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POVZETEK 

 

Diplomska naloga se osredotoča na pomen igre in igrač v razvoju osebnosti predšolskega 

otroka nekoč in danes v Prlekiji. 

Z raziskavo sem želel analizirati poglede vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o pomenu igre 

in sodobnih igrač na otrokov razvoj, ugotoviti, kaj menijo o kakovosti in materialu sodobnih 

igrač in katere igre in igrače uporabljajo v vrtcih Prlekije. Zanimalo me je tudi, ali vplivajo na 

starše pri nakupu primernih igrač za svoje otroke, ali otroci danes v Prlekiji preveč časa 

porabijo za televizijo in računalnik, želel sem ugotoviti, ali gledanje televizije in uporaba 

računalnika vplivata na socialni razvoj in vedenje otroka.  

Rezultati so pokazali, da so sodobne igrače dobro izdelane, ampak niso kakovostne. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih Prlekije so mnenja, da so sodobne igrače 

glede barve primerne za otroka ter didaktično dobro narejene. Glede osebnostnega razvoja 

otrok sodobne igrače, po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcih Prlekije, ne 

spodbujajo in ne omogočajo dodatnih možnosti.  

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih Prlekije so pozitivnega mnenja, da organiziran 

in premišljen izbor oddaj vpliva na vedenje otroka. Uporaba računalnika pri igri omejuje 

otrokov socialni razvoj, hkrati pa pospešuje razvoj določenih otrokovih sposobnosti. 

Raziskava je pokazala, da so strokovne delavke v vrtcih v Prlekiji mnenja, da starši ne znajo 

izbrati primerne igrače za svojega otroka. V vrtcih Prlekije danes najbolj pogosto uporabljajo  

igro človek ne jezi se in igračo lego kocke. 
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SUMMARY 

 

This thesis focuses on the importance of games and toys in personality development of 

preschool children in Prlekija in past and present. 

With this research I wanted to analyse teachers and teacher assistants view on the importance 

of games and modern toys in personality development of children, what they think about 

quality and materials of modern toys and which toys do children play with in today's 

kindergartens in Prlekija. I wanted to know if they have any influence on parents when they 

are buying suitable toys for their children or do children in Prlekija spend to much time in 

front of the television and computer. I also wanted to know if spending time watching 

television and playing computer games has any impact on childs social development and 

behaviour. 

Results showed that modern toys are well made but have low quality.  

Teachers and teacher assistants in Prlekija think, that modern toys are didacticly well made 

and that colors are suitable too. They also think that in the area of personality development 

today's toys do not offer any additional options. 

Teachers and their assistants in kindergartens in Prlekija have positive opinion about 

organized and thoughtful choice of television shows and their positivie influence on childrens 

behaviour. Use of a computer limits childrens social development, but at the same time it 

accelerates other abilities. 

Research has shown that professional workers in kindergartens in Prlekija think that parents 

do not know how to choose the correct toy for their children. 

Most commonly used games in today's kindergartens in Prlekija are človek ne jezi se and 

lego. 
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UVOD 

 

Že v času absolventskega staža sem se odločil, da bom v svoji diplomski nalogi predstavil 

igre in igrače iz Prlekije in sicer pri mentorici, izr. prof. dr. Tatjani Devjak. V sklopu tega sem 

hotel izvedeti s katerimi igračami so se igrali in katere igre so uporabljali naši stari starši. Zdi 

se mi, da v današnjem času izginjajo te igrače in igre, in da jih nadomeščajo novodobne oz. 

sodobne. Hkrati pa sem hotel videti, če so se katere igrače in igre ohranile do danes. 

V teoretičnem delu se bom opredelil na pojem igre in igrače, jih razdelil na nekoč in danes ter 

opisal razdelitev iger po različnih avtorjih. Eno poglavje bom namenil vplivu televizije in 

računalnika na vzgojo predšolskega otroka. 

Odločil sem se, da bom v raziskovalnem delu raziskal mnenje vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic iz vrtcev Prlekije o  kakovosti in materialu sodobnih igrač, o uspešnosti vplivanja 

sodobnih igrač na razvoj otrokove osebnosti, analiziral poglede vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o tem, ali starši pri nakupu izberejo primerno igračo za svojega otroka, kako 

televizija in računalnik vplivata na osebnostni razvoj predšolskega otroka, ali ga omejujeta ali 

spodbujata. Nenazadnje, želel sem izvedeti, s katerimi igrami in igračami so se otroci igrali 

nekoč v Prlekiji in katere uporabljajo (še) danes. 
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1. IGRE IN IGRAČE PREDŠOLSKIH OTROK 

1.1 KAJ JE IGRA? 

 

L. Marjanovič Umek (2010, 44) pravi, da je otroška igra ena od pomembnih in specifičnih 

dejavnosti, ki je na različne načine vpletena v kurikulum za vrtce, tako v načrtovane 

dejavnosti kot v siceršnje življenje otrok v vrtcu.  

 

»V okviru dejavnostno teoretskega pristopa igro opredeljujemo kot dejavnost, ki jo 

posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen končni izid in ni vezan na 

neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali na zahteve, ki jih predenj postavlja okolje« 

(Marjanovič Umek, Zupančič 2001, 2). 

 

Horvat in Magajna pravita (po Batisti Zorec, 2002: 1), da je igra zelo kompleksna aktivnost, 

ki jo lahko obravnavamo na zelo različne načine in še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena 

spoznanja v igri so pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar pomeni, da obstaja mnogo 

razlag in teorij igre.  

 

Zdrav, telesno in duševno normalno razvit otrok se mora igrati. Igra je v zgodnjem otroštvu 

glavna vsebina otrokovega življenja, saj mu igra in igrače v tem obdobju pomenijo vse in tudi 

izpolnjujejo njegove želje in težnje. 

 

Najbolj razširjeno klasifikacijo otroške igre v Sloveniji je izdelal Toličič (po Marjanovič 

Umek 2001 in Kavčič, 2001: 33). Igro je umestil v štiri skupine, in sicer: 

• funkcijska igra: vključuje npr. otipavanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih; 

• domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

• dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje; 

• ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnjo.  
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Smilansky (po Marjanovič Umek 2001 in Kavčič, 2001: 33-34) otroško igro razvrsti v štiri 

skupine, ki predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre. 

• Funkcijska igra. V njej gre za ponavljajoče se gibe mišic s predmeti ali brez njih, ki 

temeljijo na otrokovi potrebi po aktivnosti svojega telesa. 

• Konstrukcijska igra. V njej otrok uporablja predmete (npr. kocke, lego kocke) ali 

materiale (npr. pesek, plastelin), da bi z njimi oz. iz njih nekaj naredil, sestavil, 

ustvaril.  

• Dramska igra. Za to vrsto igre je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog.  

• Igra s pravili. Ključno za igro s pravili je, da otrok prepozna, sprejme in se podredi 

vnaprej določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom.  

 

Na področju razvoja otroka avtorja Toličič (po Marjanovič Umek 2001 in Kavčič 2001: 33) in 

Smilansky (po Marjanovič Umek 2001 in Kavčič, 2001: 33-34) igre razvrščata na štiri ravni. 

Funkcijsko igro poimenujeta enako, vendar ima vsak svojo teorijo o tem, kaj bi naj ta igra 

predstavljala. Toličič (prav tam: 33) pravi, da funkcijska igra vključuje prijemanje in metanje, 

medtem ko Smilansky (prav tam, 33-34) za to igro pravi, da vključuje celotno aktivnost 

otrokovega telesa.  

Vsebinsko sta si domišljijska igra in dramska igra podobni, vendar jo vsak drugače 

poimenuje. 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavil tiste igre, katere različni avtorji največkrat 

omenjajo. 

 

1.1.1 Funkcijska igra 

 

L. Marjanovič Umek (2010, 44) pravi, da je funkcijska igra dejavnost, ki je prevladujoča v 

prvem in deloma še v drugem letu starosti. Otrok razvija svoje osnovne funkcije  predvsem z 

gibanjem in zaznavanjem. Otrokove funkcije so najprej vezane na njegovo lastno telo, nato na 

osebe okoli njega (sliši človeške glasove, vidi človeške obraze), zatem ga začnejo zanimati 

predmeti, zunanji svet (pri približno šestih do osmih tednih). 

 

»Ko se otrok igra z različnimi predmeti in igračami, postopoma spoznava različnost in 

podobnost med njimi, npr. ugotavlja, da so različni po otipu, zvoku, da se eni kotalijo, drugi 

skačejo…, da v ene lahko vtakne prst ali roko, v druge ne, ugotavlja tudi njihovo istovetnost 
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(npr. pri približno šestih mesecih spozna, da ima en sam voziček) in stalnost (predmet oz. 

igrača obstaja tudi, ko je ne vidi). Zanimive so mu igrače s skrivnimi prostorčki, 

ključavnicami in ključi, v katere skrije predmete, ga zapre, nato pokuka vanjo, da vidi, ali je 

še vedno tam« (prav tam, 44). 

 

Belsky in Most (po Marjanovič Umek, 2010: 44-45) opisujeta pet razvojnih ravni funkcijske 

igre: 

• dejavnosti na relaciji roka – usta (npr. otrok potiska roko v usta, daje v usta del 

ropotuljice); 

• enostavno upravljanje s predmeti, igračami (npr. obrača punčko, ki jo ima v roki); 

• igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ustrezajo njegovim funkcijam (npr. odpira 

in zapira pokrov škatle, vrti kolo na avtomobilčku); 

• igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ne ustrezajo njegovim funkcijam (npr. 

punčko zapre v škatlo, avto položi na posteljico za dojenčka); 

• igralne dejavnosti, pri katerih otrok vzpostavlja odnos med predmeti, igračami (npr. 

žličko položi v skodelico, dojenčka da pod odejo). 

 

Ista avtorja navajata še šesto raven, ki že pomeni prehod k simbolni igri in njenim razvojnim 

ravnem. 

 

Piaget (po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 35) pravi, da otrok v prvih dveh letih starosti 

preizkuša svoje razvijajoče gibalne in zaznavne funkcije in to imenuje zaznavno gibalna igra. 

Hkrati otrok tudi neposredno manipulira s predmeti in jih raziskuje. Raziskuje njihove 

zaznavne značilnosti, npr. se sveti, je mehka; njihove funkcije in odzivanja na manipulacijo, 

npr. zvončklja, če ga trese, zaropota, če ga spusti, se kotali kar imenuje raziskovalna igra.  

Nekateri avtorji (npr. Bornstein, Haynes, Watson, O'Reilly in Painter) imenujejo tudi 

nesimbolna, saj so otrokova dejanja vezana na zaznavne značilnosti predmetov.  

 

Rice (po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) zaznavno-gibalno igro deli na zaznavno in 

gibalno igro. V zaznavni igri otrok preko zaznavnih izkušenj spoznava svet okoli sebe (npr. 

škropljenje z vodo, razbijanje s posodami), v gibalni igri pa razvija mišičevje in okostje, 

pridobiva gibalne spretnosti in razvija zaznavno-gibalno koordinacijo, hkrati pa mu gibalna 
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igra omogoča sproščanje nakopičene energije (npr. tekanje, skakanje, guganje)« (prav tam: 

35). 

 

Smilansky (po Kavčič, 2009) funkcijsko igro opredeli 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 predmet v usta. Z razvojem se igra 

spreminja: dojenček začne na enostaven način upravljati s predmeti (npr. obrača in meče 

kocke), izvaja s predmeti njihovi funkciji primerna dejanja (npr. odpira in zapira pokrov 

škatle), nato pa tudi postavlja dva ali več predmetov v neko neustrezno (npr. vstavlja kocko v 

napačno odprtino vlaganke) in kasneje ustrezno zvezo«.(prav tam, 278). 

 

1.1.2 Konstrukcijska igra 

 

Avtorji omenjajo, da se otroci začnejo vključevati v konstrukcijsko igro nekje v drugem letu. 

 »V konstrukcijski igri otrok povezuje, sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi in 

ustvarja konstrukcijo, za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti kot 

za igralno gradivo« (Marjanovič Umek in Kavčič 2001, 36). 

Piaget (po Kavčič, 2009: 279) konstrukcijsko igro uvršča na pol poti med igro in delom ter na 

pol poti med igro in imitacijo. 

 

 Konstrukcijska igra spodbuja zgodnji spoznavni, jezikovni in socialni razvoj. Kavčičeva 

(2009, 279) pravi, da ta vrsta igre spodbuja razvoj ustvarjalnosti, odkrivanja vzročno-

posledičnih odnosov, razumevanje prostorskih odnosov, ohranjanje pozornosti ter sledenja 

nameri in pomenu, saj mora otrok ves čas gradnje obdržati v mislih, kaj sploh namerava 

zgraditi. Konstrukcijska igra ima tudi simbolno sestavino. Spodbuja pripisovanje in 

preoblikovanje pomena predmeta in dejanja (npr. otrok konstrukcijo poimenuje vlak). 

 

Toličič je leta 1961 konstrukcijsko igro deloma primerjal z ustvarjalno igro. V opisu je 

navajal, da so za to igro pomembna gradnja, oblikovanje in pisanje.  

»Malček praviloma najprej gradi in zgradi konstrukcijo, ki jo šele nato poimenuje, starejši 

predšolski otrok pa že vnaprej pove, kaj bo zgradil in razkrije tudi, kako bo to naredil«  

(Marjanovič Umek in Kavčič 2001, 37). 
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1.1.3 Igra s pravili 

 

L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (po Kavčič, 2009: 280) trdita, da igra s pravili ni tipična za 

obdobje dojenčka in malčka, se pa začne pojavljati v tretjem letu otrokovega življenja. Sprva 

v kratkih, enosmernih epizodah in zlasti v interakciji s kompetentnejšim partnerjem (npr. 

izmenično podajanje žoge). 

»Pri tej vrsti igre otrok sprejme vnaprej postavljena pravila in se po njih ravna. Na ta način se 

uči nadzorovati lastno vedenje, dejanja in odzive znotraj določenih mej« (Kavčič, 2009: 280). 

Duran (po Fekonja, 2009: 383) pa pravi, da igro s pravili otrok sicer spoznava preko že 

izdelanih iger, vendar tudi sam sodeluje pri nastajanju novih tovrstnih iger.  

»Bistvene značilnosti igre s pravili je, da od otroka zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in 

podrejanje vnaprej določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom. Med igre s pravili sodijo 

gibalne igre s pravili, ki lahko potekajo v prostoru ali na prostem, npr. igre lovljenja, slepe 

miši, igre z vodjo, igre petja, namizne (npr. človek, ne jezi se, domine, karte) in športne igre« 

(Fekonja 2009, 382). 

 

1.1.4 Simbolna in dojemalna igra 

 

McCune Nicolich (po Kavčič, 2009: 279) je razvil šest kriterijev simbolne igre, po katerih 

lahko sklepamo, da se otrok pretvarja: 

• otrok se do neživih predmetov vede, kot da so živi (npr. skrbi za lutko); 

• vsakodnevne dejavnosti izvaja v odsotnosti potrebnih materialov (npr. pije iz praznega 

lončka); 

•  otrok izvaja dejavnosti, ki jih običajno izvaja nekdo drug (npr. kuha, telefonira); 

• dejanj ne izvede do njihovega običajnega konca (npr. vzame torbico in pomaha v 

pozdrav, nato pa ne odide ven); 

• predmet nadomesti z drugim (npr. škatla nadomešča mačko) ter 

• njegovo čustveno in instrumentalno vedenje v simbolni igri izraža namišljenost 

dejavnosti. 

 

Piage (prav tam: 279) meni, da se simbolna igra pojavi šele konec drugega leta. 

Simbolna igra enoletnikov je razmeroma redka in kratkotrajna, že v drugem letu življenja pa 

pride do porasta sposobnosti reprezentacije (prav tam. 279). 
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Zgodnji razvoj simbolne igre poteka v smeri vse večjega odmika od stvarnosti proti 

simbolizmu. Otrok simbolne sheme najprej usmerja nase (avtosimbolna igra), nato pa na 

druge osebe in predmete. Tako se npr. najprej pretvarja, da sam je iz prazne posodice, šele 

kasneje pa zmore »hraniti« tudi drugo osebo ali igračo. Z razvojem začne malček v simbolni 

igri en predmet nadomeščati z drugim (substitucija, npr. pretvarja se, da si češe lase z leseno 

kocko, ki ne spominja na glavnik), povezovati simbolne sheme v sosledja (npr. najprej da na 

kahlico lulat punčko, nato pa še medvedka; pomeša namišljeno hrano v posodi, jo popiha in jo 

da jesti lutki), nato nadomešča predmete v nizu (npr. na preprosto leseno kocko, ki predstavlja 

avtobus, naloži figurice in jih odpelje), nazadnje pa zmore v posamičnem simbolnem dejanju 

nadomestiti dva ali več predmetov (npr. na škatlo, ki predstavlja štedilnik, postavi list papirja, 

ki predstavlja palačinko, nato pa z njo nahrani punčko) (prav tam, 279-280). 

 

T. Kavčič (2009: 280) pravi, da simbolna igra spodbuja zgodnji spoznavni razvoj, saj otrok v 

njej pripisuje in preoblikuje pomen predmetom in dejanjem (npr. otrok se najprej igra kuhanje 

doma z mamo, nato pa še z mlajšim otrokom v vrtcu), s čimer prihaja do porasta simbolne 

dejavnosti. Simbolna igra omogoča tudi predelavo in razreševanje konfliktov, ki jih otrok 

doživlja v vsakdanjem življenju (npr. pes, ki se ga otrok boji, bo v igri postal prijazen in igriv 

kuža). Papalia in Smilansky in Shefatya (po Fekonja, 2009: 384) pravijo, da v zgodnjem 

otroštvu stalno narašča tudi pogostost višjih razvojnih ravni simbolne igre, npr. igra vlog in 

sociodramska igra. Ko kakšna dejavnost vključuje sodelovanje vsaj dveh otrok in igra poteka 

na osnovi interakcij med igralci, ta vrsta igre predstavlja sociodramsko igro. Razvoj 

sociodramske igre poteka od posnemanja vedenja in govora določene osebe k načrtovanju 

igralne teme zaporedij dogodkov, zaplet in razpleta igre, prevzetih vlog in namišljenih 

situacij. 

  

Smilansky in Shefatya (po Fekonja, 2009: 384) razlikujeta med igro vlog in sociodramsko 

igro otroka, saj pravita, da igra vlog predstavlja dejavnost, ko otrok prevzame določeno vlogo 

in se pretvarja, da je nekdo drug, pri tem pa posnema vedenje in govor te osebe ter uporablja 

različne realne ali namišljene predmete.« 

 

Igra vlog vsebuje dve osnovni prvini: 

• posnemovalno prvino igre, ki se izraža tako preko otrokovega vedenja kot tudi preko  

posnemalnega govora, otrok je npr. prevzel vlogo voznika avtobusa. Obrača volan, 
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pretvaraja se, da pobira denar, izteguje roko in podaja namišljene vozovnice, ravna 

torej kot resnični voznik. 

• domišljijsko prvino igre, ki se v veliki meri nanaša na otrokovo verbalizacijo, npr. 

izjave, ki služijo zamenjavi osebne identitete in prevzemanju različnih vlog, 

spremembi identitete predmetov, izjave kot zamenjava za otrokovo akcijo ali 

opisovanje namišljene situacije (prav tam, 384). 

 

V svojih raziskavah so različne slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Lešnik Musek, Pečjak 

in Krajnc) ugotovile, da sta celovitost in razvojna raven simbolne igre v zgodnjem otroštvu 

odvisni predvsem od teme igre. Otroci, stari od tri do šest let in pol, so se igrali v različnih 

vsebinskih kontekstih (prav tam, 385). 

 

»Dojemalna igra odraža otrokovo razumevanje odnosov med predmeti in/ali ljudmi ter 

odnosov med pomeni in simboli« (Kavčič, 2009: 280). Toličič (prav tam, 280) v to vrsto igre 

uvršča poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Posamezne primere dojemalne igre 

lahko opazimo že v prvem letu otrokovega življenja, in sicer se sprva kaže zlasti kot sledenje 

navodilom, pogostejša pa je po prvem letu otrokovega življenja. 

 

1.1.5 Socialna igra 

 

M. Parten (po Kavčič, 2009: 281) je na podlagi opazovanja socialnega vidika proste igre 

predšolskih otrok opredelila šest vrst iger, in sicer: brez udeležbe, opazovalno igro, 

samostojno, vzporedno, asociativno in sodelovalno igro. Kadar je otrok prisoten v neki igralni 

situaciji, a se ne igra, ampak gleda okoli sebe in opazuje karkoli v svojem okolju, takrat 

govorimo o igri brez udeležbe. Igro brez udeležbe pa Toličič in Smiljanić-Čolanovićeva (po 

Batistič Zorec, 2002: 4)  imenujeta individualna igra in pravita, da se razvoj zmogljivosti 

posameznih funkcij in socialni razvoj v igri medsebojno prepletata in vplivata drug na 

drugega. Približno do drugega leta otroka bolj zanimajo pomembni odrasli kot vrstniki. Otrok 

še ni sposoben igrati z vrstniki, zasledimo le opazovanje drugih otrok. Opazovalna igra se 

pojavi, kadar otrok opazuje igro drugih otrok, se z njimi pogovarja, vendar se v igro ne 

vključi. Samostojna igra pomeni, da se otrok igra sam z igračami, ki so različne od igrač, s 

katerimi se igrajo drugi otroci. Vzporedna (paralelna) igra se nanaša na otrokovo samostojno 

igro, ki poteka v bližini drugih otrok in se igrajo s podobnimi igračami. Horvat in Magajna 
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(po Batistič Zorec, 2002: 4) pravita, da pride do interakcije med otroki le, če jim je skupno 

zanimanje za isti igralni prostor ali igračo. Zato so za to obdobje značilni konflikti med otroki 

in tudi fizična obračunavanja. Asociativno igro se otrok igra z drugim otrokom, z njim se 

pogovarja o igri, posojajo si igrače. Za sodelovalno (kooperativno) igro je značilno, da se 

otroci igrajo v skupini, njihova igra ima skupen cilj, običajno en ali dva otroka določata, kdo 

pripada skupini.   

 

Drugi avtorji so še dodali druge vrste preučevanja socialne igre. Dodali so kontaktno in 

opazovalno igro z vključitvijo. Pri prvi igri govorimo, kadar skuša otrok preko igrač ali 

igralne dejavnosti pritegniti pozornost in vzpostaviti stik z drugo osebo ter jo pritegniti v 

socialno interakcijo. Druga vrsta igre pa govori o tem, da otrok sprva le opazuje igro drugih, 

nato pa se tudi sam dejavno vključi v njihovo igro (prav tam: 281). Toličič (po Batistič Zorec, 

2002: 4) je v raziskavi, v kateri so opazovali igro otrok od štirih do sedmih let v zaprtem 

prostoru, ugotovil, da s starostjo upada delež individualne igre in narašča delež skupne igre. 

Šest do sedemletni otroci so kar trikrat več časa porabili za asociativno skupno igro kot štiri 

do petletni otroci. Podobno velja tudi za sodelovalno skupno igro, ki pa je pri predšolskih 

otrocih vseh treh starosti zajemala manjši delež kot asociativna skupna igra. 

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (prav tam, 4) pravita, da sodobni strokovnjaki 

postavljajo pod vprašaj navedeno delitev, ki ji očitajo, da je preveč statična. Menijo, da že 

najzgodnejša igra vsebuje socialne prvine, čeprav se z razvojem spreminjajo značilnosti 

socialne igre. Pod vprašaj postavljajo trditev, da je socialna (skupinska) igra povezana z višjo 

stopnjo kognitivnega razvoja kot osamljena (individualna) igra. G. G. Fein (prav tam: 4) npr. 

pravi, da je prehod na višjo stopnjo kognitivnega razvoja pogojen s spremembo socialne igre 

v osamljeno. 

 

1.1.6 Vsebina igre 

 

Igra vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj različnih zmožnosti, na pridobivanje izkušenj 

in znanja. Vpliva tudi na otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. 

Kadar se otrok igra, vadi in si krepi mišice ter živčevje. Pridobiva si razne spretnosti in hkrati 

spoznava svoje zmožnosti. V igri spoznava tudi fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. 

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

probleme, s katerimi se srečuje. Igra otroku omogoča, da spoznava vrstnike, uči se soočanja z 
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drugimi ljudmi, pridobi si strpnost, tovarištvo, obzirnost in občutek za sodelovanje. Otrok se 

skozi igro vživlja v razne vloge, ki jih opaža pri odraslih. Kaže čustva do njih bodisi pozitivna 

bodisi negativna. Predšolski otrok je usmerjen v čustveni in socialni razvoj, zato ga z igro 

lahko spodbujamo ali zaviramo. Z otrokovo rastjo pa se spreminja tudi vsebina igre. Tako 

imamo lestvico načina igranja: (Tomšič Čerkez, Zupančič 2011, 14) 

 

• »prosto igranje opažamo pri otroku v prvi dveh letih. Igra se sam, tako da raziskuje 

svoje telo. S tem si pridobiva temeljne izkušnje o sebi in svojem okolju. Otrokovo 

razmetavanje, čečkanje, razstavljanje igrač niso znamenja muhavosti, ampak je to 

otrokova naravna potreba. Prosto igro lahko otrok izvaja le na varnem mestu, ki mu ga 

določimo odrasli (npr. razgrnjena odeja v kotičku). Pomembno pa je, da ima tam 

popolno svobodo« (prav tam, 14). 

»Starši ga ne smejo ovirati v tej vrsti igre. Dragocene predmete, kot so igle, škarje, 

noži je potrebno umakniti iz otrokovega dosega. Malčku je nesmiselno razlagati 

nevarnost, ki mu grozi od kakega predmeta. Šele ko bo sposoben pravilno uporabljati 

stvar, mu bomo dovolili da jo uporablja in ga poučili o tem. Najbolje je določiti 

prostor v stanovanju, kjer se naj otrok igra. Tam naj ima popolno svobodo, da se 

zabava, kakor hoče« (Debelak 2000, 1). 

 

• »posnemovalno igranje se pojavi v tretjem letu. Otrok tu posnema različna dejanja 

odraslih. Temu pravimo tudi imitativna igra. Otrok v igri aktivira svojo domišljijo in 

jo projicira v predmete okoli sebe. Za nežive predmete ima živa bitja, negibne stvari 

ima za gibljive. V lutki vidi svojega otroka in ravna z njo tako, kot da je sposobna 

jesti, govoriti, spati. To vrsto igre imenujemo personifikacija ali poosebljanje« 

(Tomšič Čerkez, Zupančič 2011, 14). 

»Skozi igro pri otroku lahko ugotovimo, kako se doma do njega obnašajo starši. Npr. 

otrok, ki ga doma starši pretepajo, bo pretepal svojo lutko, v lutki vidi sebe, v sebi pa 

starše. Ali pa se dogaja ravno nasprotno: v lutki vidi vzgojitelja, ki se mu maščuje 

zaradi udarca, ki jih je prejel. To obliko igre imenujemo dramatizacija ali uprizarjanje. 

Otroku ni potrebno kupovati dragocenih igrač za igranje. Dragocene igrače so v hiši 

samo za okras, ne pa za igranje. Npr. bogato okrašena lutka otrok postane pasiven do 

nje in se z njo noče več igrati« (Debelak 2000, 1). 
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• »konstruktivno igranje pojavi se proti koncu predšolskega odboja, ko ima otrok 5,6 let 

in se igra čedalje bolj ustvarjalno. To se pravi, da rad sestavlja, gradi razne predmete, 

zida hišo, šiva oblekice za lutke in podobno. Zunanji videz tistega, kar je naredil, 

postaja čedalje pomembnejši. Vedno bolj se pojavlja občutek za lepoto in vedno bolj 

je kritičen do svojih izdelkov. Otroci se v tem obdobju radi igrajo družabne igre« 

(Tomšič Čerkez, Zupančič 2011, 14-15). 

 

1.2 KAJ JE IGRAČA? 

 

Dixon (po Fekonja, 2001: 85) meni, da otrok preko igre z igračami, posebej še v zgodnjem  

življenjskem obdobju, spoznava svoje telo, svoje zmožnosti ter okolje, v katerem živi. To mu 

omogočajo  predvsem igrače različnih oblik, velikosti in materialov. 

 

Pri razvrstitvi igrač v današnjem času sem se osredotočil na več avtorjev. V nadaljevanju bom 

podrobneje opisal razvrstitev igrač avtoric M. Zupančič in S. Cecić Erpič (prav tam: 85). 

Igrače razvrstita v tri skupine: 

•••• 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). 

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

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

•••• Večpomenski predmeti so igrače, ki jim lahko pripišemo poljuben pomen, in ki lahko  

v igri zamenjujejo več različnih stvarnih premetov (npr. lesene kocke). 

 

L. Marjanovič Umek (po Fekonja, 2001: 86) igrače razvrsti glede na osnovno funkcijo, ki jo 

otrok v igri z igračami razvija. To so: 

• Igrače za razgibavanje vplivajo na razvoj otrokove motorike ter tako omogočajo in 

pospešujejo razvoj gibalnih spretnosti (npr. vozilo, žoga). 

• Ljubkovalne igrače so običajno narejene iz mehkih materialov. Otroci jih lahko 

ljubkujejo, pestujejo ter jih oživijo v svoji igri. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo 

občutek varnosti, topline ter tako ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj (živali iz 

pliša, lutke). 
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• Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih 

konstruktov ter si tako pridobiva tehnične izkušnje (npr. kocke, naravni material, 

kamenje, listje). 

• Pripomočki za družabne igre otroka navajajo na upoštevanje pravil igre ter 

zahtevajo sodelovanje s soigralci (npr. karte, človek ne jezi se, monopoli). 

• Priložnostne igrače 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.  

 

Podrobneje še bom predstavil funkcije igrač, ki jih je predstavila L. Marjanovič Umek (po 

Marjanovič Umek, 1981:17-19). Različne funkcije se pri mnogih igračah tesno prepletajo.   

• Igrače za razgibavanje; vplivajo na razvoj otrokove motorike in omogočajo ter 

pospešujejo razvoj telesnih spretnosti. Otrokova prva oblika igre je funkcijska, saj 

otipava, prijema, meče, pleza… V to skupino igrač sodijo: različne žoge, 

najrazličnejše živali, ki jih lahko vleče ali potiska, vlaki in druga vozila, kolo… Igrače 

otrokom v veliki meri omogočajo gibanja na prostem. 

• Ljubkovalne igrače; so otrokom prijatelji že od prvih dni življenja in še naprej. 

Otroci si želijo igrače imeti ob sebi pri najrazličnejših konfliktnih situacijah, na 

potovanju, pri zdravniku, na obisku, v postelji. Narejene so iz mehkega materiala 

(blago, volna, pliš, penasta guma), saj dajo otroku občutek mehkobe, topline, nežnosti, 

varnosti, ko jih otrok stiska k sebi. 

• Igrače, ki zbujajo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost; otrokov svet domišljije je 

bogat in pester, hkrati pa v domišljijski igri otrok podoživlja to, kar se je resnično 

zgodilo (igra se mamo, očeta, vzgojiteljico, zdravnika, babico, dedka…).  Po 3. letu 

starosti so lahko predmeti – igrače, ki jih otrok uporablja v domišljijski igri, že vse 

manj podobni realnim predmetom, to je predmetom, ki jih zamenjujejo. To se že kaže 

v tem, da isti predmet lahko zamenja različne realne predmete; npr. kamenček je lahko 

gradbeni material, lahko je hrana za punčko, zdravilo… 

• Igrače za konstruiranje; otrok z najrazličnejšimi kockami in z drugimi elementi 

sprva gradi enostavne, kasneje pa vedno bolj izpopolnjene modele in si tako v igri 

pridobiva prve tehnične izkušnje. Konstruira z različnim materialom, kot so: lego 

kocke, gradbeni elementi, seveda je v veliki meri odvisno od starosti otrok.  



 

 13

• Različni pripomočki za družabne igre; (domino s slikami ali pikami, tombola, 

različne karte, človek, ne jezi se…) pa navajajo otroka na upoštevanje pravil, od njega 

zahtevajo že sodelovanja s sovrstniki ali z odraslimi, kar je zlasti pomembno s 

socialnega vidika razvoja otrokove osebnosti. 

• Priložnostne igrače; te igrače imajo za otrokov razvoj izredno velik pomen. Izdelajo 

jih otroci sami ali pa ob sodelovanju z odraslimi. Le-te so lahko iz različnega materiala 

(papir, odpadni material, listi, blago…). Izdelajo jih lahko za najrazličnejše namene 

(novoletno praznovanje, rojstni dan, valentinovo, pust...). Otroku taka igračka prinaša 

veliko veselje in utrjuje zaupanje v njegove lastne sposobnosti. 

 2. DOBRA IGRAČA 

 

Komisija za oceno igrač deluje od leta 1984. Pregledane igrače in vse štiri zahtevane ocene 

predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, da podeli 

igračam, ki so dosegle pozitivno zdravstveno-higiensko, psiho-pedagoško, likovno-oblikovno 

in tehnološko ter tehnično-vzgojno oceno, znak »dobra igrača.« Člani komisije, ki so jo takrat 

sestavljali so bili: Matjaž Jaklin, mag. Viviana Golja, Veronika Babuder, dr. Ljubica 

Marjanovič Umek in Matjaž Deu (po Gologranc-Zakonjšek, 2002: 23). 

 

Slika 1: Znak dobra igrača (Babybook, 2001) 

 

 

L. Marjanovič Umek (2002) ocenjuje igrače z vidika njihove psiho-pedagoške ustreznosti. 

Kriteriji za psiho-pedagoško oceno so izdelani skladno s kriteriji, ki jih za ocenjevanje igrač 

na tem področju uporabljajo v primerljivih komisijah v Evropi in Ameriki, in na ustreznih 
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inštitutih. Ocenjevanje igrač z namenom izdelave psiho-pedagoške ocene poteka v vrtcih, med 

različno starimi otroki, ali – če tako »narekuje« vrsta igrače – v družinah, pri posameznem 

otroku. Otroci v igri s preizkušano igračo najbolj jasno pokažejo, ali igrača vzdrži ali ne 

opredeljene kriterije. 

Okvirni kriteriji za ocenjevanje so naslednja: 

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

igro, gibalne igre); 

• 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: ali 

otrok npr. v igri s konkretno igračo/igračami razvija zaznavne sposobnosti, 

sposobnosti in spretnosti gibanja, skladnost rok in oči; 

• 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: 26).  

 

Jaklin (po Gologranc-Zakonjšek, 2002) je v Komisiji za oceno igrač odgovoren za tehnološko 

in tehnično-vzgojno oceno igrač. Poudarja, da morajo igrače pri normalni in predvidljivi igri 

otroku nuditi predvsem varno igro. 

Kvaliteto izdelave igrač se preverja po naslednjih kriterijih: 

• kvaliteta materialov, iz katerih je izdelana igrača in embalaža (kvalitetni materiali, ki 

dobro prenašajo mehanske obremenitve; prijetno na otip; igrača pri lomu ne sme imeti 

ostrih robov); 

• velikost in masa celotne igrače mora 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; 

• kvaliteta izdelave in mehanska trdnost igrače (igrače ne smejo imeti ostrih robov, 

kotov in ozkih reg; igrače, ki so sestavljene iz več delov, morajo imeti primerno trdo 

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; razstavljive zveze morajo biti 

dovolj trdne, obenem pa lahko razstavljive in trajne); 
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• 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 različnih izdelkov po načrtu ali 

pa si izdelek zamislijo sami, kar jim omogoča boljši razvoj ustvarjalnih sposobnosti, 

nudijo možnost, da se v igro otroka lahko vključijo tudi starši in vzgojitelji) (prav tam, 

25-26). 

 

Deu (Gologranc-Zakonjšek, 2002) podaja likovno-oblikovno oceno igrač. Njegovo mnenje je, 

da samo dobro oblikovana igrača 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, pravilno 

vrednotenje oblike v smislu prezasičenosti sicer dobro oblikovanih elementov igrače, 

preveč ali premalo okrašene igrače in spogledovanje s kičem, ki pa je tako večno 

nerazčiščena tema, saj se prag kiča pomika naprej ali nazaj); 

• 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 otrok, ki jim 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; 

• kriterij konstrukcije in izdelave kot soustvarjalca oblike igrače pomeni praviloma 

trajnejše in uporabnejše igrače, ki v otroku ustvarjajo odnos do konstrukcije, detajla in 

do brezhibne izdelave; 
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• materiali, iz katerih so izdelane igrače, bodisi 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 kot zaščita vsebine mora biti oblikovana enako 

skrbno kot vsebina (prav tam, 24-25). 

 

V. Golja (Gologranc-Zakonjšek, 2002) je odgovorna za zdravstveno-higiensko oceno igrač. 

Pri nas se ocenjujejo igrače na osnovi še vedno veljavnega Zakona o zdravstveni 

neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe ter Pravilnika o zdravstveni neoporečnosti 

predmetov splošne rabe, ki smejo v promet. Pri zdravstveno-higienski oceni se preverja vrsta 

in kakovost materialov, iz katerih so igrače izdelane, oblika igrače in obdelava njihovih 

površin, mehanska lastnost igrač (velikost igrač, trdnost in obstojnost materialov na različne 

mehanske obremenitve…). Preverja se tudi gorljivost igrač (pri igračah, ki jih otroci oblečejo; 

pri takih, v katere vstopajo, vstopajo npr. v šotore; pri polnjenih mehkih igračah). 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, obstojnosti dlačic proti puljenju (npr. 

pri plišastih igračah) in česanju (npr. pri punčkah). Pozitivno zdravstveno-higienska ocena je 

predpogoj za pridobitev znaka »dobra igrača«(prav tam, 24). 

 

L. Marjanovič Umek (po Bilban, 2011: 48) je poudarila, da je Komisija za oceno igrač 

ocenjevala igrače 25 let. Leta 2009 pa je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike 

Slovenije Komisijo za oceno igrač ukinila. Povedala je tudi, da so v tem času delovanja 

ocenjevali tako domače in tuje proizvajalce igrač. Bilo je več tujih igrač, saj je slovenski 

prostor majhen. V tem je problem, da je na tujem veliko igrač dobrih, a ne dovolj 

kakovostnih. Psihologinja je poudarila, da bi morali kupcu, torej staršem, starim staršem in 

vrtcu, pomagati pri nakupu igrač. Igrače, ki si v procesu neodvisnega ocenjevanja pridobijo 

določen certifikat bi morale biti, posebej označene, podobno kot drugi izdelki. Posebej je 

poudarila, da je nakup igrače enako odgovorno dejanje kot nakup drugih izdelkov za otroka. 
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»Kupovanje igrač je ravno tako zahteven posel kot kupovanje drugih izdelkov. Zanj si je treba 

vzeti čas. Starši naj ne kupujejo igrač zato, da bi se otroku odkupili. Otrok mora imeti 

omejeno zbirko igrač, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da se ne bo igral z nobeno. 

Starši naj postavijo kriterije, po katerih bodo kupovali igrače. V trgovini naj vzamejo igračo v 

roko in preberejo deklaracijo. Če izdelek deklaracije nima, je pomembno, da si igračo vsaj 

podrobno ogledajo in pogledajo, kako je izdelana (zlasti z vidika varnosti): ali je npr. 

ropotuljica izdelana tako, da jo dojenček lahko drži, ali pri mehkih, plišastih igračah, kot so 

medvedki in pajaci, ne ostajajo dlake v rokah. Pozorni naj bodo tudi na to, da igrače 

iz tekstila, lesa ali katerega drugega materiala ne puščajo barve že ob dotiku oziroma stiku s 

potno dlanjo. Pomembno, je tudi zlasti za dojenčke oziroma malčke, da igrače nimajo z 

lepilom ali zgolj z enim šivom pritrjenih različnih stvari, npr. oči, brkov. Ko starši kupujejo 

igrače za otroke, starejše od treh let, je pomembno tudi, da preverijo, kako je igrača narejena 

in ali služi svoji funkciji, npr. ali se kolesa pri avtu vrtijo, pravi L. Marjanovič Umek«          

(po Babybook 2011, 1). 

»Mednarodna oznaka CE zagotavlja, da je igrača minimalno varna, kar pomeni, da so bili 

opravljeni osnovni testi materiala, iz katerega je igrača. Starši naj bodo pozorni tudi na 

oznako »ni primerno za otroke do 3. leta starosti« oziroma »primerno za otroke po 3. letu« ali 

najpogosteje »3+«. Igrače, namenjene otrokom mlajšim od treh let, ne smejo biti manjše od 

sedem centimetrov oziroma ne smejo vsebovati sestavnih delov, ki bi bili manjši od sedem 

centimetrov, je dejala L. Marjanovič Umek« (prav tam, 1). 

3. IGRE NEKOČ V PRLEKIJI 

 

Igre se prenašajo iz roda v rod in imajo zelo stare korenine, ki se jih največkrat niti ne 

zavedamo, te so dostikrat prisotne v vsakdanjem življenju otrok, pa se sploh ne zavedamo 

njihovega daljnega izvora; ropotuljice, punčke, miniaturno pohištvo, frnikole, igre z žogo, z 

vrtavko, itd., otrok se jih začne učiti in spoznavati že v zgodnjem otroštvu in se jih uči skozi 

celo življenje, kasneje pa prenese to na svoje otroke (Križ 2003, 9). Ne smemo pozabiti na 

udomačene živali. Ptice, mačke, psi in druge manjše živali niso bile namenjene  samo zabavi 

odraslih in »koristnemu« delu, ampak tudi igri otrok. Če pa ti že niso premogli žive živali, so 

jo nadomestili z glinastimi ali lesenimi modeli, ki so velikokrat imeli kolesa, da so jih lahko 

vlekli ali potiskali« (Kos 1987, 41). Po Huizingi (po Tomažič, 1999: 7) je igra starejša od 
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kulture, saj kakorkoli naj bi bil zamejen pojem kulture, v vsakem primeru predstavlja 

človeško družbo, živali pa vsekakor niso čakale na ljudi, da bi se naučile igranja. 

 

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

nekaj ve, kar bi lahko pomenilo, da smo od prvega zavedanja navajeni na igro in igrače. 

Otroku je igra potrebna za socializacijo in normalen razvoj. Obstoje razne znanstvene in 

neznanstvene teorije o otroških igrah, prav tako o otroških igračah. (prav tam, 7). Treba je 

povedati, da so se otroci že v najstarejših časih igrali zelo podobne igre kot danes, le da se je z 

zgodovinskim razvojem vedno bolj širil tudi izbor igrač (Kos, 1987: 41). 

 

Igre, ki so se jih nekoč šli v predelu Prlekije sem razdelil v dve kategoriji. Razdelil sem jih 

glede na dva letna časa, in sicer poletje in zimo. Tako je razvidno kdaj so ljudje imeli več 

časa. Izstopa zimski čas, saj takrat ljudje niso imeli dela na poljih in travnikih. Igre so 

potekale ob krušni peči. Igralci so se zbrali pri določeni hiši in »se šli« igre do zgodnjih 

jutranjih ur. Niso »se šli« samo otroci ampak tudi odrasli.  

 

Igre, ki so se »jih šli« v zimskem času: 

 

� LETI, LETI… 

Sodelujoči se posedejo okoli mize ali panja in eden izmed njih je vodja. Z iztegnjenima 

kazalcema na rokah udarjajo ob mizo. Voditelj medtem govori npr.: »Leti, leti, leti krava!« in  

kazalca dvigne v zrak. Vsi sodelujoči, ki so pokazali tako kot voditelj, so izključeni iz igre. 

Bilo je narobe, saj krava ne leti. Tisti, ki so pustili kazalce na mizi, so lahko igro nadaljevali, 

dokler ni ostal le eden in ta je bil zmagovalec. (Kunaver, Lipovšek 2006, 64) 

Slika 2: Leti, leti (Kunaver, Lipovšek, 2006) 
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� RINKICO TALATI 

Naprava in pripomočki: prstan (rinkica) 

 

Pravila igre: 

Igralci sedijo v krogu tesno skupaj z zaprtimi dlanmi; eden deli »rinkico«, drugi jo išče tako,  

da najprej opazuje delo tistega, ki deli, in potem po opazovanju poskuša ugotoviti, pri katerem 

igralcu je »rinkica.« Igralci imajo sklenjene roke (kot pri molitvi) in igralec z »rinkico« (ki jo 

deli) gre k vsakemu, s svojimi rokami razklene roke drugega in vmes govori »rinkico talati« 

ali »rinkico talam.« Enemu »rinkico« res spusti v roke. Če igralec, ki išče »rinkico«, ugotovi, 

kje je, zamenja mesto z deliteljem. (Šugman 2004, 326) 

Slika 3: Rinkico talati (Šugman, 2004) 

 

 

� DRSANJE 

Naprave in pripomočki: korčula (doma narejene drsalke iz trioglatega polena, na katero je bil 

na spodnjem delu pritrjen buraški trot (žica), na zgornjem pa jermen, s pomočjo katerega je 

lahko drsalec korčule pripel na obutev). 

 

Pravila igre: 

Prirejali so različna tekmovanja v drsanju: koga nese najdlje, kdo najhitreje predrsa določeno 

razdaljo, pomerili so se tudi v »hokeju«. (Šugman 2004, 91) 
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Slika 4: Drsanje (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

� RINGL ŠPIL; VRTILJAK 

Naprava in pripomočki: kos debla, ki so ga že pred zamrznitvijo vode položili bolj v sredino; 

ko je voda zamrznila, so na to deblo (ki je bila približno 1 meter nad ledom) nataknili kolo 

kmečkega voza, nanj pa pritrdili do 8 m dolgo lato ali nedebelo deblo; majhne sani, smučke, 

drsalke (tudi lesene), močni čevlji. 

 

Pravila igre: 

Skupina otrok vrti kolo, dva pa se vsak na svojem koncu držita za lato. Na določen znak se 

morata spustiti. Bolj kot vrtijo kolo, dlje igralci drsijo po ledu. (Šugman 2004, 325) 

Slika 5: Ringl špil (Šugman 2004) 

 

 

 

 

 

 

Igre, ki so »se jih« šli v poletnem času: 

 

� VEVERIČKANJE 

Naprave in pripomočki: mlade jelše 

 

Pravila igre: 
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Na drevesih (običajno) mladih jelš, ki so rasla skupaj (na prostoru 20 krat 20 metrov in več), 

so se igralci razporedili po drevesih tako, da so lahko na primerni višini (največkrat višje) z 

guganjem mladih stebel (ne vej, ker je bila velika nevarnost odlomov) preskakovali z drevesa 

na drevo. Imenovali so jih Veverice. Eden je lovil (lovec) in z dotikom prenesel lovljenje na 

drugega. (Šugman 2004, 408) 

Slika 6: Veveričkanje (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

� ZVEZDE METATI 

Naprave in pripomočki: jih ni 

 

Pravila igre: 

Število igralcev je neomejeno. Eden od njih ima nalogo kiparja. Igralce je posamično dvakrat 

do trikrat zavrtel in jih nato spustil, ti pa so s položajem, v katerem so se ustavili, ponazorili 

neki lik (kip, skulpturo, zvezdo…). Igralec, ki je vrtel, je izbral najlepši kip, s katerim je 

potem zamenjal vlogo. (Šugman 2004, 444-445) 

Slika 7: Zvezde metati (Šugman, 2004) 
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� KOCKANJE  

Naprave in pripomočki: deset kamenčkov 

 

Pravila igre: 

Igralci imajo po deset kamenčkov, devet jih stresejo po ravni površini, enega pa vržejo v zrak. 

Medtem skušajo z isto roko pobrati čim več kamenčkov, raztresenih po površini, preden 

vrženi pade na tla. Zmaga tisti, ki je v določenem času ali z določenim številom metov pobral 

največ kamenčkov. (Šugman 2004, 139)  

Slika 8: Kockanje (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

 

 

� LESTVICA 

Naprava in pripomočki: dve daljši ravni in debelejši veji s posekanimi stranskimi vejami in 

tanka letvica/vrv, srobot 

 

Pravila igre: 

Nosilne veje so zabili v tla, letvico/vrv pa položili na začetno višino. Višino 

letvice/vrvi/srobota so po opravljenih poskusih dvigovali. Za število poprav so se dogovarjali 

pred igro (število ponavljanj). Zmagal je tisti, ki je v najvišji legi preskočil letvico/vrv. 

(Šugman 2004, 198) 

Slika 9: Lestvica (Šugman, 2004) 
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� OTRNA ŽOGA GRE V ZRAK 

Naprava in pripomočki: žoga iz načesanih kravjih dlak, po možnosti naj bodo igralci enako 

oblečeni 

 

Pravila igre: 

Igralci na razdalji od 8 do 10 metrov mečejo žogo drug v drugega. Če je igralec zadet v 

oblečen del, izpade iz igre; če je zadet v goli del, pa jo nadaljuje. Stati morajo mirno. Žreb na 

začetku igre: žogo vržejo v zrak in igralec ekipe, ki jo ujame, začne igro. (Šugman 2004, 256)

  

Slika 10: Otrna žoga gre v zrak (Šugman, 2004) 

 

 

 

� ZEMLJO KRASTI 

Otroci s palico ali kredo zarišejo na tla velik krog in ga razdelijo na toliko delov, kolikor je 

igralcev. Vsak del kroga nosi ime neke države in je last enega od igralcev. 

Igralec, ki začne igro, zakliče na primer: 

»Napovedujem vojno Egiptu.« 

 Nato vrže palico na ozemlje države, ki ji je napovedal vojno. Otroci se razbežijo, le lastnik 

napovedane države mora hitro pobrati palico in zavpiti: 

»Stoj!« 

Vsi igralci se morajo v trenutku ustaviti in lastnik napadene države poskuša s palico zadeti 

najbližjega. Ta se ne sme premakniti ali zbežati. Tisti, ki jemlje, mora vedno stati na svojem 

ozemlju in zemljo »krasti« z eno samo neprekinjeno potezo.  

Nadaljuje tisti, ki mu je bila napovedana vojna. 

Zmaga tisti, ki si pridobi čim več ozemlja. (Kunaver, Lipovšek 2006, 42) 
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Slika 11: Zemljo krasti (Šugman, 2004) 

 

� LOVLJENJE 

Otrok, ki po izštevanki zadnji ostane v krogu, zakriči: 

»Ena, dve, tri!« 

Nato se požene za soigralci, ki so se medtem že razbežali. Ko mu uspe, da se dotakne prvega 

bežečega otroka, zavpije: 

»Ti loviš!« 

Zdaj otroci bežijo pred novim zasledovalcem. 

Če se lovijo otroci različnih starosti, se lahko pred začetkom igre dogovorijo, da imajo mlajši 

otroci določeno število korakov prednosti. To pomeni, da mlajši otroci stojijo 10 korakov 

stran od zasledovalca, preden ta steče za njimi. 

Igre je konec, ko se otroci upehajo. (Kunaver, Lipovšek 2006, 14) 

Slika 12: Lovljenje (Kunaver, Lipovšek, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� SKRIVANJE 

Otroci si izberejo zapik: drevo, vogal hiše, zid ali karkoli drugega. Tam se miži in »pofočka« - 

z roko dotakne dogovorjenega mesta. Otroci se tudi dogovorijo, do koliko bo štel tisti, ki miži. 

Od tega je odvisno, koliko časa bodo imeli, da najdejo čim boljše skrivališče. Določi se tudi 

območje skrivanja s premerom 10-15 metrov od zapika.  
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Tisti, ki miži, glasno šteje do dogovorjenega števila. Medtem se otroci skrijejo. Štetje se 

konča z besedami: 

»En, dva, tri, kdor ni skrit, ta miži!« 

Ko iskalec zagleda skritega otroka, ga »pofočka« in reče: 

»En, dva, tri (na primer Tone).« 

Otrok je tako izločen iz igre.  

Otroci se poskušajo sami prikrasti iz skrivališča in »pofočkati.« Ko se dotaknejo zapika, 

rečejo: »En, dva, tri zame.« 

Igra se konča, ko iskalec najde vse soigralce ali ko se vsi otroci »pofočkajo.« V naslednji igri 

miži tisti, ki je bil prvi najden. Če iskalec ni našel nobenega otroka, miži še enkrat. (Kunaver, 

Lipovšek 2006, 16) 

 

Slika 13: Skrivanje (Kunaver, Lipovšek, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TRDEN MOST 

Na začetku igre si otroci izberejo »glavna« dva otroka, ki se postavita drug proti drugemu. 

Med seboj se dogovorita za geslo. Vsak ima svoje geslo. Eden je npr. zlati prstan, drugi pa 

npr. briljantna ogrlica. Potem se primeta za roke in jih dvigneta tako, da oblikujeta obok kot 

pri mostu. Otroci se primejo za ramena drug za drugim, pripravljeni za pohod pod mostom. 

Prvi v vrsti je vojskovodja. 
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Ko pride do mostu, vpraša: »Ali je kaj trden most?« 

Mostarja pa odgovorita: »Kakor skala, kamen, kost.« 

Vojskovodja pa spet vpraša: »Ali pride naša vojska skoz?« 

Mostarja pa spet odgovorita: »Lahko, če nam zadnjega pustite.« 

Vojskovodja: »Če ga le ulovite. In pojdimo skozi.« Zadnjega otroka poskušata mostničarja 

ujeti. 

Če ga ujameta, ga vprašata: »Kam greš?« in (tiho) povesta obe gesli. Ujeti se odloči za eno in 

se postavi za tistim, kateremu pripada povedano geslo. Lovljenje se nadaljuje do zadnjega.  

Ko so vsi otroci razvrščeni, se mostarja primeta za roke, otroci pa držijo drug drugega za pas. 

Začnejo vleči vsak na svojo stran. Zmaga tista stran, ki potegne nasprotnika k sebi.  (Kunaver, 

Lipovšek 2006, 40) 

 

Slika 14: Trden most (Kunaver, Lipovšek, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� RIHTARJA BITI 

Rihtarja določi izštevanka. 

Eden od otrok sedi, rihtar pa mu glavo položi v naročje. Drugi otroci stojijo za njim in se s 

kretnjami dogovorijo, kdo ga bo udaril. Rihtar je sklonjen, tako da ga otroci lahko udarijo po 

zadnji plati. Ugotoviti mora, kdo ga je udaril. Vsak otrok ga lahko udari le enkrat. Udarci naj 

bodo rahli, a premišljeni, tako da rihtar čim težje ugane, kdo ga je udaril. 

Ko ugotovi, ga zamenja tisti, ki ga je udaril. (Kunaver, Lipovšek 2006, 28) 
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Slika 15: Rihtarja biti (Kunaver, Lipovšek, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� MED DVEMA OGNJEMA 

Igralci se razdelijo na dve skupini, nato zarišejo 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 in 

oditi za črto, »v rezervo.« Če se žoga odbije od tal, strel ne velja. 

Tisti, ki so v rezervi, in igralci si lahko žogo nekaj časa podajajo nad glavami nasprotnega 

moštva, nato pa nenadoma »napadejo.« Tako hitreje zadenejo igralce nasprotnega moštva, ki 

jih je podajanje žoge malce »uspavalo.« Če pa igralec nasprotnega moštva žogo ujame, je 

njegova in začne z njo napadati. 

Zmaga tista stran, ki je spravila vse igralce nasprotnega moštva z igrišča. (Kunaver, Lipovšek 

2006, 88) 

Slika 16: Med dvema ognjema (Kunaver, Lipovšek, 2006) 
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� SLEPE MIŠI 

Prvo slepo miš določi izštevanka. 

Soigralci ji zavežejo oči z ruto, da nič ne vidi. Slepa miš začne loviti otroke. Otroci so večino 

časa v njeni bližini in se je dotikajo. Ves čas morajo paziti, da se ji pravočasno umaknejo 

oziroma zbežijo stran, drugače jih miš lahko ulovi. 

Slepa miš lovi toliko časa, dokler ne ujame enega od soigralcev. Ta postane nova slepa miš.  

(Kunaver, Lipovšek 2006, 50) 

Slika 17: Slepe miši (Kunaver, Lipovšek, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� GNILO JAJCE 

Sodelujoči počepnejo ali sedejo v velik krog. Eden izmed igralcev ima v roki robec in teče 

okoli kroga ter govori: »Gnilo jajce zelo smrdi.« Po nekaj krogih je robec, ki ga je nosil, 

nevidno vrgel enemu za hrbet in hojo/tek nadaljeval. Če igralec, ki ima za hrbtom robec, tega 

ne opazi, ga nosilec gnilega jajca ujame in ta postane gnilo jajce. Počepne (ali sede) v sredino 

kroga. Vsi se norčujejo iz njega, kako smrdi. V krogu ostane tako dolgo, dokler nekdo drug ne 

postane gnilo jajce in ga zamenja. Če pa igralec ugotovi, da ima za hrbtom gnilo jajce, ga 

pobere in steče za igralcem, ki ga je nosil, in skuša pred njim zasesti svoje mesto. Če je to 

storil pravočasno, postane nastavljalec gnilega jajca gnilo jajce in mora v krog. (Kunaver, 

Lipovšek 2006, 36) 
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Slika 18: Gnilo jajce (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

� HAKLIČKANJE  

Naprave in pripomočki: deblo mlade jelše s posekanimi stranskimi vejami (na njej morajo 

ostati do 5 centimetrov dolgi štrclji); kavlji, podkev – ostrižene vejice (da jih igralci 

prepoznajo kot svoje); les, kamen, repa, krompir, največkrat kos lesa (velik en decimeter), ki 

ga je treba razpoloviti po dolgem. 

 

Pravila igre: 

Igralci deblo mlade jelše zabijejo v zemljo, nato sestavijo razpolovljena kosa lesa in ju mečejo 

v zrak. Če pade na tla »odprto« (prerezana dela), to štejejo za dve točki. Igralec lahko svoj 

kaveljček premakne za dve mesti navzgor po jelši. Če na odprto pade le en kos lesa, lahko 

kaveljček premakne za eno mesto na jelši. Če sta oba kosa padla na zaprto, ostane ne mestu. 

Če igralec s svojim kaveljčkom na jelši dohiti soigralca, ga lahko potisne (vrže) na začetek.  

 (Šugman 2004, 126)  

Slika 19: Hakličkanje (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

 



 

 30

� IZZIVANJE  

Naprava in pripomočki: jih ni 

 

Pravila igre:  

Vsi igralci se preštejejo na prve in druge ter se med seboj oddaljijo za 50 do 100 metrov. Obe 

skupini si pred seboj potegneta začetno črto. Eden izmed »prvih« igralce gre k »drugim«, ki 

morajo imeti pred seboj stegnjene roke in odprte dlani. »Prvi« igralec gre ob »drugih« z roko 

po dlaneh in udari enega trikrat in takoj zatem steče proti svojemu mestu. Igralec, ki je bil 

udarjen, steče za njim in ga poskuša ujeti oz. udariti. Če ga dobi, postane ujetnik »druge« 

vrste in je izločen iz igre. Če ga ne dobi, postane igralec »druge« vrste ujetnik igralcev »prve« 

vrste. Igro nadaljuje igralec »druge« vrste itn. zmaga vrsta, ki ima v določenem času več 

ujetnikov, ali vrsta, ki zajame vse igralce ene vrste. (Šugman 2004, 143) 

Slika 20: Izzivanje (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� PIPANJE MRKEVCE 

Naprave in pripomočki: jih ni 

 

Pravila igre: 

Tekmovalcev je od 10 do 6. Razdelijo se v dve enakovredni skupini, ki se postavita ena proti 

drugi. Prav dva tekmovalca v vsaki vrsti se primeta za roke, vsi drugi pa okrog pasu. Na znak 

začnejo vleči vsak na svojo stran; pri tem stojijo ali sedijo. Ko potegnejo prvega čez črto na 

sredini, gre ta k drugi skupini. Igra se nadaljuje tako dolgo, dokler na eni strani ne zmanjka 

igralcev. (Šugman 2004, 275) 
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Slika 21: Pipanje mrkevce (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

 

 

  

� TRKATI 

Naprava in pripomočki: žoga iz kravjih dlak ali sešita iz krp 

 

Pravila igre: 

Igralci so razporejeni v krogu; zunanji igralci številke 1, 2, 3 in 4 si podajajo žogo med seboj, 

igralca številka 5 in 6 pa jo skušata ujeti. Ko enemu to uspe, zakriči TRKATI. Na ta klic se 

morajo igralci zamenjati, in sicer 1-2 in 3-4, sočasno pa poskušata sredinska pridobiti enega 

od zunanjih položajev. Vsak je na sredini toliko časa, dokler ne osvoji vseh štirih položajev. 

Ko osvoji četrtega, ga zamenja čuvaj zadnjega položaja. (Šugman 2004, 395-396)  

Slika 22: Trkati (Šugman, 2004) 

 

 

 

� V VODO NA GLAVO 

Naprave in pripomočki: kopalke 

 

Pravila igre: 

Ob strugi globljega potoka, reke ali jezera so se zbrali fantje in se dogovorili, kako bodo na 

glavo skakali v vodo. Ko bo skočil prvi, bo v zraku zaklical naslednjega, ki mora skočiti in 
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poklicati tretjega itd. Tisti, ki je igro prekinil, je kaznovan. Največkrat so ga na različne 

načine vrgli v vodo. (Šugman  2004, 421-422)  

Slika 23: V vodo na glavo (Šugman, 2004) 

 

 

 

 

 

 

� VUČKANJE 

Naprave in pripomočki: jih ni 

 

Pravila igre: 

Najprej je treba določiti »štalo«; to je označen prostor, npr. 2x2 meta. Eden je »vuk« (volk). 

Volk nima vstopa v štalo,  v kateri se zberejo vsi igralci. Volk se oddalji od štale, npr. za 5 

metrov, in zakliče: »Keri ne beži, tisti bo vuk« (Kateri ne zbeži, bo volk). Na ta znak se 

morajo vsi razbežati. Volk jih lovi. Rešijo se lahko samo tako, da se zatečejo v štalo. Če volk 

ujame igralca, zamenjata vlogo. (Šugman 2004, 421)  

Slika 24: Vučkanje (Šugman, 2004) 
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4. IGRAČE NEKOČ V PRLEKIJI 

 

Kot prvo tiskano omembo »igračke« v slovenskem jeziku, se pravi predmeta, ki naj bi 

pripadal otroku in naj bi bil namenjen igranju, lahko navedemo Trubarjeve besede, ki jih je 

zapisal v Catehismus s dveima islagama, 1575. Trubarjev zapis je vsekakor 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 (Tomažič 1999, 12). Osnovo otrokove igre pa predstavlja 

igrača, ki daje igri idejo in vsebino (Marjanovič, po Tomažič, 1999: 7). 

M. Kos (1987: 40-41) omenja, da je bila večina igrač izdelana iz snovi, ki jih je lahko 

oblikovati (npr. iz slame, blaga, usnja, lesa ali lubja). Izdelovali so jih odrasli, velikokrat pa so 

se jim pri oblikovanju gline pridružili tudi otroci. Tako modeliranje je že samo po sebi igra, 

kakršno poznajo otroci še danes. Tako so se že v najstarejših časih deklice igrale s punčkami, 

ki so bile takrat koščene, lesene ali iz blaga. Kot navaja T. Tomažič (1999: 13) se dokaj 

zgodaj omenja v slovenščini pojem »punčka«, torej ena izmed najbolj znanih in uporabljenih 

igrač vseh časov. Seveda nam omemba v slovenski beri težko pove, koliko je bila igrača zares 

znana med otroki različnih slojev. Včasih je zadoščal že primerno oblikovan kamen. Poleg 

tega pa je za antični čas značilno še, da so se začeli pojavljati tipi igrač, katerih oblike so se 

posebej med ljudstvom ohranile vse do danes.  

 

Igrače so zrcalo časa, družbe, kraja. Zlahka bi dejali: povej mi, s čim se igraš, in povem ti, 

kdo boš! Igrače ne pripovedujejo le o sanjah otrok, temveč nemalokdaj razodevajo želje 

odraslih. Igrati pomeni nekaj prvinskega. Z igračami in njihovo uporabo so se v zadnjih 

desetletjih ukvarjali zlasti psihologi. S posebnimi študijami o dobrih in slabih igračah so 

skušali opredeliti otrokovo igranje, povedati o igračah, zakaj so in kam sodijo, nakazati 

njihovo vzgojnost in tudi škodljivost (Tomažič 1999, 7-8).  

 

Nekaj primerov igrač: 

 

� AVTOMOBIL IZ TULJAVE SUKANCA 

Prazne lesene tuljave, na katerih je bil prej navit sukanec, so bile zelo primerne za izdelavo 

avtomobilov. Potreben je majhen kos drobnega lesa in kos elastike (Vargazon 2001, 42). 
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� KOLO IZ SONČNIČNIH STEBEL 

Sončnična stebla so zelo močna in so bila zaradi primerne oblike primerna za izdelavo kolesa, 

plugov, itd (prav tam, 42). 

 

� FRAČE 

Potrebno je bilo najti veje v obliki črke »Y.« Potem je na zgornja kraka bilo potrebno zavezati 

dva enaka dolga konca elastike. Le-to pa je bilo potrebno povezati s kosom usnja. Za naboje 

so otroci najpogosteje uporabljali kamne. S fračo so ciljali v določen cilj (prav tam, 42). 

 

� SMUČI IN SANKE 

Otroci so si smuči izdelali iz desk, ki so jih na koncu malo kuhali v vroči vodi, nato uprli v 

oporo, da so se malo upognile. Čez so pribili kos usnja, v katerega so vtaknili noge.  

Sanke so si izdelali iz kakih starih korit ali starih desk lesenega soda (prav tam, 43). 

 

� »STRAHEC« IZ BUČ 

Pozno poleti ali v začetku jeseni je bil čas za pospravljanje buč. Takrat so otroci izkoristili 

priložnost in si izdelali »strahec.« Na vrhu buče so z nožem izrezali luknjo in skozi njo vzeli 

seme. Nato so izrezali luknje za oči, nos in usta. Zvečer pa so v notranjost buče dali prižgano 

svečo. Tako so prestrašili otroka ali odraslega (prav tam, 43). 

 

� ŽOGE 

Žoge so si otroci izdelali iz dlak, ki so jih predhodno »načesali« s krav oz. konjev. Potrebno je 

bilo precej dlake, preden je bilo dovolj za eno žogo. Dlako so potem stlačili v staro nogavico 

in zvezali. Žoge so izdelali tudi iz kož živali. Taka koža se ni odbijala od tal, ampak je bila 

primerna za podajanje in brcanje (prav tam, 41). 
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5. TELEVIZIJA, RAČUNALNIK IN OTROK 

 

M. Košir (po Židan, 1996: 406) pravi, da živimo v času množičnih občil. Številni otroci 

preživijo pred televizijo več časa kot v šoli, raje gledajo grozljivke, kot pa se družijo s 

prijatelji, medijske podobe jih bolj nagovorijo kot njihovi najbližji.  

 

Ashbach (po Žnidarčič, 2011:16) je eden izmed avtorjev, ki zavzema zelo radikalno stališče 

do vpliva televizije na otroka. Meni, da naj bi ta medij gledalca omamljal na podoben način 

kot droge in alkohol. Pravi, da bo otrok po njej posegal še toliko raje, če v njegovi družini ni 

pristnih medsebojnih odnosov, ki bi ga čustveno in intelektualno zadovoljevali in izpolnjevali. 

Kokalj (prav tam, 19) pravi, da so otroci, ki preveč časa posvetijo televiziji, običajno 

negotovi, sramežljivi, pasivni in nagnjeni k lenobi. Običajno se bojijo stikov z ljudmi, upirajo 

se dejavnostim, ki od njih zahtevajo napor, domišljijo in spretnost. Taki otroci se neradi 

pogovarjajo, ne povedo svojega mnenja, so neprilagojeni in nekritični gledalci.  

Učitelji mlajših otrok opažajo spremembe v vzorcu obnašanja teh otrok. Pri nekaterih je 

narastel delež nasilnih iger, pri drugih se je povečalo pasivno obnašanje (Erjavec, Volčič 

1999, 57). 

Televizija je množični medij, ki ne le da pritegne največjo množico ljudi na svetu, ampak je v 

večini družin center družinskega druženja ( prav tam, 55). 

Armstrong (po Žnidarčič, 2011:17) se opira na številne raziskave, ki ugotavljajo, da ima 

televizija na učenje pozitiven vpliv. Omogoča celostno učenje. Sporočilo oddano preko 

televizije, je slušno, vidno in čustveno. Besedilo je oddano na bolj zanimiv način in tako si 

otroci lažje zapomnijo vsebino.  

 

 »Za celotno obdobje otroštva je značilna tudi igra z računalniškimi videoigrami. Igranje 

računalniških videoiger v prvi vrsti vpliva predvsem na otrokov socialni razvoj, saj 

predstavlja način njegovega preživljanja prostega časa. Pogosto igranje tovrstnih iger lahko 

poslabša komunikacijo med otrokom in njegovimi starši. Na drugi strani pa igranje 

računalniških videoiger pogosto pozitivno vpliva na komuniciranje med vrstniki, saj 

predstavlja aktualno temo pogovora med otroki. Računalniške videoigre od otroka zahtevajo 

deduktivno mišljenje, določeno stopnjo spomina in pozornosti, razvijajo usklajevanje oko – 

roka ter povečujejo znanje računalništva. Na ta način igranje računalniških in videoiger 

spodbuja tudi razvoj nekaterih vidikov otrokove kognicije. Pogosto igranje iger ima lahko 
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nasproten učinek, saj lahko vodi v telesno utrujenost, povzroča glavobole ter izolacijo od 

družinskih članov in vrstnikov« (Fekonja 2009, 390). 

»Goldstein (prav tam, 390-391) povzema rezultate številnih raziskav, ki kažejo na to, da 

računalniške in videoigre z agresivno vsebino ne prispevajo pomembnega deleža k 

agresivnemu ali odklonskemu vedenju otrok, vendar pa kratkoročno povečujejo agresivno 

vedenje igralca v času, ko igro igra. Vpliv agresivnih iger je na ta način bolj podoben vplivu 

igrač kot pa agresivnih televizijskih programov na otrokovo vedenje, saj računalniške in 

videoigre igralcu omogočajo nadzor nad dogajanjem na ekranu«. 

 

Predšolsko obdobje so resnično čarobna leta. Otrok je še dovolj majhen, da vidi svet kot 

pravljico, in hkrati dovolj velik, da svoja čustva lahko doživlja. Pri tem je vsak otrok nekaj 

posebnega in tisto kar ustvari, je enkratno in neponovljivo. Ko se otrok sooči z izzivom, se z 

vso pozornostjo in zavzetostjo usmeri k svojemu početju. Internet, kjer otroci lahko najdejo 

različne podatke za svoje aktivnosti, npr. slikarski program, s katerimi otroci spontano 

likovno ustvarjajo, glasbeni program, s katerim lahko doživljajo lastne skladbe in z njimi 

poustvarjajo, so programi, ki v področje otroškega ustvarjanja lahko prinašajo novo kvaliteto. 

Poudarek je na besedici lahko, saj sam računalnik ne prinaša ničesar. Le vzgojitelj, ki ve, kako 

novo tehnologijo približati otrokom, kako pred njih postaviti smiselne probleme, ki 

vključujejo uporabo računalnika, kako voditi otroke skozi labirint novih tehnologij in na 

koncu, kako ovrednotiti prizadevnost otrok, lahko ustvarjalne možnosti računalnikov tudi 

izkoristi in z njimi čustveno in socialno obogati vzgojno-izobraževalni dan v vrtcu. 

Nekaterim otrokom so všeč družabne igre, drugi bi radi nenehno risali in tretji bi radi počeli 

nekaj povsem drugega. Različen odnos imajo otroci tudi do računalnika: nekatere pritegne, 

drugi se zanj sploh ne zmenijo (Wechtersbach 2003, 523-524). 

Računalnik uporabljamo v vrtcu načrtno in po določenem redu. Seveda ne vsak dan.  

Po dobrem letu preizkušanja različnih možnosti cilje, ki jih želimo doseči z uporabo 

računalnika v vrtcih, strnili v cilje: 

• razumevanje, da se računalnik lahko uporablja v različne namene (v banki, v 

trgovini..); 

• navajanje na ustrezno uporabo računalnika (red in čistoča, mehko pritiskanje tipk); 

• prepoznavanje temeljnih elementov računalnika (npr. disketa, zgoščenka…) in 

poimenovanje opravil (npr. tiskanje, shrani…); 

• nadzorno premikanje kazalca miške po zaslonu in klikanje; 
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• uporaba drsnika za premikanje gor in dol po strani; 

• samostojen zagon izbranega programa in njegove zaustavitve; 

• zaustavitev računalnika; 

• tipkanje osnovnih črk (npr. svoje ime) ter uporaba temeljnih krmilnih tipk (vračalka, 

brisalka…); 

• prostoročno risanje, risanje z geometrijskimi telesi, zbiranje barv in barvanje s 

čopičem, s sprejem in barvanje zaključenih ploskev (prav tam, 523-524). 

6. METODOLOGIJA 

6.1 NAMEN, CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA TER HIPOTEZE 

 

Današnji otroci vse bolj radi posegajo po sodobnih igračah, katere predstavljajo junake iz 

risank, ki so v tem času popularne in jih večkrat gledajo. S tem prevzamejo vzorce vedenja  

risanih junakov in jih prenesejo v prosto igro, kar lahko včasih negativno vpliva na igro 

predšolskega otroka. Tako imenovana »dobra igrača« je lahko tudi igrača iz preteklosti, ki 

lahko po mojem mnenju zelo dobro vpliva na razvoj osebnosti predšolskega otroka. Prav tako 

menim, da pretiravanje v uporabi določenih »novodobnih igrač«, med katere npr. prištevam 

računalnik, lahko negativno vpliva na razvoj osebnosti predšolskega otroka.  

 

V diplomski nalogi želim raziskati poglede vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o vzgojni 

vrednosti sodobnih igrač ter pridobiti mnenje o sodobnih igračah in igrah danes. Pri tem sem 

si postavil naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšna so mnenja nekaterih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcih iz Prlekije o 

materialu in kakovosti sodobnih igrač? 

2. Kakšna so mnenja nekaterih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcih iz Prlekije o 

vzgojni vrednosti sodobnih igrač oz. kako sodobne igrače vplivajo na razvoj otrokove 

osebnosti?  

3. Katere igre in igrače so pri igri v Prlekiji uporabljali naši stari starši? 

4. Katere igrače in igre uporabljajo današnji otroci? 
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Glede na raziskovalna vprašanja sem postavil naslednje hipoteze: 

H1: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije  menijo, da so sodobne igrače kakovostno 

dobro narejene. 

H2: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so sodobne igrače oblikovno 

dobro izdelane. 

H3: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so sodobne igrače varne za 

otroke.  

H4: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so sodobne igrače zasnovno 

dobro izdelane. 

H5: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so sodobne igrače barvno 

primerne za predšolske otroke. 

H6: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da sodobne igrače vzgojno 

uspešno vplivajo na razvoj otrokove osebnosti. 

H7: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da sodobne igrače omogočajo 

dodatne možnosti glede spodbude otrokovega razvoja. 

H8: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo, da so novodobne igrače dobro didaktično 

narejene.  

6.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabil bom kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja.   

6.3 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec, ki sem ga zajel v raziskavo, je priložnosten. Sestavljajo ga vrtci v Prlekiji, ki sem jih 

poimenoval »Vrtci Prlekije«. Vrtce Prlekije predstavljajo naslednji vrtci: Vrtec Sonček Sveti 

Jurij ob Ščavnici, Vrtec Mala Nedelja, Vrtec Cezanjevci in enota Stara Cesta, Vrtec Ljutomer 

in Vrtec Stročja vas. 

 

Anketne vprašalnike sem razdelil vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic Vrtcem Prlekije, 

katere sem že prej omenil. Razdelil sem 70 anketnih vprašalnikov. Vprašalnik je izpolnilo 52 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Po predhodnem dogovoru z ravnateljicami oz. vodji 
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vrtcev sem obiskal vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih. Oddal sem jim anketne 

vprašalnike in  dogovorili smo se, do kdaj mi jih bodo vrnili. Po izpolnjene anketne 

vprašalnike  sem odšel osebno ob dogovorjenem času. Anketiranje je potekalo od 5. 9. 2012 

do 25. 9. 2012. Anketne vprašalnike so izpolnjevali anonimno na svojih delovnih mestih.  

6.4 MERSKI INSTRUMENTI 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabil anketni vprašalnik, ki je vseboval šest vprašanj odprtega in 

enajst trditev zaprtega tipa ter petstopenjsko lestvico stališč. V anketnem vprašalniku sem 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic spraševal o materialu in kakovosti sodobnih igrač  ter o 

vzgojni vrednosti sodobnih iger in igrač.  

 6.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem obdelal na ravni deskriptivne statistike s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Office Excel. Vprašanja zaprtega tipa sem tabelarično prikazal z navedbo 

absolutnih (f) in odstotnih frekvenc (f%). Odgovore na vprašanja odprtega tipa sem rangiral 

po pogostosti  njihovega pojavljanja (f) in odstotnih frekvenc (f%).  

 

Trditve sem zaradi ocenjevalne lestvice preizkušal z z-testom statistično značilnega 

odstopanja povprečnega stališča anketirancev od stališča »3«,  ko respodenti nimajo lastnega 

stališča za trditev  in se odločajo z odgovorom »3 - se niti ne strinjam niti strinjam«.  V 

primeru, ko je povprečno stališče bistveno višje od vrednosti 3 in  je izračun »z« vrednosti 

večji od 1,64, bom trditev potrdil pri stopnji tveganja 0,05.  V primeru, ko  vrednost »z« ne bo 

dosegla take vrednosti, pa trditve ne potrdim in tudi ne zavrnem.  

Vrednost »z« sem izračunal po obrazcu: 

  

 

Kjer pomeni oznake: 

y  - povprečno stališče 

s- standardni odklon na vzorcu in 

)( yse  - standardna napaka za ocenjeno vrednost povprečnega stališča. 

)(yse

yoy
z

−
=
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 ZNAČILNOSTI SODOBNIH IGRAČ 

 

Zanimalo me je strinjanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic s trditvami o materialu in 

kakovosti današnjih igrač ter o vzgojni vrednosti sodobnih igrač oz. kako sodobne igrače 

vplivajo na razvoj otrokove osebnosti. Z oceno od 1 do 5 so zabeležile svoje strinjanje z 

določeno trditvijo, ocena 1 je pomenila »se sploh ne strinjam«, 5 pa je pomenila »se zelo 

strinjam.«  Ocena »3 -se niti ne strinjam niti strinjam« je bila podana z namenom, da jo 

obkrožajo anketiranci, ki ne morejo izoblikovati lastnega stališča. 

 

Najprej sem jim zastavil vprašanje, ali menijo, da so današnje igrače kakovostno narejene? 

Postavil sem hipotezo 1: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije  menijo, da so 

sodobne igrače kakovostno dobro narejene.  Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz vrtcev 

v Prlekiji  so podale svoje poglede, ki so razvidni iz naslednje tabele. 

 

Tabela 1:  Današnje igrače so v večini narejene kakovostno 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Ostali statistični podatki za preverjanje prve hipoteze 

 

 

 

 

 

 

Dobra igrača je kvalitetne izdelave in mehanske trdnosti (igrače ne smejo imeti ostrih robov, 

kotov in ozkih reg; igrače, ki so sestavljene iz več delov, morajo imeti primerno trdo 

konstrukcijo, da se pri normalnih obremenitvah ne bi deformirale) (Gologranc-Zakonjšek, 

2002). Kvalitetne igrače so namenjene za vse vrste igranja in napore, predvsem pa so zelo 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

1 1,92 1 1,92 26 50 18 34,62 6 11,54 

N= 52 

y = 3,519 

s= 3,061 

se( y )= 0,425 

z = 1,223 



 

 41

trpežne in čvrste. Za kvalitetne igrače se uporabljajo kvalitetni materiali in sam nadzor 

izdelave (Kvalitetne igrače 2012). Izdelane so iz neoporečnih in kvalitetnih materialov, 

estetskih barv in oblik s preprosto mehaniko, predvsem pa morajo biti varne (Klarič, 2013).   

 

Iz rezultatov vidimo, da je večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (50 %) neopredeljenih, 

torej se niti ne strinjajo in niti strinjajo s trditvijo, da so današnje igrače v večini narejene 

kakovostno. 

Glede kakovosti današnjih igrač je potrebno upoštevati, da je kakovost zelo odvisna od 

proizvajalca igrač in tudi cene le teh. Seveda pa si nekateri vrtci ne morejo finančno privoščiti 

igrače proizvajalca, ki izdeluje kvalitetnejše igrače. Tako posegajo po cenejših proizvajalcih 

in s tem po manj kvalitetnejših igračah. 

Iz izračunov je razvidno, da je z =1,223<1,64, zato  trditve »da so današnje igrače v večini 

narejene kakovostno« pri stopnji tveganja 0,05 ne moremo  potrditi. 

 

V nadaljevanju sem hotel ugotoviti, kaj menijo o oblikovni vrednosti sodobnih igrač. Postavil 

sem hipotezo 2: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so sodobne igrače 

oblikovno dobro izdelane. 

 

Tabela 3: Današnje igrače so oblikovno dobro izdelane 

 

 

 

 

Tabela 4: Ostali statistični podatki za preverjanje druge hipoteze 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

0 0 1 1,92 24 46,15 18 34,62 9 17,31 

N= 52 

y = 3,673 

s= 2,926 

se( y )= 0,406 

z = 1,659 
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Na trditev, da so današnje igrače oblikovno dobro izdelane, se 34,62 % vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic strinja. Več pa je takih (46,15 %), ki se s to trditvijo niti ne strinjajo, 

niti strinjajo.  

Pod pojmom »oblikovno« izdelane igrače sem imel v mislih obliko igrače (njen dizajn). 

Potemtakem iz rezultatov ne morem trditi, da so vse današnje igrače oblikovane in izdelane 

otrokom primerno. Oblika igrač bi se morala spreminjati in prilagajati starosti otroka in 

njegovim razvojnim zmožnostim in ne trenutnim trendom prodaje. Oblika igrače je predvsem 

odvisna od materiala, iz katerega je sestavljena in od funkcije igrače. Deu (po Gologranc-

Zakonjšek, 2002) je mnenja, da samo dobro oblikovana igrača pravilno vpliva na razvoj 

človeka v njegovi najbolj občutljivi dobi razvoja, to je v otroštvu. 

Iz izračunov je razvidno, da je z =1,659,  kar je več od 1,64, zato  hipotezo, »da so današnje 

igrače oblikovno dobro izdelane« pri stopnji tveganja 0,05 potrdim. 

 

Zanimalo me je tudi, ali so po mnenju strokovnih delavk v vrtcih sodobne igrače varne. 

Postavil sem hipotezo 3: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so 

sodobne igrače varne za otroke.  

 

Tabela 5: Novodobne igrače so za otroke varne 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Ostali statistični podatki za preverjanje tretje hipoteze 

 

 

 

 

 

 

Presenečen sem bil nad rezultatom, da se skoraj polovica anketiranih (48,08 %) spet ne more 

opredeliti glede trditve, da so novodobne igrače varne za otroke. Proizvajalec sme igrače dati 

v promet le, če ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov ali drugih oseb, ob upoštevanju 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

0 0 3 5,77 25 48,08 20 38,46 4 7,69 

N= 52 

y = 3,481 

s= 2,784 

se( y )= 0,386 

z = 1,245 
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običajnega vedenja otrok. Igrače se lahko dajo v promet, če izpolnjujejo osnovne zahteve 

glede varnosti, fizikalnih in mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemijskih lastnosti, električnih 

lastnosti, higiene in radioaktivnosti. Proizvajalec mora igračo, ki izpolnjuje vse zahteve iz 

pravilnika o varnosti igrač, preden jo da v promet, označiti z oznako CE (Pravilnik o varnosti 

igrač, 2003). 

Iz izračunov je razvidno, da je z =1,245<1,64. Hipoteze,  da so »novodobne igrače varne« pri 

stopnji tveganja 0,05 ne moremo  potrditi. 

 

Zanimalo me je tudi, kaj vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo o funkciji in zasnovi 

sodobnih igrač. Postavili smo hipotezo 4: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije 

menijo, da so sodobne igrače zasnovno dobro izdelane.  

 

Tabela 7: Današnje igrače so zasnovno dobro izdelane 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Ostali statistični podatki za preverjanje četrte hipoteze 

 

 

 

 

 

 

Zasnovno dobro izdelane igrače pomeni, da je zasnova igrače namenjena določeni funkciji, 

namenu (Veliki splošni leksikon 1997, 3067). Vsaka igrača ima svojo zasnovo in služi 

določenemu namenu (Mak, 2011). Točno polovica (50 %) anketiranih vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic se glede trditve, da so današnje igrače zasnovno dobro izdelane, ne 

more opredeliti.  

Iz izračunov je razvidno, da je z =1,527<1,64, zato  trditve, »da so sodobne igrače zasnovno 

dobro izdelane« pri stopnji tveganja 0,05, ne moremo  potrditi. 

 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

0 0 1 1,92 26 50 18 34,62 7 13,46 

N= 52 

y = 3,596 

s= 2,816 

se( y )= 0,391 

z = 1,527 
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic sem tudi povprašal, ali menijo, da so današnje igrače 

glede barv primerne za predšolske otroke. Postavil sem hipotezo 5: Vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da so sodobne igrače barvno primerne za predšolske 

otroke. 

 

Tabela 9: Današnje igrače so glede barve primerne za otroka 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Ostali statistični podatki za preverjanje pete hipoteze 

 

 

 

 

 

 

Barve, ki so praktično v vsaki igrači, morajo biti jasne, primerno intenzivne in skladne med 

seboj (Gologranc-Zakonjšek, 2002). S trditvijo, da so današnje igrače glede barve primerne za 

otroka, se anketirani bolj ali manj strinjajo (38,46%). Že kar nekaj časa lahko potrošniki na 

slovenskih policah opazimo vedno več različnih in raznolikih igrač, vsaka ima svoje barve, 

vsaka je sestavljena iz drugih sestavin. Prav ta barvitost pritegne otroke do te mere, da si 

igračo zaželijo imeti tudi doma (Ivačič, 2011). 

Iz izračunov je razvidno, da je z =2,157,  kar je več od 1,64, zato  hipotezo, da so igrače glede 

barve primerne za otroka,  pri stopnji tveganja 0,05 potrdimo. 

 

Zanimalo me je tudi, kaj vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic menijo o sodobnih igračah in 

njihovem vplivu na otrokov osebnostni razvoj. Postavil sem hipotezo 6: Vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da sodobne igrače vzgojno uspešno vplivajo na razvoj 

otrokove osebnosti. 

 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

0 0 0 0 20 38,46 20 38,46 12 23,08 

N= 52 

y = 3,846 

s= 2,828 

se( y )= 0,392 

z = 2,157 
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Tabela 11: Novodobne igrače so bolj usmerjene k spodbujanju otrokovega osebnostnega 

razvoja 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Ostali statistični podatki za preverjanje šeste hipoteze 

 

 

 

 

 

 

 

42,31 % anketiranih se niti ne strinja in niti strinja s trditvijo, da so novodobne igrače bolj 

usmerjene k spodbujanju otrokovega razvoja. Medtem pa se malo manj anketiranih (40,38 %) 

strinja s to trditvijo. Steiner (v Šolar, 2010) v svoji  knjižici Vzgoja otroka z vidika duhovne 

znanosti pravi, da mišice na roki postanejo močne, če opravljajo primerno delo, tako se 

možgani in drugi organi človekovega fizičnega telesa lepo razvijajo, če okolica na njih 

pravilno vpliva. Najbolj nazorno nam bo to pokazal naslednji primer. Otroku lahko napravimo 

punčko tako, da zvijemo star prtiček, iz dveh vogalov napravimo roke, iz dveh pa noge in nato 

s črnilom narišemo oči, nos in usta. Lahko pa tudi kupimo narejeno »lepo« punčko s pravimi 

lasmi in rdečimi lici ter jo damo otroku. Če ima otrok pred seboj zvit prtiček, mora uporabiti 

svojo domišljijo, da stvar postane podobna človeku. Domišljija pa oblikuje možgane. Ti se 

razvijajo ravno tako, kot se razvijajo mišice na roki, če opravljajo primerno delo. Če pa otrok 

dobi narejeno »lepo« punčko, možgani nimajo nobenega dela več. Začnejo krneti in hirati, 

namesto da bi se razvijali. 

Iz izračunov je razvidno, da je z =1,003<1,64, zato  hipoteze »Novodobne igrače so bolj 

usmerjene k spodbujanju otrokovega osebnostnega razvoja« pri stopnji tveganja 0,05 ne 

moremo  potrditi. 

 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

1 1,92 4 7,69 22 42,31 21 40,38 4 7,69 

N= 52 

y = 3,442 

s= 
3,181 

se( y )= 0,441 

z = 
1,003 
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic sem tudi povprašal, kaj menijo, ali sodobne igrače 

»ponujajo« predšolskemu otroku dodatne možnosti za njegov razvoj na vseh področjih. 

Postavil sem hipotezo 7: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Prlekije menijo, da sodobne 

igrače omogočajo dodatne možnosti glede spodbude otrokovega razvoja. 

 

Tabela 13: Novodobne igrače in omogočanje dodatne možnosti osebnostnega razvoja 

otrok  

 

 

 

 

 

Tabela 14: Ostali statistični podatki za preverjanje sedme hipoteze 

 

 

 

 

 

 

 

44,23 % anketiranih strokovnih delavk vrtcev v Prlekiji se s trditvijo, da novodobne igrače 

dajejo dodatne možnosti glede spodbujanja otrokovega razvoja in učenja, strinjajo. 11,54 % 

anketiranih se s trditvijo zelo strinjajo, medtem ko je 38,46 % anketiranih neopredeljenih, se 

pravi, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo.  

T. Bruce (po Fekonja, 2001: 87) meni, da igrače otroke spodbujajo k razmišljanju, iskanju 

novih idej ter razvijajo njihovo domišljijo. Dixon (po Fekonja, 2001: 87) pravi, da ustrezne 

igrače spodbujajo učenje specifičnih spretnosti, kot je npr. štetje. Poudarja, da bi bilo potrebno 

igrače obravnavati kot celoto, kot skupino predmetov, preko katerih otrok razvija svoje 

kognitivne in socialne spretnosti in samopodobo. Vandenberg (po Fekonja, 2001: 88) 

povzame vsa razmišljanja avtorjev (T. Bruce, Dixon, B. Almqvist, Vagt, Muller, Roeder in 

Masendorf), ko pravi, da je lahko vsaka igrača orodje za učenje, dokler spodbuja sposobnosti. 

Vsaka igrača torej lahko spodbuja učenje (če je seveda učenje naš cilj), če je zanimiva in če 

otrok meni, da se z njo lahko kaj nauči. 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

0 0 3 5,77 20 38,46 23 44,23 6 11,54 

N= 52 

y = 3,615 

s= 
2,895 

se( y )= 0,402 

z = 
1,533 
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Glede na rezultate vidimo, da  je z =1,533<1,64, zato  hipoteze, da  novodobne igrače dajejo 

dodatne možnosti glede spodbujanja otrokovega razvoja in učenja, ne morem potrditi.  

 

Ko pa sem jih povprašal, ali so današnje igrače dobro didaktično narejene (če so, spodbujajo 

otrokov razvoj), pa so odgovorile pozitivno. 

 

Tabela 15: Današnje igrače so dobro didaktično narejene 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Ostali statistični podatki za preverjanje osme hipoteze 

 

 

 

 

 

 

T. Bruce (po Fekonja, 2001: 86) pravi, da naj bi tako imenovane didaktične igrače razvijale 

otrokovo mišljenje, predvsem pa spodbujale razvoj branja, pisanja, razumevanja števil, fizike 

in tehnologije, L. Marjanovič Umek (po Babybook, 2011) pa pravi, da je vsaka igrača dobro 

didaktično narejena, če je kakovostna in primerna otrokovi starosti. 

S trditvijo, da so današnje igrače dobro didaktično narejene, se 55,77 % anketiranih 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic strinja. Po mnenju anketiranih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic so današnje igrače dobro didaktično narejene, saj so usmerjene k učenju, 

poučnosti in vzgoji otrok.  

Iz izračunov je razvidno, da je z =2,234, kar je več od 1,64, zato  hipotezo, »da so današnje 

igrače dobro didaktično narejene« pri stopnji tveganja 0,05 potrdimo. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

0 0 1 1,92 16 30,77 29 55,77 6 11,54 

N= 52 

y = 3,769 

s= 2,483 

se( y )= 0,344 

z = 2,234 



 

 48

 

7.2 VZGOJNA VREDNOST 

 

7.2.1 Mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o sodobnih igračah in igrah danes  

 

Na vprašanja odprtega tipa, z možnostjo odgovora DA in NE z utemeljenim odgovorom, sem 

najprej pregledal odgovore in jih razvrstil v skupne pojme. V vprašalniku sem postavil štiri 

odprta vprašanja (glej prilogo). Pri vsakem vprašanju sem najprej uredil pozitivne (DA), nato 

pa še negativne odgovore (NE). Ostali dve vprašanji odprtega tipa sem razvrstil po pogostosti 

uporabljanja iger in igrač v vrtcih. 

Graf 1: Število odgovorov na vprašanje: Ali menite, da starši znajo izbrati igračo za svojega 

otroka? 

 

29%

71%

DA

NE

 

 

Rezultati kažejo, da 71% vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic meni, da starši ne znajo izbrati 

igračo za svojega otroka. Ta rezultat me je presenetil. L. Marjanovič Umek (po Babybook 

2011, 1) piše, da starši naj ne kupujejo igrač zato, da bi se otroku odkupili. Starši naj postavijo 

kriterije, po katerih bodo kupovali igrače. V trgovini naj vzamejo igračo v roko in preberejo 

deklaracijo. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zaupajo v presojo staršev, katera igrača je 

primerna njihovemu otroku.  
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Graf 2: Pojmi pri odgovoru z DA na vprašanje: Ali menite, da starši znajo izbrati igračo za 

svojega otroka? 
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20%

7% 7%
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otrokova starost
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preveč igrač
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Na vprašanje, ali menite, da starši znajo izbrati igračo za svojega otroka 46% vprašanih 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic meni, da starši znajo s pravilno izbiro izbrati igračo za 

svojega otroka. Pomembno je, da je igrača narejena iz materiala, ki so otroku in okolju 

prijazni ter da je primerna otrokovi starosti (Ivačič, 2011). 20% jih meni, da starši znajo 

izbrati primerno igračo svojemu otroku glede na njegovo starost in na njegov razvoj. Izbira 

naj bo vedno odvisna od otrokovega zanimanja in v kolikor opazimo, da otrok dane igrače ne 

zna uporabljati in se z njo ne igra, je primerno, da to igračo za določen čas pospravimo in jo 

otroku ponudimo nekoliko kasneje (prav tam, 2011).   
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Graf 3: Pojmi pri odgovoru z NE na vprašanje: Ali menite, da starši znajo izbrati igračo za 

svojega otroka? 
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38% vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic meni, da starši ne znajo izbrati igrače, ki bi bila 

primerna njihovemu otroku. Izberejo igračo, ki je všeč njima ali tisto, ki je za njih finančno 

sprejemljiva. Na drugem mestu je mnenje, da si otroci sami izberejo igračo, na tretjem mestu 

pa, da starši izberejo igračo na temo risanih junakov.  

L. Marjanovič Umek (po Babybook, 2011: 1) pravi, da je kupovanje igrač ravno tako 

zahteven posel kot kupovanje drugih izdelkov. Zanj si je treba vzeti čas. Starši naj ne kupujejo 

igrač zato, da bi se otroku odkupili. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se strinjajo z mnenjem L. Marjanovič Umek (prav 

tam, 1), da si starši ne vzamejo časa za nakup nove igrače. S tem ne znajo izbrati pravilne 

igrače. Igračo izberejo zato, da se mu odkupijo.  
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7.2.2 Televizija in računalnik v obdobju predšolskega otroka 

 

Graf 4: Ali menite, da gledanje televizije vpliva na vedenje otroka? 
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Na naslednjo vprašanje, glede vpliva televizije na vedenje otroka, je pritrdilno odgovorilo  

98% vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Odgovor NE pa je obkrožilo 2%. 

Pri tem vprašanju se večina vzgojiteljic in pomočnic strinja s trditvijo M. Košir (po Židan, 

1996: 406), ki pravi, da živimo v času množičnih občil. Številni otroci preživijo pred 

televizijo več časa kot v šoli, raje gledajo grozljivke, kot pa se družijo s prijatelji, medijske 

podobe jih bolj nagovorijo kot njihovi najbližji.  
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Graf 5: Pojmi pri odgovoru z DA na vprašanje: Ali menite, da gledanje televizije vpliva na 

vedenje otroka? 

 

 

 

Večina vprašanih je mnenja, da  gledanje televizije vpliva na vedenje otroka, tako da 

posnemajo vedenje televizijskega junaka (60%). »Otroci, ki jim postane gledanje televizije 

vsakdanja večurna izkušnja že od treh let naprej, rastejo z drugačnim miselnim vzorcem, kot 

otroci, ki gledajo televizijo le namensko in lahko izbirajo, ali bodo ali ne bodo gledali 

televizije« (Erjavec, Volčič 1999, 15). Na drugem mestu je mnenje, da je odvisno od oddaje 

in vsebine, katero otrok gleda. »Televizijski programi, ki počasi spreminjajo prizore (npr. 

izobraževalni program) in od otrok zahtevajo uporabo mišljenja in analize, so priporočljivejši 

od programov s hitrimi akcijami in psevdo vznemirjajočimi programi s hitrimi spremembami 

prizorov« (Erjavec, Volčič 1999, 26). 
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Graf 6: Število odgovorov na vprašanje: Ali menite, da uporaba računalnika pri igri 

predšolskega otroka omejuje otrokov socialni razvoj? 
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Pri vprašanju, ali menite, da v današnjem času uporaba računalnika pri igri predšolskega 

otroka omejuje otrokov socialni razvoj, je z DA odgovorilo 52% vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic, z NE pa 48%. 

Pri tem vprašanju so bila mnenja vprašanih različna. Kar (37%) vprašanih je mnenja, da 

uporaba računalnika pri igri predšolskega otroka omejuje otrokov socialni razvoj. Omejuje ga  

tako, da so otroci zaprti vase, nimajo časa za druge interese.  

»Omejiti je treba čas, ki ga otroci preživijo ob računalniku (priporočljivo je, da naj otrok ne 

uporablja računalnika več kot 30 minut dnevno). Otrok si hitro pridobi samostojnost, 

zmožnost in občutek nadzora nad računalnikom« (Zore 2005, 45).  

Ni pa bilo velike razlike v pozitivnih in negativnih mnenjih. 60% jih je mnenja, da uporaba 

računalnika pri igri predšolskega otroka ne omejuje otrokovega socialnega razvoja. Socialni 

razvoj otroka ne omejuje, če starši znajo omejiti čas uporabe računalnika.  



 

 54

Graf  7: Število odgovorov na vprašanje: Ali menite, da v današnjem času uporaba 

računalnika pospeši razvoj otrokovih sposobnosti? 
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Na vprašanje ali menite, da v današnjem času uporaba računalnika pospeši razvoj otrokovih 

sposobnosti, je z DA odgovorilo 87% vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, medtem ko jih je z 

NE odgovorilo 13%. Tako, da se vprašane strinjajo z avtorico N. Zore (2005: 7), ki v svoji 

literaturi navaja, da ima uporaba računalnika pozitiven vpliv tudi na socialni razvoj otroka. 

Računalnik otroka ne izolira in uporaba računalnika celo spodbuja socialno interakcijo in 

komunikacijo. 

 

Na vprašanje, ali menite, da v današnjem času uporaba računalnika pospeši razvoj otrokovih 

sposobnosti, so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki so odgovorile pozitivno, utemeljile 

odgovore tako:  

- če se uporabljajo kvalitetne internetne strani (31%);  

- da otrok razvije določene sposobnosti (31%); 

- se otrok seznanja z informacijami (13%); 

- niso utemeljile svojih odgovorov (11%). 

 

Katere pa so odgovorile na to vprašanje negativno, so utemeljile svoj odgovor s tem, da otrok 

ne razvije sposobnosti in da uporaba računalnika ne pospeši miselne sposobnosti (43%) ter da 

otrok ni sposoben na različnih področjih (14%). 
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V anketnem vprašalniku me je tudi zanimalo, katere igre in igrače največkrat uporabljajo 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v njihovih vrtcih. Največ uporabljajo naslednje igre in 

igrače:  

Tabela 17: Najbolj pogoste igre v vrtcih Prlekije danes 

 

Igre 

Človek ne jezi se 

Črni Peter 

Spomin 

Sestavljanke 

Enka 

 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic večinoma uporabljajo 

družabne namizne igre. Pričakoval sem, da predvsem uporabljajo gibalne igre, saj bi se z 

njimi otroci bolj razgibali. Kot poudarja M. Skalar (po Schmidt, 2008) je gibanje ena 

osnovnih otrokovih potreb. Je nujna za pridobivanje in izražanje občutij, spoznanj, 

razpoloženj in čustev. Je sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja. Ima velik pomen 

v razvoju mišljenja. Gibalne igre so zapisane v različnih knjigah. Kot na primer od G. 

Schmidt: Gibalne in rajalne igre, D. Kunauer in B. Lipovšek: Ali je kaj trden most in R. 

Šugman: Hura, igrajmo se v prostem času. Vzgojiteljicam bi bilo potrebno ponovno 

predstaviti koristnost teh iger. Iz tega lahko sklepam, da prevladujejo družabne namizne igre 

zato, ker so  dostopne in preproste. 
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 Tabela 18: Najbolj pogoste igrače v vrtcih Prlekije danes 

 

Igrače 

Lego kocke 

Dojenčki 

Vozički 

Mehanični kotički 

Mehke igrače 

Lesene kocke 

Železnica 

 

 

V tabeli 18 pa so predstavljene najpogostejše igrače, ki jih uporabljajo vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic v svojih skupinah. Predstavljene so igrače, ki se kupijo v trgovinah in 

pri posrednikih. Rezultati me niso presenetili. Presenetilo pa me je to, da nihče od anketiranih 

ni navedel, da uporabljajo igrače tudi izven igralnice. Predvsem mislim kolesa, igrače za 

peskovnik, žoge…  

Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic predlagam, da bi izvedli delavnice s starši. Na 

delavnicah bi lahko naredili različne igrače iz raznoraznih materialov in jih potem uporabljali 

v skupinah.  
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8. ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu sem se opredelil predvsem na igre in igrače. Zdrav, telesno in duševno 

normalno razvit otrok se mora igrati. Igra je v zgodnjem otroštvu glavna vsebina otrokovega 

življenja, saj mu pomeni vse in tudi izpolnjuje njegove želje in težnje, prav tako igrača. 

Predstavil sem različne vrste iger, in sicer funkcijske, konstrukcijske igre, igre s pravili, 

simbolne, dojemalne in socialne igre, hkrati pa tudi vsebine igre. Preko igre in z igračami 

otrok, posebej še v zgodnjem  življenjskem obdobju, spoznava svoje telo, svoje zmožnosti ter 

okolje, v katerem živi. V današnjem času več avtorjev navaja različno razvrstitev igrač in 

funkcije igrač.  

Osredotočil sem se na igro in igrače v Prlekiji, ker sem tudi sam doma od tam. Kot bodočega 

vzgojitelja predšolskih otrok me je zanimalo, katere igre in igrače se prenašajo iz roda v rod in 

imajo zelo stare korenine, ki se jih največkrat niti ne zavedamo. Prisotne so pri vsakdanjem 

življenju otrok, pa se tega sploh ne zavedamo, ne zavedamo se njihovega daljnega izvora. S 

pomočjo literature sem raziskoval, s katerimi igrami in igračami so se nekoč otroci igrali v 

Prlekiji in ugotovil, da so to bile: leti, leti…, veveričkanje, zemljo krasti, lovljenje, skrivanje, 

trden most, rihtarja biti, gnilo jajce, avtomobil iz tuljave sukanca, kolo iz sončničnih stebel, 

frače, sanke in še in še. V današnjem času se je zelo razvila uporaba interneta in računalniških 

iger pri otrocih, zato sem nekaj besed namenil tudi temu ter kaj o tem menijo različni avtorji. 

 

Iz raziskave sem izvedel, da so po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic sodobne 

igrače dobro narejene, vendar niso kakovostne. Vzgojno uspešno ne vplivajo k spodbujanju in 

ne omogočajo dodatne možnosti razvoja otrokove osebnosti. Rezultati me niso presenetili, saj 

sem predvideval, da bom dobil takšne podatke.  

Vse igrače, ki so dosegle pozitivno zdravstveno-higiensko, psiho-pedagoško, likovno-

oblikovno in tehnološko ter tehnično-vzgojno oceno, so dobile znak »dobra igrača.« 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so bile mnenja, da starši ne znajo izbrati primerne 

igrače za svojega otroka. Večina vprašanih je mnenja, da pretirano gledanje televizije 

negativno vpliva na vedenje otroka, predvsem tako, da posnemajo vedenje televizijskega 

junaka. Pri vprašanju, ali uporaba računalnika pri igri predšolskega otroka v današnjem času 

omejuje otrokov socialni razvoj, so rezultati pokazali, da se vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic v Prlekiji s tem strinjajo. Mnenja so tudi, da samo premišljena in vodena uporaba 

računalnika pospeši razvoj otrokovih sposobnosti. Najbolj pogosta igra, ki jo uporabljajo 
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vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih Prlekije, je človek ne jezi se, medtem ko pa so  

najbolj pogosto uporabljene igrače lego kocke. Lego kocke spadajo med didaktične igrače, za 

katere T. Bruce (po Fekonja, 2001: 86) pravi, da naj bi razvijale otrokovo mišljenje, predvsem 

pa spodbujale razvoj branja, pisanja, razumevanja števil, fizike in tehnologije.    
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 10. PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

 

sem študent Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja in za izvedbo svoje 

diplomske naloge potrebujem Vašo pomoč. 

 

Lepo Vas prosim, da mi pri pripravi diplomske naloge pomagate tako, da izpolnite spodnji 

anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik zajema enajst trditev zaprtega tipa in šest vprašanj 

odprtega tipa. Anketa je anonimna.  

 

Najlepša hvala in lep pozdrav, 

Jernej Filipič 

 

  

V naslednjih desetih trditvah na 5-stopenjski lestvici ocenite vaše strinjanje z navedeno 

trditvijo, pri čemer 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 5 pomeni »se zelo strinjam«. 

 

Št. Trditev Strinjanje s trditvijo 

1. Današnje igrače so v večini narejene kakovostno. 1    2    3    4    5 

2. Novodobne igrače so bolj usmerjene k spodbujanju. 1    2    3    4    5 

3. Današnje igrače so oblikovno dobro izdelane. 1    2    3    4    5 

4. Novodobne igrače so za otroke varne. 1    2    3    4    5 

5. Današnje igrače so zasnovno dobro izdelane. 1    2    3    4    5 

6. Današnje igrače v večini dobro funkcionirajo.  1    2    3    4    5 

7. Novodobne igrače so uporabne za otrokov razvoj. 1    2    3    4    5 

8. Današnje igrače so glede barve primerne za otroka.  1    2    3    4    5 

9. Današnje igrače so v večini kvalitetno izdelane. 1    2    3    4    5 

10. Glede spodbujanja otrokovega razvoja in učenja dajejo 

novodobne igrače dodatne možnosti. 

1    2    3    4    5 

11. Današnje igrače so dobro didaktično narejene. 1    2    3    4    5 
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Ali menite, da starši znajo izbrati igračo za svojega otroka? 

 

DA  NE 

 

Utemeljite svoj odgovor!_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Naštejte nekaj iger, ki jih uporabljate v vašem vrtcu. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Naštejte nekaj igrač, ki jih uporabljate v vašem vrtcu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali menite, da gledanje televizije vpliva na vedenje otroka?  

 

DA  NE 

 

Utemeljite svoj odgovor!_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali menite, da je v današnjem času uporaba računalnika pri igri predšolskega otroka omejuje 

otrokov socialni razvoj? 

 

DA  NE 

 

Utemeljite svoj odgovor!_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Ali menite, da je v današnjem času uporaba računalnika pospeši razvoj otrokovih 

sposobnosti?  

 

DA  NE 

 

Utemeljite svoj odgovor!_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

HVALA. 

 

 


