večini otrok poteka v določenem zaporedju, v hitrosti njegovega razvoja pa se 

kažejo precejšne individualne razlike. 

Razvoj gibanja se odraža v vse večji moči, hitrosti ter ravnotežju. Prav tako pa so gibi otrok 

vedno bolj usklajeni. Moč predstavlja lastnosti, ki se razvijajo hkrati z rastjo mišičnega tkiva. 

Pritisk, ki ga otrok sprosti pri prijemu z roko, je pokazatelj moči njegovega celotnega telesa. 

Tako v vsem obdobju otroštva opazimo stalno naraščanje moči, deklice so nekoliko manj 

močne od dečkov. Podobno se povečuje tudi hitrost otrokovih gibov; npr. teka, odziv na 

dražljaje ter usklajenost hitrih in kratkih gibov. Dečki so nekoliko hitrejši od deklic pri 

nalogah, ki zahtevajo hitrost, ter počasnejši pri nalogah, ki so povezane z ravnanjem z 

majhnimi predmeti. Gibljivost je otrokova sposobnost upogibanja telesa in posameznih 
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okončin v različne položaje ter je pomembna pri različnih gibalnih dejavnostih, npr. pri plesu, 

košarki, gimnastiki itd. Deklice so v celotnem obdobju otroštva bolj gibljive kot dečki 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 172). 

Uspešno izvajanje različnih gibalnih sposobnosti zahteva tudi sposobnost ohranjanja 

ravnotežja. Ta sposobnost se razvija v vsem obdobju otroštva in se izboljšuje tudi v 

mladostništvu. V otroštvu pa se razvija tudi sposobnost usklajevanja med tem, kar otrok želi 

narediti, in tem, kar zmore narediti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 171). 

 

1.1.1 Grobi gibi  

 

Prvi grobi gibi se pojavijo pri starosti od enega meseca do treh mesecev, ko se večina 

dojenčkov namerno obrne z boka na hrbet, pozneje pa se lahko obrnejo s hrbta na bok, 

približno od petega do sedmega meseca pa se lahko že samostojno obrnejo s hrbta na trebuh 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 173). Otrok nato napreduje, in sicer približno pri 

enem letu se pri vstajanju iz ležečega položaja najprej prevali na bok, na koncu tretjega leta pa 

se večina malčkov dvigne v sedeč in nato v stoječ položaj. Samostojno otroci začnejo hoditi 

med devetim in trinajstim mesecem. Do konca drugega leta že tečejo in skočijo s tal z obema 

nogama. V tretjem letu so koraki med tekom vedno daljši in enakomernejši, še vedno pa 

otroku težave povzroča ustavljanje in sprememba smeri. Pri petem letu starosti te težave 

večinoma izginejo. Poskakovanje in preskakovanje se razvije pozneje kot tek; približno po 

tretjem letu starosti. Metati predmete začne dojenček v šestem mesecu starosti, ko iz sedečega 

položaja predmet preprosto spušča na tla. Dveletni malčki že mečejo stoje z nenatančnimi 

gibi. Štiriletni otroci mečejo predmete dlje in bolj natančno. Nadaljnji razvoj metanja vsebuje 

predvsem vedno bolj izdelane gibe nog in stopal ter učinkovitejše prerazporejanje teže 

predmeta (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 176). 

 

1.1.2 Drobni gibi  

 

Preproste drobne gibe lahko opazimo že pri novorojenčku, ki ob seganju običajno tudi 

razširijo svoje dlani, vendar predmeta ne morejo prijeti ali se ga vsaj dotakniti. Seganje po 

predmetih postane uspešno v približno četrtem mesecu. Z razvojem prihaja tudi do sprememb 

v načinu prijemanja predmetov. Najprej dojenčki velik predmet primejo s celo roko, pri čemer 
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palec postavijo vzporedno s preostalimi prsti roke. Od četrtega do šestega meseca takšen 

predmet primejo s palcem v delni opoziciji, od petega do sedmega meseca pa jih večina 

predmet prime le z blazinicami prstov. Še vedno imajo težavo s prijemanjem majhnih 

predmetov, s t. i. pincetnim prijemom. To opazimo pri približno devetih mesecih, ko dojenček 

majhen predmet prime z blazinicami palca in kazalca (Prav tam).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Razvoj drobnih gibov v obdobju malčka odraža vse večji nadzor in natančnost ter napredek v 

usklajenem gibanju oko – roka. V prvi polovici drugega leta malčki že zgradijo stolp iz dveh 

kock, po drugem letu pa tudi že stolp iz osmih kock. V tretjem letu lahko otroci npr. natočijo 

pijačo v skodelico in za nabadanje hrane že uporabljajo vilice. V petem letu uporabljajo nož 

za mazanje hrane. Osemletni otroci pa že uporabljajo nož za rezanje hrane.  

Razvojne spremembe se pokažejo tudi v otrokovih spretnostih, povezanih z risanjem in 

pisanjem. Večina dojenčkov, starih od osem do dvanajst mesecev, prime svinčnik tako, da 

lahko z njim riše; pri tem svinčnik držijo s celo roko na zgornji tretjini, pozneje na sredini, 

nato ga primejo le z blazinicami prstov. V tretjem letu starosti otroci svinčnik držijo na 

spodnji tretjini in z blazinicami prstov. Do približno treh let in pol večina otrok postopoma 

zmore posnemati risanje preprostih geometrijskih likov: najprej kroga, nato znaka plus in 

zatem kvadrata. V četrtem letu otroci tiskajo črke in številke s počasnimi in manj natančnimi 

gibi. V petem letu pa večina že napiše svoje ime z velikimi tiskanimi črkami ter nekaj številk 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 177). 

Slika 1: Način prijemanja predmeta pri dojenčkih: A) zrno prime s celo roko, b) 

predmet prime s palcem v delni poziciji, c) pincetni prijem. 
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1.2 Miselni in zaznavni razvoj  

 

Večina spoznanj o razvoju zaznavanja se nanaša na vidno zaznavanje, kar pa je posledica 

človekovega domnevanja, da je vid njegov najpomembnejši čut. V primerjavi s svojo zelo 

omejeno gibalno kompetentnostjo ima novorojenček izjemno dobro razvite vse temeljne čute, 

ki, z izjemo, dosežejo primerljivo učinkovitost s čuti odraslega že v prvih nekaj mesecih po 

rojstvu. Novorojenček svojega okolja ne zaznava kot medsebojno nepovezane, kaotične 

občutke, temveč te občutke organizira v integrirano zaznavo (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004, str. 186). 

Tako kot je za otrokov razvoj pomembna pokončna hoja, s katero si je osvobodil roke za bolj 

specifične dejavnosti, je pomemben tudi razvoj mišljenja in s tem tudi razvoj govora. Tako 

otrok proti koncu drugega leta preide od čutno-motoričnega reševanja nalog k reševanju nalog 

s pomočjo predstav. Poprej si je v raznih situacijah pomagal tako, da je vsako rešitev 

preizkusil, sedaj pa mu ni treba večkrat preizkušati, temveč si rezultate različnih dejavnosti 

predstavlja in izvede samo tisto dejavnost, ki vodi k rešitvi. Notranje preizkušanje poti k 

rešitvi vključuje začetke mišljenja, to pa se opira na predstave, četudi so te zelo nepopolne. 

Prehod od čutno-motorične dejavnosti k pravemu razmišljanju se začenja, ko otrok različne 

dejavnosti miselno preizkuša ter je povezan z izraznimi in simboličnimi funkcijami (Krneta, 

Potkonjak, Schmidt in Šimleša, 1967, str. 210).  

Otrok, star od tri do šest let, je po Piagetu na predoperativni stopnji mišljenja. Skladno z 

njegovo spoznavno teorijo je to za zaznavno-gibalno druga razvojna stopnja, za katero je 

značilno simbolno mišljenje. Simbolno mišljenje se kaže v odloženem posnemanju, simbolni 

igri, ki se pojavlja pogosteje tudi na višjih razvojnih stopnjah, v likovnem izražanju, pri 

katerem imajo narisani simboli določen pomen (npr. krožne oblike, ki jih je otrok narisal na 

papir predstavljajo njega in muco), in v rabi govora. Po Piagetovem mnenju je raba govora 

rezultat simbolnih funkcij, saj mora imeti otrok splošne spoznavne zmožnosti prej, preden 

uporabi besede, ki predstavljajo predmete, dogodke in odnose. Sposobnost rabe simbolov 

posamezniku omogoča bolj fleksibilno mišljenje, razmišljanje o preteklih in prihodnjih 

dogodkih ter s tem preseganje relativno omejenih zaznavno-gibalnih izkušenj (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004, str. 291). 

Splošni proces razvoja mišljenja poteka kot proces internalizacije (ponotranjenja) zunanjih in 

notranjih interakcij, ki se začne kot medosebni proces in s časom postane notranji proces, ki 
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se dogaja v otroku. Vigotski je trdil, da se vsaka funkcija v otrokovem kulturnem razvoju 

pojavlja na dveh ravneh, najprej na socialnem in nato še na psihološkem. Proces 

ponotranjenja poteka v naslednjih korakih:  

- otroku nudijo pomoč bolj sposobni vrstniki, učitelji;  

- otrok si pomaga sam z glasnim govorjenjem pri reševanju problemov,  

- tako pride do ponotranjenja koncepta (Batistič Zorec, 2006, str. 72). 

Konceptualno razmišljanje je način, kako si posameznik organizira svoje okolje z 

abstrahiranjem in pripisovanjem iste kvalitete/lastnosti, značilnosti dvema ali več fenomenom. 

Na podlagi rešitev je prišel do treh stadijev razvoja konceptualnega mišljenja oziroma razvoja 

pojmov. V prvem stadiju otrok razmišlja v neorganiziranih zbirkah (razvršča v skupine 

naključno, po trenutnem vizualnem vtisu). V drugem stadiju združuje stvari po skupinah, ki 

zares obstajajo, kar seveda pomeni korak k večji objektivnosti (povezave med komponentami 

so konkretne in še ne abstraktno logične, kar pa ne zajema vseh možnih povezav). V tretjem 

stadiju pa se pojavi mišljenje v konceptih (sposobnost analize in sinteze).  

Po mnenju Vigotskega na razvoj konceptualnega mišljenja, ki ga otrok doseže, močno vpliva 

predvsem neformalno in formalno izobraževanje zlasti s pomočjo jezika. Vigotski je tako 

predvideval, da so stadiji razvoja posameznika enaki stadijem v razvoju človeštva (Batistič 

Zorec, 2006, str. 73). 

Po Vigotskem se vsaka razvojna doba oblikuje z različnimi odnosi, ki potekajo med procesi 

učenja in intelektualnim razvojem. Učenje je na začetku nezavedno, npr. učenje jezika pri 

dveletniku, šele postopoma otrok začne svoje učenje vse bolj zavestno kontrolirati. Vigotski 

pravi, da do približno tretjega leta starosti prevladuje spontano učenje, ko se otrok uči po 

osebnem programu, medtem ko je za šolskega otroka značilno reaktivno učenje, torej po 

programu učitelja (Batistič Zorec, 2006, str. 75). 

Pri starejšem predšolskem otroku pa gre za prehod med obema tipoma učenja, ki ga imenuje 

spontano-reaktivno učenje. Otrok se uči po svojem lastnem programu, hkrati pa delno že 

lahko sprejema program vzgojiteljice. Vigotski pravi, da se predšolski otrok uči toliko, 

kolikor je program vzgojiteljice postal njegov osebni program, kar je ena najtežjih nalog 

vzgojiteljice (Prav tam).  
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2. TEHNIČNA VZGOJA V VRTCU  

 

Miselni vzorec zelo nadrobno prikazuje kategorije, sestavine in elemente, ki predstavljajo 

konceptualno razsežnost delovno-tehnične vzgoje na predšolski stopnji. V okviru 

ustvarjalnega delovnega procesa z opredeljenim globalnim ciljem je treba upoštevati 

specialnodidaktične, pedagoško-psihološke, tehnične, tehnološke, ergonomske, oblikovne, 

organizacijske in ekonomske vidike. V tem procesu otroci spoznavajo materiale in delovne 

tehnike, uporabno orodje in naprave, konstruirajo in si razvijajo spretnosti ter ustvarjalne 

sposobnosti (Papotnik, 1999, str. 10). 

 

 

 

 

 

Tehnična vzgoja v vrtcu je posebna oblika politehnične vzgoje, pri kateri gre za izpostavljen 

vidik praktičnega dela, ki pomeni dejaven in dialektičen odnos človeka do materialnega sveta. 

Slika 2: Miselni vzorec: Konceptualna razsežnost delovno-tehnične vzgoje v 

predšolskem obdobju.  

Slika 2: Miselni vzorec: Konceptualna rezsežnost delovne tehnične vzgoje v 

predšolskem obdobju. 
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Za praktično aktivnost oziroma za preoblikovanje materije (gradiva) je značilna predvsem 

povezanost med intelektualno, telesno, estetsko, likovno ter delovno-politehnično vzgojo 

(Papotnik, 1988, str. 13.)  

Politehnična vzgoja naj bi prispevala k vsestranskemu oblikovanju človeka. Delovna in 

politehnična vzgoja ter izobraževanje, vzgoja za ustvarjalnost pri delu, povezovanje pouka in 

izobraževanja s proizvodnim in drugim družbeno koristnim delom mora prežeti ves sistem ter 

vsebino vzgoje in izobraževanja, in sicer kot eno izmed temeljnih načel samoupravne vzgoje 

in izobraževanja. Pri njeni realizaciji je torej poleg znanja in spretnosti potrebno tudi 

oblikovanje interesov, motivov, spoznanje in razvijanje medsebojnih odnosov, zlasti tistih, ki 

se oblikujejo ob kolektivnem delu (Papotnik, 1988, str. 15).  

Politehnična vzgoja naj preprečuje enostranskost, omogoča naj širok pogled na delo, posredno 

torej povečuje produktivnost dela in razvija samoupravljalsko osebnost. Načelo 

politehničnosti tako prispeva k povezovanju družbeno organiziranega vzgojno-

izobraževalnega procesa z življenjem. Usmerja pa tudi k uporabi metod in oblik vzgojno-

izobraževalnega dela, ki naj prispevajo k razvijanju ustvarjalnosti, posredujejo doživetja ob 

spoznanih proizvodih, usmerjajo k eksperimentiranju in podobno. Spoznanje proizvodov v 

funkciji spodbuja tudi skrbnejši odnos do njih in pomeni tudi prispevek k varstvu okolja (Prav 

tam). 

 

2.1 Otrok in tehnika  

 

Predšolski otrok z igro ter drugimi dejavnostmi spoznava in odkriva svet okoli sebe. To je 

svet, v katerem se vsak dan srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih 

dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema tehnične stvaritve in svojega okolja. Z glasom in 

mimiko posnema vozila in stroje, prepoznava jih po velikosti, obliki, značilnih zvokih in 

gibanju. V svojih igrah sestavlja in gradi, pa tudi razstavlja. Tako si pridobiva prva spoznanja, 

izkušnje in vpogled v svet tehnike in njenih posebnosti. Ta proces je razmeroma spontan v 

krogu otrokove družine, bolj načrtno in usmerjeno pa v okviru družbeno organizirane 

predšolske vzgoje (Papotnik, 1988, str. 9). 

Težišče vzgojne dejavnosti naj bo na tem, da otroci čim bolj samostojno ugotavljajo, 

preizkušajo, izdelujejo, razstavljajo, sestavljajo, primerjajo, gradijo, načrtujejo in vrednotijo. 
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Bistveno pri delu je spoznavanje materialov, obdelovalnih tehnik, orodja in naprav, 

konstruktorstvo in razumevanje funkcionalnih zvez, pri tem pa končni izdelek ni namen, 

ampak le sredstvo za oblikovanje otrokove osebnosti (Papotnik, 1989, str. 12.). 

Delovno-tehnična vzgoja v vrtcu je posebna oblika politehnične vzgoje, pri kateri gre za 

izpostavljen vidik praktičnega dela, ki pomeni aktiven in dialektični odnos človeka do 

materialnega sveta. Praktično aktivnost pri delovno-tehnični vzgoji moramo pojmovati kot 

večplastno dejavnost, pri kateri so otroci in vzgojitelji postavljeni v aktiven in ustvarjalen 

odnos do preoblikovanja začetnega stanja materiala (Papotnik, 1989, str. 13).  

Vzgojno-varstvene organizacije uresničujejo področje delovno-tehnične vzgoje skupaj z 

drugimi dejavniki, predvsem s starši, in sicer tako, da dejavnosti, s katerimi uresničujejo 

smotre in naloge tehnične vzgoje, povezujejo v celostni vzgojni proces. V tem okviru otroci 

spoznavajo pomen in namen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov. Primerjajo in 

razlikujejo objekte, stroje, orodja in pribore, ki jih srečujejo v svojem okolju (npr. 

stanovanjska hiša, hlev, avto, traktor, sesalnik, kladivo …), spoznavajo nekatere strojne dele 

(npr. kolesje, zavore, zobnik), odkrivajo osnovne tehnične funkcije (npr. prevažanje, dviganje, 

poganjanje), pridobivajo zanimanja za tehnične stvaritve, pojave in procese. Spoznavajo 

različne materiale, jih oblikujejo ter pri tem uporabljajo različna orodja in pribore (Papotnik, 

1993, str. 9).  

Otrok naj svoje mišljenje razvija tako, da razpoznava okoliščine, v katerih so tehnični 

predmeti izpostavljeni (npr. trpežnost, nosilnost), in dojema tehnične odnose (npr. ravnotežje). 

Otrok naj tudi pri igri s tehničnimi predmeti, ob gradnji in razdiranju, razvija svoje govorne 

sposobnosti ter bogati tehnični jezikovni zaklad, ki postaja nepogrešljiv tudi pri 

vsakodnevnem komuniciranju (npr. zrušiti, protiutež). Otrok naj ob vsem tem razvija 

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

sodelovanje, delitev obveznosti), moralne vrline ter organizacijske sposobnosti (Prav tam). 

 

2.2 Ustvarjalni delovni proces v vrtcu  

 

Ustvarjalni delovni proces oziroma ciklus poteka od življenjskih situacij, naravnih 

zakonitosti, tehničnih, fizikalnih in tehnoloških osnov, opazovanja, zamisli, načrtovanja, 

eksperimentiranja, izdelovanja, analiziranja, preizkušanja, montaže sestavnih delov v sklope, 
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montaže sklopov v končni izdelek, preverjanja rezultatov, preizkusa in izboljšave do uporabe 

izdelka.  

Pri načrtovanju vzgojne dejavnosti mora vzgojitelj določiti, po katerih delovnih etapah bo 

potekala ustvarjalna dejavnost, katere operacije in v kakšnem zaporedju bodo potekale.  

Ustvarjalni delovni proces mora vsebovati tudi problemske situacije, ki jih otrok v 

organizirani vzgojni dejavnosti odkriva ter razrešuje. Vzgojitelj mora načrtovati ustvarjalno 

produktivnost (delovno-tehnična vzgoja) in določiti možnosti za ustvarjanje tehničnih 

predmetov (Papotnik, 1988, str. 31).  

Delovno-tehnično vzgojo kot obliko politehnične vzgoje je treba otroku posredovati od 2. do 

7. leta starosti, vendar v različni meri in zahtevnosti. Večji poudarek je treba nameniti 

spontanim in neusmerjenim dejavnostim otrok, ki naj ustvarjajo v okviru kotička tehnične 

kulture.  

Pri ustvarjalni vzgojni dejavnosti pa je treba upoštevati, da je to obdobje na ravni 

naravnosimbolične razvitosti duševnih procesov, to pomeni, da je potrebno faze ustvarjalnega 

delovnega procesa soočiti s to razvojno stopnjo ter s kritično analizo ustreznosti faze tudi 

prilagoditi ter skladno modificirati s starostno skupino (Papotnik, 1988, str. 34).  

 

2.2.1 Faze  

 

Iz didaktike nam je znano, da artikulacija pomeni strukturiranje (oblikovanje, razčlenjevanje) 

učnega procesa v določeni časovni enoti. Gre torej za to, da se z artikulacijo določijo etape 

oziroma da se določi, kako je treba ustvarjalni – didaktični proces začeti, kako ga izvajati, 

kako ga zaključiti in povezati z nadaljnjimi aktivnostmi (Papotnik, 1988, str. 30).  

2.2.1.1 Postavitev tehničnega problema 

 

Treba je izbrati izdelek, ki naj bo tipičen reprezentant določenega vzgojnega kompleksa, ter z 

metodo pogovora in demonstracije postaviti problem (Papotnik, 1988, str. 31). 

2.2.1.2 Fizikalne, tehnološke in tehnične osnove  
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Pri tem procesu gre za proces uravnoteževanja – ekvilibracije, kjer gre za proces asimilacije 

(uvrščanje novih podatkov v obstoječe miselne strukture) in akomodacije (prilagajanje starih 

struktur novim podatkom). Ta proces vodi otroka do vedno višje stopnje razumevanja (Prav 

tam).  

2.2.1.3 Tehnična dokumentacija  

 

Za otroke od 3. leta do vstopa v šolo pridejo v poštev skica (npr. skica figure, letala iz papirja, 

prometnega znaka), funkcionalna shema in risba, ki je narisana v naravnem merilu ter jo 

lahko uporabimo kot delovno podlago (Papotnik, 1988, str. 32). 

2.2.1.4 Izbira materialov  

 

Vzgojitelj pripravi materiale, otroci pa jih izberejo glede na konkretni izdelek, njegovo 

funkcijo, namen in velikost.  

2.2.1.5 Izbira orodja  

 

Že pri načrtovanju in programiranju je program treba zasnovati tako, da bodo otroci pri 

vsakem novem izdelku uporabili tudi nova, razmeroma manj znana orodja.  

2.2.1.6 Stabilizacija delovnega mesta  

 

Ta faza zahteva, da vzgojitelj zagotovi v igralnici dovolj delovnega prostora in orodja za 

izvedbo delovne naloge v individualni ali skupinski obliki dela (Prav tam). 

2.2.1.7 Izdelovanje sestavnih delov  

 

Ta faza je po trajanju najdaljša in lahko poteka v nekaj zaporednih zaposlitvah otrok.  

2.2.1.8 Montaža 

 

Posamezne dele je treba sestaviti v sklope in nato le-te v končni izdelek.  
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2.2.1.9 Funkcioniranje  

 

Vzgojni cilj je dosežen, ko izdelek tudi deluje. Če pa izdelek ne deluje, je treba to doseči z 

dodatnimi dejavnostmi, kot so ponovna demonstracija, dopolnitev, korekture ali ponovno 

urejanje delovnih operacij.  

2.2.1.10 Demontaža in površinska obdelava  

 

Če je mogoče, predmet razstavimo, sestavne dele površinsko obdelamo, zaščitimo, barvamo 

in zatem izdelek spet sestavimo.  

2.2.1.11 Rangiranje in ovrednotenje 

 

Izdelek mora vzgojitelj ovrednotiti po smiselno ugotovljenih merilih, ki izhajajo iz 

vsakokratne vzgojne situacije in se lahko nanašajo na ustvarjalni prostor otroka, prizadevnost, 

odnos do dela, racionalnost, samostojnost, kolektivnost, funkcionalnost, estetski videz, 

izvirnost in uporabnost izdelka. Po opravljenem razvrščanju je na vrsti ovrednotenje, ki naj 

poteka v obliki igranja vlog: otroci so v vlogi vzgojitelja, trgovca, kupca, in v teh vlogah 

izražajo svoje mnenje o izdelkih (Papotnik, 1988, str. 33). 

2.2.1.12 Razprava, dopolnitev in izboljšave  

 

Ta faza je namenjena končnim dejavnostim v ustvarjalnem delovnem procesu – didaktičnem 

kurikulumu. Otroci predstavijo svoje izdelke, tudi staršem (Papotnik, 1988, str. 34). 

 

2.2.2 Opredelitev ustvarjalnosti  

 

Ustvarjálnost -i ž ( ) lastnost, značilnost ustvarjalnega: spoštovali so ga zaradi njegove 

ustvarjalnosti; človeška ustvarjalnost/ustvarjalnost igralca, pisatelja/miselna, tehnična 

ustvarjalnost; umetniška ustvarjalnost/filmska, glasbena ustvarjalnost/ustvarjalnost se je z 

uporabo tehnike povečala; potreba po ustvarjalnosti (SSKJ).  
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Ustvarjalnost lahko proučujemo z različnih vidikov. Nekateri avtorji so jih zato skušali 

kategorizirati. Najpogosteje jih določajo naslednji kriteriji: ustvarjalni produkt ali dosežek, 

osebnostne poteze ustvarjalca, ustvarjalni proces in interakcija posameznika z okoljem 

(Jaušovec, 1987).  

Trstenjak v svoji knjigi Psihologija ustvarjalnosti zapiše, da je temeljna faza, ki jo 

postavljamo od ustvarjalnosti ta, da je ustvarjalnost delovanje. Pri vseh avtorjih je bila 

izhodiščna napaka ta, da so ustvarjalnost obravnavali kot nekaj posebnega, da je niso jemali 

kot meritorni predmet splošne akademske, se pravi znanstvene psihologije (Trstenjak, 1981, 

str. 16).  

 

2.3 Orodja in naprave za tehnično vzgojo v vrtcu  

 

Orodje pri tehnični vzgoji se deli na individualna ter skupinska orodja. Individualna, zarisna 

in merilna orodja so: svinčnik, flomaster, kovinsko, leseno ali plastično ravnilo, šestilo, 

kotnik, trikotnik, krivuljnik in kovinski meter itd. Skupna orodja pa so: lisičji rep, rezbarski 

lok, škarje za rezanje pločevine, ročni vrtalnik, rašpa in klešče za snemanje izolacije itd.  

Obdelovalna orodja, predvsem za papirna gradiva, usnje, les, kovino in plastiko so: škarje, 

lepenkarski nož, več vrst klešče, luknjač, šilo, žaga, ročni sveder, izvijač, kladivo, pila, rašpa 

… 

Naprave pa so, denimo: svora, primež, jeralnik, stironož (Papotnik, 1993, str. 28). 

 

2.4 Varnost pri delu  

 

Varnost pri delu je večplastna dejavnost, ki spremlja človekovo delo oziroma ravnanje. Varno 

delo je tako odvisno od objektivnih dejavnikov, ti pa so zunanji, eksogeni in okoliščine. Prav 

tako je odvisno od subjektivnih dejavnikov, ki so notranji, endogeni, osebni ali človeški.  

Ti dejavniki so med seboj povezani, so v interakciji (Papotnik, 1993, str. 35). 
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Primer varnega dela lahko prikažemo tudi shematsko. V drugem delu je prikazana motnja, ki 

vpliva na organ dela, in v tem primeru je smer oziroma dejavnost nezaželena. Obe shemi 

prikazujeta delovanje kognitivnega in psihomotoričnega področja osebnosti (Prav tam). 

 

 

Slika 3: Miselni vzorec: smer predmeta 

 

2.4.1 Kako opravljati varno delo 

 

Za to, da prepreči poškodbe, vzgojitelj uporablja demonstracijo. Otroku je treba natančno 

pokazati varen postopek dela. Pomembno je tudi, da se z otroki pogovorimo o prikazanem 

postopku dela in tako ocenimo stopnjo njihovega razumevanja. Pazimo na to, da otroci 

pravilno izvajajo postopek, tako kot je bil prikazan, ter da ga pravilno ponavljajo, pri čemer 

nekatere prijeme in izvedbe oblikujejo izvirno in po svoje. 

Za dodatno osvetlitev pomembnih predstav in vrednosti o varnosti pri delu lahko vzgojitelj 

uporabi slike, risbe, prosojnice, diafilme, filme, zvočne zapise itd. Vse to pa vsekakor ne more 

nadomestiti ustvarjalnega delovnega procesa, v katerem sta dejavna ter ustvarjalna otrok in 

tudi vzgojitelj (Papotnik, 1993, str. 37).  
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2.5 Povezanost tehnične vzgoje z drugimi področji  

 

V vrtcu mora obstajati prepletenost intelektualne, telesne, likovne, higiensko-zdravstvene, 

glasbene, plesne vzgoje z delovno-tehnično vzgojo. Dejavnosti različnih vzgojnih področij je 

treba povezovati v celostni vzgojni program, s katerim otroke tudi uvajamo v svet tehnike in 

dela (Papotnik, 1993, str. 14). 

2.5.1 Primeri povezanosti z delovno-tehnično vzgojo  

 

- Spoznavanje otrok z okoljem  

Otrok iz odpadnega materiala izdela krmilnico in nato v njej nastavlja hrano pticam, iz 

naravnega materiala (lubje) izdela ladjico, s katero nato preverja gostoto vode (kaj plava, kaj 

potone).  

- Razvijanje govora  

Iz odpadnega materiala izdela oder ter lutke, uprizorijo lutkovno predstavo.  

- Razvijanje matematičnih predstav in pojmov  

Različne didaktične igre: iz usnja izreže oblike in like ter jih primerja po barvi in velikosti.  

- Likovna vzgoja  

Iz škatel otroci izdelajo lutke, iz plastenk maske, iz kamenčkov, ki so jih nabrali ob potoku, pa 

žabice.  

- Glasbena vzgoja  

Izdelava malih instrumentov iz plastenk, zamaškov in lončkov.  

- Higiensko-zdravstvena vzgoja  

Iz ščipalk otrok izdela stojalo za prtičke, ki jih uporablja pri obrokih.  

- Telesna vzgoja  

Iz usnja, blaga, volne izreže trakove, ki jih uporabi pri izvajanju gimnastičnih vaj.  
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- Plesna vzgoja  

Otrok izdela različne maske, ki jih uporabi pri plesu, ter različne rekvizite iz odpadnih škatel 

(Prav tam).  

 

3. KURIKULUM ZA VRTCE  

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki temelji na analizah, rešitvah in predlogih, ki so 

uokvirili koncept in sisteme predšolske vzgoje v vrtcih, ter na sprejetih načelih in ciljih 

vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. 

Kurikulum za vrtce je oblikovan predvsem za dnevne programe, ustreza pa tudi kot strokovna 

podlaga za različne druge programe, kot so poldnevni in krajši programi, vzgojno-varstvene 

družine, predšolska vzgoja na domu, seveda ob upoštevanju posebnosti (organizacija življenja 

in dela, izbira ciljev, dejavnosti, pristopi in metode) (Bahovec in sod., 1990, str. 7).  

Kurikulum za vrtce vsebuje tako temeljna načela in cilje predšolske vzgoje kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v povezanosti s 

socialnim in fizičnim okoljem ter da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

individualnost in lastno družbenost.  

Kurikulum je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim 

delavcem. Je dokument, ki s pomočjo strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje 

omogoča strokovno načrtovanje ter predvsem kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. 

Kurikulum se tudi na ravni izvedbenega kurikula spreminja ter razvija, ob vsem tem pa 

upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, in seveda tudi 

vpetost vrtca v širše okolje (Bahovec in sod., 1990, str. 8).  

 

3.1 Cilji kurikula za vrtce  

 

Cilj Kurikula je, da je v različnih programih za predšolske otroke odprt in fleksibilen ter ima 

pestro in raznovrstno ponudbo na vseh področjih predšolske vzgoje. Kurikulum mora težiti k 

uravnovešeni ponudbi različnih področij in dejavnosti, ki hkrati ne omogoča poglobljenosti na 
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določenih področjih. Poleg tega kurikulum v nasprotju s skupinsko rutino omogoča tudi večje 

individualnosti, drugačnosti in izbire. Eden od njegovih ciljev je tudi oblikovanje pogojev za 

večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, večje upoštevanje zasebnosti in intimnosti 

otrok, kakovostnejše medosebne interakcije med otroki ter tudi med otroki in odraslimi v 

vrtcu, rekonceptualizacija in reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu. Kurikulum tudi 

skrbi za večjo avtonomnost in strokovno odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 

povečuje vlogo evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter izboljšuje informiranje 

in sodelovanje s starši (Bahovec in sod., 1990, str. 10). 

 

3.2 Tehnična vzgoja v Kurikulumu za vrtce 

 

Tehnična vzgoja v Kurikulumu za vrtce ni opredeljena kot samostojno področje, ampak je del 

različnih drugih področij: jezika, umetnosti, narave in matematike. Gibanje in družba kot 

področni dejavnosti v vrtcu s tehnično vzgojo nista neposredno povezana. Seveda to ne 

pomeni, da tehnična vzgoja ni povezana z vsemi področji, le v Kurikulumu za vrtce ta ni 

neposredno omenjena.  

V nadaljevanju bom predstavila, kje v Kurikulumu za vrtce se tehnična vzgoja pojavlja. 

JEZIK  

Primer dejavnosti od 3. do 6. leta:  

- Otrok samostojno ustvarja knjigo, strip.  

UMETNOST  

Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne strukture, artikulira vsebine, ko si 

zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples ali predmet. Tako nastala dela kažejo za človeka 

značilen občutek za red in lepoto, s čimer presegajo običajne, funkcionalne, tehnične izdelke.  

Cilji:  

- Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti.  
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- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji ter uporabi sredstev in 

prostora (Bahovec in sod., 1990, str. 39). 

Dejavnosti od 1. do 6. leta: 

- Otrok sodeluje na različnih stopnjah ustvarjalnih procesov: pri načrtovanju, 

oblikovanju zamisli in izvedbe, posredovanju in sprejemanju dela ter pri pogovoru o 

delu, procesu in izkušnjah (Prav tam). 

- Preoblikuje del ali cel predmet, prostor, ples (Bahovec in sod., 1990, str. 40). 

- Spoznava ustvarjalca, izvajalca, fazo nastajanja umetniškega dela v vrtcu ali v 

avtentičnem okolju.  

Primer likovnih in oblikovnih dejavnosti (od 1. do 3. leta):  

- Otrok riše z mehkimi svinčniki, kredami itd.  

- Sestavlja, razstavlja kocke, lončke itd. (Prav tam). 

- Riše, slika, modelira spontano. 

- Opazuje odraslega ter sodeluje pri izdelovanju maske, lutke, voščilnice, darila in 

krašenju prostora (Bahovec in sod., 1990, str. 41). 

Primer likovnih in oblikovnih dejavnosti (od 3. do 6. leta): 

- Otrok se igra, si zamišlja, oblikuje, ustvarja, se izraža, komunicira z risbo, grafiko, 

sliko, lepljenko, plastiko, konstrukcijo, prostorom. 

- Riše, modelira, reže, sestavlja, oblikuje tudi drobnejše predmete, detajle, vzorce itn. 

- Uporablja različne tehnike za risanje, slikanje, tiskanje, lepljenje, konstruiranje, 

modeliranje, oblikovanje ter številne različne umetniške, naravne in umetne materiale.  

- Iste teme in motive upodablja v dveh in treh dimenzijah.  

- Iste teme in motive upodablja v risbi in sliki, z glino, z različnimi materiali.  

- Si zamišlja, izbira in oblikuje lutke, prvine kostuma ter scene za plesne, dramske in 

AV-dejavnosti.  

- Oblikuje okrasne in uporabne predmete (Bahovec in sod., 1990, str. 43). 

Primer glasbenih dejavnosti: 

- Išče in izdeluje preprosta zvočila in glasbila ter igra nanje.  

-  
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NARAVA 

- Otrok snovi in telesa meša, segreva, ohlaja, reže, vlaži, raztaplja, upogiba, osvetljuje 

ipd. ter pri tem spoznava, kako se spreminjajo.  

Globalni cilji:  

- Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe.  

- Spoznavanje tehničnih predmetov ter razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije (Bahovec in sod., 1990, str. 56). 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

- Igranje (otrok gradi in razstavlja) s konstrukcijskimi zbirkami in predmeti. 

- Igranje s tehničnimi predmeti (ura, zvonec) ter uporaba različnega orodja (kladivo, 

lopata). 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 

- Otrok se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in 

sestavlja).  

- Oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košare, papirnate kite, tke, zlaga mozaike itn.  

- Spoznava različne materiale in jih primerja med seboj (npr. usnje, les, kamen, kovino, 

plastiko). 

- Odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti (Bahovec in sod., 1990, str. 

60). 

- Raziskuje poreklo različnih materialov oziroma premetov, kot so usnje, les, kamenje, 

kovina, plastika ipd. 

- Se igra s tehničnimi predmeti (npr. zvonec, telefon). 

- Uporablja različne materiale in orodja. 

- Ugotavlja, kaj gibanje povzroči in vzdržuje (avto potrebuje gorivo, avtomobilčke 

poganja vzmet). 

- Izdeluje mlinčke in ladjice ter se igra z vodnimi tokovi, zapornicami, črpalkami. 

- Izdeluje preprosta glasbila. 

- Sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov, ponovni uporabi (uporaba embalaže) ali 

predelavi (izdelovanje papirja) – recikliranje – ter v pogovoru o posledicah kopičenja 

odpadkov za okolje in zdravje (Bahovec in sod., 1990, str. 61). 
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MATEMATIKA  

Cilji:  

- Otrok se seznani z merjenjem dolžine, površine in prostornine z merili in enotami.  

Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta:  

- Otrok se igra ter izdeluje ritmične instrumente (Bahovec in sod., 1990, str. 65). 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 

- Se igra in izdeluje ritmične instrumente.  

- Sam deli skupine predmetov in snovi, sestavlja snovi in predmete ter se igra z 

igračami, ki jih je mogoče razstaviti in ponovno sestaviti.  

- Iz posameznih delov sestavi celoto. 

- Meri s priročnimi sredstvi ter se igra z merili (tehtnica, termometer, ravnilo) (Bahovec 

in sod., 1990, str. 71). 

 

4. ODPADNI MATERIAL  

 

Odpadki so lahko tudi surovine, zato je treba z njimi ravnati odgovorno in gospodarno. Npr. 

ena tona zbranega odpadnega papirja lahko nadomesti 3,4 mᵌ najboljšega lesa, pri predelavi 

pa prihranimo še ogromne količine vode, energije ter preprečimo nastajanje in izločanje 

strupenih kemičnih snovi (Požarnik, 1988, str. 143). 

Otroke moramo poučiti, da je treba odpadke za seboj pospraviti tako, kot pospravijo igrače ali 

svojo sobo. S posebnimi programi otrokom približamo pot odpadkov od nastanka do njihove 

dokončne predelave oziroma odstranitve. Otroci podrobneje spoznajo pojme, kot so ločeno 

zbiranje odpadkov, center za ravnanje z odpadki in predelava koristnih odpadkov (Fefer, 

2007, str. 28). 

S spoznavanjem ekologije začnemo že v predšolskem obdobju. Z veliko dobre volje, truda, 

predvsem pa s svojim zgledom lahko že predšolske otroke ekološko ozavestimo. 

Spodbujajmo jih k zbiranju in pravilnemu ločevanju odpadkov, da bodo svoje izkušnje in 
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pridobljeno znanje prenašali na starše, svojo družino in na preostalo družbeno okolje 

(Košmrlj, 2010, str. 5). 

Z odpadki ravnamo predvsem gospodarno. Otroke ozaveščamo o tem, da k zmanjševanju 

odpadkov lahko veliko prispevajo sami, da denimo neuporabne smeti z malo domišljije lahko 

naredimo spet uporabne (Košmrlj, 2010, str. 44). Če pa česa ne moremo ponovno uporabiti, je 

najboljša rešitev recikliranje. Recikliramo lahko embalažo, papir, steklo, pločevinke, 

plastenke in tudi različne električne naprave (ur. Žgajner Maze, 2006, str. 13). 
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II. EMPIRIČNI DEL  

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJEV 

RAZISKAVE  

 

V Sloveniji vsako leto nastane okoli 500.000 ton različnih odpadkov, kar zelo obremeni 

okolje. S pravilnim ravnanjem bi to količino lahko zmanjšali na četrtino. Na to pomembno 

vpliva tudi recikliranje (Lah, 2009).  

V diplomskem delu se osredotočam na odpadni material, saj je danes pri varstvu okolja velik 

poudarek namenjen predvsem ločevanju odpadkov ter njihovi ponovni obdelavi oz. reciklaži. 

O vseh teh spretnostih in znanju, predvsem pa zavedanju o čistem okolju, lahko učimo že 

otroke. Menim, da imata vrtec ter vzgojiteljica pri tem veliko in zahtevno nalogo.  

Vnašanje tehničnih vsebin v vzgojno-izobraževalne ustanove ima pomembno vlogo tudi pri 

pospešitvi znanstvenoraziskovalnega dela kot podlage za tehnične inovacije. Pridobivanje 

inovatorskih lastnosti pa je proces, ki se začne že v predšolski dobi. S pomočjo tehnične 

vzgoje otroci razvijejo spretnosti, pridobivajo delovne navade in znanje, in kar je še posebej 

pomembno: ustvarjalno tehniško razmišljanje. Preverjanje rezultatov dela (preizkušanje, 

popravljanje, meritve, tekmovanje, igranje vlog itd.) pa ponuja nove problemske situacije, ki 

otroke in mladino ustvarjalno spodbujajo k iskanju novih tehničnih, tehnoloških, 

organizacijskih in estetskih izboljšav (Papotnik, 1988). 

Poskušala bom raziskati, koliko in kako vzgojiteljice ter otroci pri okrasitvi igralnice, 

garderobe in hodnikov uporabljajo odpadni material … Kje dobijo zamisli za izdelovanje 

okraskov, katere tehnične pripomočke uporabljajo ter kakšno tehnično znanje pri tem 

potrebujejo.  
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2. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

2.1 Vzorec  

 

V raziskavi sem razdelila 130 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa sem jih dobila 100 (77 %). 

Vzgojiteljice in vzgojitelji so zaposleni v kamniškem vrtcu Antona Medveda, Vrtcu Zarja v 

Kamniku, Vrtcu Peter Pan v Kamniku, Vrtcu Urša in Vrtcu Domžale.  

 

2.2 Metoda raziskovanja 

 

Uporabila sem kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer v obliki anketnega 

vprašalnika. Pri tem sem se odločila za deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. 

Anketiranje je bilo anonimno.  

 

2.3 Tehnike zbiranja podatkov 

 

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik ter Vrtcu Zarja v Kamniku sem anketne vprašalnike 

izročila pedagoški vodji, ki jih je nato razdelila med vzgojiteljice. Izpolnjene anketne 

vprašalnike so mi vrnili v štirinajstih dneh. V kamniškem vrtcu Peter Pan ter domžalskih 

vrtcih Urša in Domžale sem anketne vprašalnike po enotah razdelila sama. Rešene anketne 

vprašalnike so mi vrnili v enem mesecu.  

 

2.4 Opis instrumenta  

 

Anketni vprašalnik vsebuje trinajst vprašanj o uporabi odpadnega materiala pri okrasitvi 

vrtca; katere materiale, katera tehnična znanja in orodja v vrtcih najpogosteje uporabljajo pri 

izdelavi okrasitve. V vprašalniku je dvanajst vprašanj zaprtega ter eno vprašanje odprtega 

tipa.  
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2.5 Metode obdelave podatkov  

 

Podatke sem obdelala kvantitativno. Vse odgovore na vprašanja sem preštela, dobljene 

rezultate sem predstavila z grafi ter napisala kratko interpretacijo. Na koncu sem odgovorila 

na na začetku postavljene raziskovalna vprašanja. 

 

3. CILJI DIPLOMSKEGA DELA  

 

- Ugotoviti, koliko vzgojiteljice ter otroci pri okrasitvi igralnice ter drugih prostorov v 

vrtcu uporabljajo odpadni material. 

 

- Ugotoviti, kakšen odpadni material vzgojiteljice in otroci pri izdelovanju okraskov 

najpogosteje uporabljajo.  

 

- Ugotoviti, kje vzgojiteljice dobijo zamisel za neko okrasitev in izdelke ter ali jim pri 

tem pomagajo otroci. 

 

- Ugotoviti, katere tehnične pripomočke in kakšno tehnično znanje vzgojiteljice in 

otroci pri izdelovanju potrebujejo.  

 

4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1. Ali vzgojitelji oz. vzgojiteljice ter otroci za okrasitev igralnice in garderobe uporabljajo 

odpadni material?  

2. Kako in kje vzgojitelji in vzgojiteljice zbirajo odpadni material?  

3. Kakšen material za izdelavo okraskov najpogosteje uporabljajo?  

4. Okraske iz odpadnega materiala izdeluje vzgojitelj sam oz. vzgojiteljica sama, skupaj s 

pomočnikom oz. pomočnico, pomočnik sam oz. pomočnica sama, pomagajo otroci ali 

izdelujejo otroci sami?  

5. Kje vzgojitelji oz. vzgojiteljice dobijo zamisli za izdelke iz odpadnega materiala?  
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6. Ali vzgojitelji oz. vzgojiteljice in otroci pri izdelovanju okrasitve iz odpadnega materiala 

potrebujejo veliko tehničnega znanja, in kakšno?  

7. Katere pripomočke in katere vrste orodja vzgojitelji oz. vzgojiteljice ter otroci pri 

izdelovanju najpogosteje uporabljajo? 

8. Imajo v vrtcu na voljo vse pripomočke ali si jih morajo vzgojitelji oz. vzgojiteljice 

priskrbeti sami?  

 

5. REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA  

 

Graf 1: Prikaz spola anketirancev 

 

Iz grafa je razvidno, da je v anketnem vprašalniku sodelovalo 96 vzgojiteljic ter 4 vzgojitelji.  
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Graf 2: Prikaz starosti anketirancev 

 

Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov je sodelovalo 24 oseb, starih od 20 do 30 let, 36 oseb, 

starih od 30 do 40 let, 28 oseb, starih od 40 do 50 let, ter 12 oseb, starih več kot 50 let. 

Največji del anketirancev predstavlja skupina, stara od 30 do 40 let. 

 

Graf 3: Prikaz o tem, koliko časa so anketiranci zaposleni v vrtcu 

 

29 anketirancev je zaposlenih v vrtcu 5 let ali manj, 28 anketirancev je zaposlenih 20 let in 

več, 19 anketiranih oseb dela v vrtcu od 5 do 10 let, 14 oseb je zaposlenih v vrtcu od 10 do 15 

let ter najmanjša skupina 10 anketirancev, ki so v vrtcu zaposleni od 15 do 20 let. Največ 
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anketirancev ja tako zaposlenih 5 let ali manj, takoj za njimi pa so tisti, ki so zaposleni več kot 

20 let.  

 

Graf 4: Prikaz o tem, kakšen pomen dajejo anketiranci okrasitvi (npr. glede na letne 

čase, praznike) igralnice in garderobe 

 

Graf prikazuje, da večina anketirancev ocenjuje pomembnost okrasitve z oceno štiri (45 %), z 

oceno pet jo je ocenilo 41 % anketirancev, 13 % anketirancev z oceno 3 ter le 1 % z oceno 

dve. Noben od anketirancev pa pomena okrasitve igralnice ter garderobe ni ocenil z najnižjo 

oceno.  

 

Graf 5: Ali za okrasitev igralnice in garderobe uporabljate odpadni material? 

 

92 (92 %) anketirancev za okrasitev igralnice ter garderobe uporablja odpadni material, 8 (8 
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ne uporablja odpadnega materiala, je še vedno visok, glede na to, koliko se v vrtcih poudarja 

ločevanje in recikliranje ter koliko različnih možnosti za uporabo odpadnega materiala 

poznamo. 

 

Graf 6: Kako in kje zbirate odpadni material? 

 

To vprašanje je bilo odprtega tipa, zato je bilo veliko različnih odgovorov. Razvrstila sem jih 

v štiri skupine: 

- odpadni material zbirajo v vrtcu, 

- odpadni material prinašajo starši in otroci,  

- odpadni material prinesejo vzgojitelji in vzgojiteljice ter pomočniki in pomočnice,  

- drugo.  

Kje v vrtcu ga zbirajo:  

- v kotičku za nestrukturiran material,  

- v skladišču za likovne dejavnosti, 

- v igralnici,  

- v kletnih prostorih,  

- na podstrešju, 
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- v eko kotičku,  

- v kabinetu,  

- v uti.  

Pod možnostjo drugo so anketiranci naštevali, da dobijo odpadni material pri obrtnikih, v 

pisarnah, v gostilni, ga kupijo (v trgovini) ali pa dobijo od različnih darovalcev. 

Iz grafa je razvidno, da največ odpadnega materiala v vrtec prinašajo kar otroci od doma. 

  

Graf 7: Katere materiale pri izdelavi okraskov najpogosteje uporabljate? 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko označili več materialov.  

Najpogosteje uporabljajo papir (85 odgovorov), nekoliko manj karton (72 odgovorov), nato 

plastiko (22 odgovorov). Najmanj pa uporabljajo kovino (1 odgovor). 22 anketirancev pa je 

dodalo še druge materiale, ki jih uporabljajo. Največ odgovorov je bilo, da uporabljajo tekstil 

oz. blago, nato naravni material (les, palice, plodovi). Uporabljajo pa tudi filc, steklo, vato, 

volno, usnje, papirnate prtičke.  
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Graf 8: Kdo izdeluje okrasitev? 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko označili več možnosti.  

Na vprašanje kdo izdeluje okrasitev je bilo največ odgovorov, da pomagajo otroci (75 

odgovorov), da jo izdeluje vzgojitelj skupaj s pomočnikom oziroma pomočnico (59 

odgovorov). 24 odgovorov je bilo, da okrasitev izdelujejo otroci sami, 8 odgovorov, da jo 

izdelujejo vzgojitelji sami, 6 odgovorov, da zanjo poskrbijo študentje in dijaki na praksi, ter 

najmanj odgovorov, da jo izdelujejo pomočniki oz. pomočnice same.  

 

Graf 9: Kje dobite ideje za izdelavo izdelkov iz odpadnega materiala? 
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Pri vprašanju, kje vse dobijo ideje za izdelavo izdelkov iz odpadnega materiala, so anketiranci 

lahko označili več možnosti. 

Anketirane vzgojiteljice ter vzgojitelji največ idej za izdelavo izdelkov najdejo v ustvarjalnih 

revijah (76 odgovorov). Naslednji odgovor je, da je ideja njihova (55 odgovorov), ideje dobijo 

iz knjig (39 odgovorov), ideje dajejo otroci (34 odgovorov) in 29 anketirancev išče ideje tudi 

na spletu. Nekaj anketirancev je napisalo tudi nekaj svojih odgovorov v možnosti drugo, in 

sicer da: 

- dobijo ideje v kolektivu oziroma se skupaj dogovorijo, 

- dobijo ideje iz različnih delavnic,  

- ideje predlagajo starši otrok.  

 

Graf 10: Ali vi in otroci pri izdelavi potrebujete veliko tehničnega znanja? 

 

Na to vprašanje je z da odgovorilo 5 % anketirancev ter z občasno 54 %. Preseneča pa 

podatek, da je z ne odgovorilo kar 41 % anketiranih vzgojiteljic ter vzgojiteljev.  

Na naslednje vprašanje (vprašanje številka 11) je odgovorilo 59 % anketirancev, in sicer 

tistih, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z da in občasno.  
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Graf 11: Kakšno tehnično znanje pri izdelavi okraskov potrebujete? 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko označili več možnosti, kakšno tehnično znanje vse 

potrebujejo.  

Anketiranci od vseh tehničnih znanj največ uporabljajo rezanje papirja z nožem za papir ali 

škarjami, zgibanje, lepljenje ter barvanje. Nekoliko manj uporabljajo luknjanje, spenjanje ter 

vezanje. Najmanj pa žagajo, vrtajo ter brusijo. Naveden je bil tudi en odgovor pod drugo, in 

sicer kvačkanje, pletenje in nizanje, vendar se ta odgovor ne upošteva, ker se te veščine ne 

štejejo med tehnična znanja.  
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Graf 12: Katere pripomočke in orodja pri izdelavi najpogosteje uporabljate? 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko označili več možnosti, katere pripomočke in orodja pri 

izdelavi okraskov za garderobo in igralnico najpogosteje uporabljajo.  

Najpogosteje uporabljajo škarje za papir ter čopiče. Nekoliko manj nož za papir, pisarniški 

luknjač, pisarniški spenjač ter ravnilo. Še manj uporabljajo kladivo ter klešče. Najmanj pa 

uporabljajo svoro, žago ter vrtalnik. Bilo pa je tudi nekaj odgovorov pod drugo, in sicer 

rezalnik papirja ter plastifikator, lepilo ter silikonsko lepilo, vendar tega ne moremo 

upoštevati, saj našteti predlogi ne spadajo med pripomočke in orodja pri tehnični vzgoji.  
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Graf 13: So vam pripomočki in orodja na voljo v vrtcu ali si jih morate priskrbeti sami? 

 

Kar 71 % anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev ima pripomočke in orodja, našteta pri 

prejšnjem grafu, na voljo v vrtcu, 19 % ima v vrtcu na voljo nekaj pripomočkov in orodij, 

nekaj pa jih morajo prinesti sami. 10 % anketirancev je odgovorilo, da morajo vse 

pripomočke in orodja prinesti sami, saj jih v vrtcu nimajo na voljo.  

 

6. REZULTATI RAZISKAVE Z RAZISKOVALNIMI VPRAŠANJI  
 

 

9. Ali vzgojitelji oz. vzgojiteljice in otroci za okrasitev igralnice in garderobe uporabljajo 

odpadni material? Da, vzgojiteljice oz. vzgojitelji in otroci pri okrasitvi igralnice in 

garderobe uporabljajo odpadni material.  

 

10. Kako in kje vzgojitelji oz. vzgojiteljice zbirajo odpadni material? Anketiranci zbirajo 

odpadni material s pomočjo staršev in otrok, večinoma v različnih škatlah ter kabinetih v 

vrtcu.  

 

11. Kakšen material za izdelavo okraskov najpogosteje uporabljajo? Anketiranci najpogosteje 

uporabljajo papir in karton.  
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12. Okraske iz odpadnega materiala izdeluje vzgojitelji oz. vzgojiteljica sama, skupaj s 

pomočnico, pomočnik oz. pomočnica sama, pomagajo otroci ali jih otroci izdelujejo sami? 

Pri izdelavi največkrat pomagajo otroci.  

 

13. Kje vzgojitelji oz. vzgojiteljice najdejo ideje za izdelke iz odpadnega materiala? Največ 

idej anketiranci poiščejo v ustvarjalnih revijah.  

 

14. Ali vzgojitelji oz. vzgojiteljice in otroci pri izdelovanju okrasitve iz odpadnega materiala 

potrebujejo veliko tehničnega znanja, in kakšno? Anketa je pokazala, da vzgojitelji oz. 

vzgojiteljice tehnično znanje potrebujejo občasno. Najpogosteje pa režejo papir z nožem 

za papir ali s škarjami, zgibajo, lepijo in barvajo.  

 

15. Katere pripomočke in katere vrste orodja vzgojiteljice in otroci pri izdelovanju 

najpogosteje uporabljajo? Najpogosteje uporabljajo škarje za papir ter čopiče.  

 

 

16. Imajo v vrtcu na voljo vse pripomočke ali si jih morajo vzgojiteljice in vzgojitelji 

priskrbeti sami? Večinoma imajo vse pripomočke na voljo v vrtcu.  
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III. SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

Vzgojiteljice in vzgojitelji v obravnavanih vrtcih kar precej poudarjajo uporabo odpadnega 

materiala za okrasitve. S tem ogromno prispevajo k zavedanju o pomenu skrbnega ravnanja z 

odpadki in tudi z okoljem, v katerem živimo.  

Vzgoja zavednega človeka se začenja zgodaj, zato je prav, da sta naravovarstvena in tehnična 

vzgoja prisotni že v najzgodnejših oblikah izobraževanja.  

S svojim delom in prizadevanjem za ponovno uporabo materialov vzgojiteljice in vzgojitelji 

spretno posredujejo znanja in zavedanje najmlajšim generacijam ter spodbujajo njihovo 

spretnost, ustvarjalnost, svobodno razmišljanje, izražanje in radovednost.  

Posebej zanimivo se mi zdi anketno vprašanje o tem, kdo izdeluje okrasitev. Pri večini 

izpolnjenih vprašalnikov se pojavlja odgovor, da okraske izdelujejo vzgojitelji in otroci 

skupaj. Zdi se mi zelo pomembno, da otrok samostojno izdeluje nek izdelek, čeprav ta ne bo 

najlepši ali najpopolnejši, saj se tako otrok bistveno bolj zaveda, da je končni izdelek plod 

njegovega dela in da je sposoben samostojno opraviti tudi nekoliko zahtevnejše naloge.  

Menim, da bi morali vzgojitelji in vzgojiteljice čim več pozornosti nameniti samostojnemu 

delu otrok, to pomeni brez oziroma s kar najmanj vzgojiteljeve pomoči. Namen tehnične 

vzgoje v vrtcih je namreč spodbuditi otroka k samostojnemu delu, ne pa, da ta le konča že 

skoraj narejen izdelek, ali pa najzahtevnejše delo namesto otroka na koncu opravi nekdo drug.  

Zanimivi so tudi odgovori na 9. vprašanje, kjer me zanima, kje vzgojitelji in vzgojiteljice 

dobijo ideje za uporabo odpadnega materiala. Večina naštetih odgovorov namreč kaže, da 

ideje za okrasitev prihajajo iz zunanjih informacijskih virov, naj bodo to revije, knjige ali 

splet. Zelo malo idej dajejo otroci sami. Menim, da bi vzgojitelji in vzgojiteljice otroke s 

pogovorom in igro lahko spodbujali, da bi dajali več idej in jih tako aktivno vključili že v fazo 

načrtovanja okrasitve, ne pa le v fazo izdelave. Navkljub mladosti so namreč otroci polni idej, 

potrebujejo le malo spodbude, da jih izoblikujejo in predstavijo. Tako bodo res del procesa 

okraševanja in se bodo v vrtcu počutili še bolj domače in sproščeno. Hkrati pa bodo deležni 

intenzivnejšega in kakovostnejšega programa tehnične vzgoje, ki ga po mojem mnenju in 

izkušnjah v vrtcih nekoliko primanjkuje.  
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Dotaknila bi se tudi vprašanja o potrebnem tehničnem znanju za izdelavo izdelkov. Večina 

odgovorov namreč omenja le preprostejša tehnična znanja, ki jih otrok že pozna iz običajnega 

poteka dela v vrtcih. Menim, da je otrokom treba predstaviti tudi nekatera zahtevnejša 

tehnična znanja, kot je na primer vrtanje, brušenje in žaganje. Zavedam se, da gre za nekoliko 

bolj tvegana opravila, vendar ob primernem nadzoru in pomoči zaposlenih v vrtcu 

posredovanje takih znanj ni problematično ali celo nevarno. Takšna znanja bi bilo primerno 

posredovati predvsem otrokom v starejši starostni skupini, ki že obvladajo finomotorične 

spretnosti.   

Pri izdelavi diplomskega dela sem dobila mnogo različnih informacij o tem, kako poteka delo 

v vrtcih, predvsem na področju tehnične vzgoje. Menim, da bom na podlagi nabranih 

podatkov in svojih idej na svoji poklicni poti lahko bolje oziroma bolj kakovostno vzgajala 

prihodnje generacije mladih, ki se bodo zavedale pomena varovanja okolja oziroma 

učinkovitega ravnanja z odpadki; hkrati pa bodo dobro seznanjene s tehnično vzgojo ter bodo 

pridobljena znanja z veseljem uporabljali v vrtcu in v vsakdanjem življenju.  
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