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IZVLEČEK 

Diplomska naloga govori o vlogi odraslega v otroški igri. Osredinila sem se predvsem 

na vlogo oz. pomen odraslega v simbolni igri, ki sem ga v anketnem vprašalniku za 

lažje razumevanje anketirancev poimenovala z nekoliko starejšim terminom 

domišljijska igra.  

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, ali se odrasli pri druženju z otroki zavedajo 

svoje vloge mentalno razvitejšega partnerja, o kateri govori teorija Vigotskega, v 

kolikšni meri jo uporabljajo ter ali delujejo v območju bližnjega razvoja otroka.   

Kot ciljni skupini sem v raziskavo vključila starše pri igri doma in vzgojitelje pri igri v 

vrtcu. Iz možne skupine za raziskavo sem izvzela pomočnike vzgojiteljev, saj se 

zaradi narave njihovega dela v igro otrok vključujejo pogosteje kot vzgojitelji (ne 

ukvarjajo se z načrtovanjem in so dalj časa prisotni v skupini). 

Ugotovitve so pokazale, da se odrasli zavedajo, kako pomembna je njihova vloga v 

otroški igri, a se zaradi časovne stiske igri redko pridružijo. Tudi ko se ji, le redko 

delujejo kot mentalno razvitejši partner. Vodenje igre prepustijo otroku, sami pa mu 

sledijo in s tem ne delujejo v območju bližnjega razvoja.  

 

Ključne besede: simbolna igra, vloga odraslega v igri, raziskave. 

 

 



  

 

ABSTRACT 

The thesis is about the role of the adult in children's play. We focus here is primarily 

on the role or the importance of adult in symbolic play. To better understand the 

respondents, the survey questionnaire, I used a slightly older term fantasy game. 

 

Purpose of this study was to determine whether adults in socializing with the kids 

aware of their role as mentally more developed partner, mentioned by Vygotsky's 

theory, the extent to which they use and whether they are in the zone of proximal 

development of the child. 

 

As an audience, I surveyed parents at home and teachers play in the game in 

kindergarten. From the potential of the research I am exempt education assistants, 

since only these involve the children play more often than educators due to the 

nature of their work (not engaged in the design, the longer present in the group). 

 

The findings have shown that adults are aware of the importance of their role in the 

children's game, but due to time constraints associated with rare game. Even when 

adults join the game rarely act as mentally more developed partner. Keeping the 

game abandoned the child themselves but follows him, and thus do not operate in 

the zone of proximal development. 

 

Keywords: symbolic play, the role of the adult in the game, research 
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1. UVOD 

 

Predšolski otrok večino svojega časa preživi v igri. Igra je dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna. 

Otroku omogoča osebnostni in telesni razvoj, predvsem pa predšolskemu otroku 

predstavlja primarno dejavnost, v katero  je celovito vključen. Igra je otrokovo delo in 

ta mu daje osnovo za »preživetje«. Bistvena naloga odraslih je, da otrokovo igro 

spoštujemo in spodbujamo. 

V vrtcih je prosta (simbolna) igra pogosto povsem prepuščena otrokom, vzgojitelji jim 

ponudijo materiale, čas in prostor ter posežejo vanjo le, ko je kaj narobe (npr. med 

konflikti, v nevarnosti). Podobno situacijo lahko opazimo doma, saj starše tempo 

življenja prisili, da večino časa, ki ga otrok preživi v igri, opravljajo druge obveznosti. 

Starši svoje otroke pri simbolni igri pogosto opazujejo, vključijo pa se le, če so v igro 

povabljeni, a le za kratek čas. Zato želim v diplomski nalogi opozoriti na pomembno 

vlogo odraslega pri simbolni igri otrok.  

Vzgojiteljem je pri njihovem delu v pomoč pojmovna teorija L. S. Vigotskega, t. i. 

»območje bližnjega razvoja«. Območje je definirano kot razlika med aktivnostjo 

otroka, ko je to prepuščeno samo sebi, in aktivnostjo tega istega otroka, ko je v 

sodelovanju z odraslim ali od sebe sposobnejšim sovrstnikom (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001: VIII). Po teoriji Vigotskega poleg vrstnikov odrasli predstavljajo 

pomembno vlogo pri igri. Vprašanje pa je, koliko se tega zavedajo. 

Zanimalo me je, koliko vzgojitelji poleg vodenja oddelka in priprave materiala vidijo 

prosto simbolno igro otrok v skupini skozi dan, ki ga preživijo z otroki. Koliko se vanjo 

vključujejo in na kakšen način? Menim, da se vzgojitelji premalo zavedajo, da jim 

ravno prosta igra otrok nudi najboljše izhodišče za napredovanje v razvoju in da se v 

igro preredko vključujejo. Z anketnim vprašalnikom želim v drugi starostni skupini 

preveriti, koliko vzgojitelji in starši opazijo simbolno igro otrok, koliko se vanjo 

vključujejo in ali njihovo vključevanje deluje na OBR. 
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2. OTROŠKA IGRA 

 

Igra zajema široko paleto različnih dejavnosti pri otroku in odraslem. Opredelitve 

različnih avtorjev dajo vedeti, da je igra brezmejna, lahko rečemo neskončna in da 

variira v celovitosti. Igra vpliva na otrokov kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni 

razvoj v povezavi z vedeti ali ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in 

neverjetnim. V igri gre za dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, 

sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 3). 

Toličič in V. Smiljanič (1979: 182) menita, da je igra glavno sredstvo za spoznavanje 

otroka v predšolski dobi ter hkrati zelo uspešno vzgojno-terapevtsko sredstvo. Otrok 

največ časa preživi v igri. V njej je izražen njegov intelektualni razvoj, motivi, 

vrednotenja, čustveno doživljanje, osebne lastnosti itd. Z igralno dejavnostjo nam 

otrok na poseben način odkriva dinamično strukturo in delovanje njegove osebnosti. 

Avtorja (prav tam: 163) menita, da med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre 

meje. Z igro otrok razvija različne sposobnosti in delovne navade, zato se loteva 

vedno zahtevnejših nalog. Igralne situacije otroku omogočajo, da s pomočjo igralnih 

situacij preide v razne oblike aktivnosti, ki jih uvrščamo med njegove delovne 

navade.  

Že v prvih letih svojega življenja otrok s pomočjo igre premaguje konflikte, 

razočaranja, strahove in strese, ki jih doživlja. Značilnost igre, ki zdravi, je, da je na 

začetku polna afekta, s časom pa postaja vedno manj čustveno obarvana, dokler ne 

izzveni. Dobimo vtis, da se čustvo, ki je obvladovalo otroka, po večkratnih ponovitvah 

počasi asimilira oz. otrok postane gospodar teh čustev. Igra odločilno vpliva na razvoj 

otrokove osebnosti in s tem krepi otrokov jaz (Sterle, 1981: 63). 

Horvat in L. Magajna (1987: 86) opredeljujeta igro kot dejavnost, ki se je posameznik 

loti zaradi zadovoljstva in je neodvisen od končnega rezultata te aktivnosti. 

Posameznik nima nobene zunanje prisile do igralne dejavnosti, edini motiv za igro je 

zadovoljstvo, ki ga ob igri doživlja.  
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2.1. KLASIFIKACIJA OTROŠKE IGRE 

L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2001: 33) menita, da se otroška igra s starostjo in 

razvojem spreminja, čeprav ima svoje univerzalne značilnosti in gledano primerjalno 

z drugimi dejavnostmi svoje specifičnosti. Klasifikacije otroške igre se med avtorji in 

avtoricami delno razlikujejo. Gre za število različnih vrst igre, skupine in podskupine, 

njihovo poimenovanje in vsebinsko pokritost. 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961, 

nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 33). Govori o različnih vrstah igralnih 

dejavnostih ter jih razvršča v štiri skupine. Kot posebno skupino predstavlja 

dojemalno igro, ki je pri drugih avtorjih ne zasledimo.  

Toličič in V. Smiljanič (1979: 185) navajata naslednje vrste iger: 

 Funkcijska igra obsega zlasti funkcije občutenja, zaznavanja in gibanja, ki niso 

povezane z značilnostmi gradiva ali zaznavno vsebino igrač. Sem spadajo različne 

vrste gibanja (plazenje, lazenje, plezanje, guganje …), tipanje in okušanje 

predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, presipavanje in 

pretakanje snovi, gnetenje, mečkanje, trganje … 

 Simbolna (domišljijska) igra temelji na različnih igrah vlog. Otrok si predstavlja 

dejanje, predmet, osebo ali pojav iz stvarnega ali domišljijskega sveta. 

 Dojemalno igro opišeta kot poslušanje (pravljic, pesmi, gledališče …) in 

opazovanje (slik, drugih pri risanju, gnetenju, sestavljanju …). 

 Ustvarjalno igro predstavlja konstruiranje (npr. gradnja s kockami, sestavljanje 

slike iz delov), obdelovanje materialov (peska, gline, plastelina …), risanje, 

slikanje, pisanje, ročna dela, pripovedovanje, dramatiziranje, gibalno in glasbeno 

ustvarjanje … 

S. Smilansky (1968, nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 33, 34) pa svojo 

klasifikacijo igre deli v štiri skupine, ki predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre. 

 Funkcijska igra. Opredeli jo kot enostavne ponavljajoče mišične gibe, ki jih 

opravljamo s pomočjo predmetov ali brez njih. Gibi temeljijo na otrokovi potrebi po 

aktiviranju svojega telesa. S posnemanjem glasov si otrok npr. postavlja osnovo 

za jezikovno artikulacijo. Funkcijska igra vključuje tudi tekanje in skakanje, 

nalaganje in podiranje, rokovanje s predmeti ali materiali. 

 Konstrukcijska igra. Otrok pri igri uporablja predmete ali materiale in z oz. iz njih 

nekaj naredi, sestavi, ustvari. Otrok si je že sposoben določene stvari predstavljati 

ali si zamisliti temo. Značilno je, da se za nekaj časa osredotoči na svojo igro. 

 Dramska igra. Zanjo je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog. Dramska igra otroke 

spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih 
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povezav in ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti in kompetentnosti. Avtorica 

dramsko igro v skupini imenuje sociodramska igra. 

 Igre s pravili. Ključno znanje pri njih je otrokovo prepoznavanje, sprejmanje in 

podrejanje vnaprej določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom. Igre s pravili so 

na primer: igre z vodo, igre lovljenja, igre petja, igre posameznih spretnosti, igre na 

igralnih ploščah, športne igre ... 

Igra je podrejena stopnji razvoja posameznika tako v telesnem kot mentalnem 

razvoju. Razvoj igre gre od preproste do bolj zahtevne oblike. Vendar pa ne moremo 

določiti točnega začetka ali konca neke igralne aktivnosti. Za vsako obdobje, ki ga 

otrok preživlja, so značilne specifične oblike igre in dominantnost določene aktivnosti. 

Ta praviloma opisuje razvojno stopnjo igre (Horvat in Magajna, 1987: 89). 
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3. SIMBOLNA IGRA 

 

3.1. OPREDELITEV SIMBOLNE IGRE 

Za simbolno igro je značilno, da jo opredeljujemo s prvinami, ki dejansko niso 

prisotne, a jih mentalno podoživimo. Otrok torej v igri uporablja simbole, ki služijo za 

izvrševanje videne akcije, ki nosi nek pomen ali kot uporabo predmetov v različne 

namene (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 38). 

Simbolna igra je prevladujoča oblika igre v predšolskem obdobju. Prve znake 

simbolne igre vidimo ob koncu zaznavno-gibalne stopnje kognitivnega razvoja; to je 

po Piagetovi teoriji že pred otrokovim drugim letom starosti. Pogoj zanjo je otrokova 

zmožnost simbolne reprezentacije, to je zmožnost predstavljanja oz. zamišljanja 

stvari, ljudi, njihovih dejanj in različnih situacij, ki trenutno niso prisotni. V simbolni igri 

se otrok poslužuje simbolov za prikazovanje različnih stvari. Označuje različne 

predmete (stol postane avto, žlička postane toplomer), osebe (medvedek postane 

dojenček) in različne dejavnosti (otrok sedi na stolu in vozi avto, pestuje igračo tako 

kot odrasli dojenčka) (Batistič Zorec, 2011: 50). 

V obdobju simbolne igre je zelo pomembno, da otrok razpolaga z ustreznimi igračami 

ter da se odrasli aktivno vključujejo v otroško igro (prav tam).  

3.2. RAZVOJ SIMBOLNE IGRE 

Otrok, ki je star leto in pol, že kaže prve oblike simbolne igre. V drugem letu, ko se v 

razvoju pojavijo prve simbolne funkcije, pride tudi do pomembnega razvoja simbolne 

igre, ki je pogostejša. Ko otrok izvrši dejavnost, ki jo je zaznal v okolju z bolj ali manj 

točno ponovitvijo, govorimo o imitaciji. Prav imitacija predstavlja prehod k simbolni 

igri (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 39).  

Najbolj tipična igra pri otrocih, starih od dve do šes let, je prav simbolna igra. V njej 

se odraža preplet kognitivnih, sociokognitivnih, socialnih, jezikovnih, kulturoloških 

pogledov na otrokov razvoj, ki zahteva poznavanje določenih sposobnosti in 

spretnosti, ki sodefinirajo razvojno stopnjo simbolne igre. Gre za pretvarjanje – odmik 

od realnega k predstavnemu (prav tam). 

Otroci morajo pri igri vlog doseči dogovor o igralni temi, razvoju dogodkov in pretvorbi 

vlog ter igralnih materialov. Otrok je zmožen dogovorov takrat, ko preseže svoj 

egocentrizem in razvije sposobnost prevzemanja perspektive drugega. Najvišja 

raven simbolne igre je igra vlog, ki vključuje dve vrsti spoznavnih interakcij, in sicer 

decentracijo in reverzibilnost. Ti naj bi omogočali razlikovanje med realnim in 

domišljijskim. Pri decentraciji gre za razumevanje, da je otrok v igri še vedno on in 

hkrati oseba, katere vlogo igra. Gre za sposobnost razmišljanja o predmetu ali osebi 

kot o dveh stvareh hkrati, kar zahteva posameznikovo zmožnost usmeriti pozornost 

na več vidikov, oseb, predmetov, situacij. Druga miselna operacija je reverzibilnost, ki 

otroku omogoča zavedanje, da se lahko kadarkoli vrne iz simbolne igre v realnost 

(Marjanovič Umek, 2001: 69). 



Diplomska naloga - Vloga odraslega v otroški igri    Beti Mešić  

6 
 

3.3. JEZIK V SIMBOLNI IGRI 

L. Marjanovič Umek (2001: 75) ter številni drugi avtorji in avtorice menijo, da igra z 

manj strukturiranim igralnim materialom, npr. kosi blaga, naravnim materialom …, 

veliko bolj  spodbujajo rabo jezika v simbolni igri, kot če otrok uporablja strukturiran 

material. Otrok s pomočjo jezika spremeni nestrukturirani material v igračo, ki jo 

potrebuje, in jo z rabo jezika opiše ter predstavi tako, da tudi njegov soigralec npr. 

slamico uporablja kot svinčnik. 

Simbolna igra je povezana z govornim razumevanjem in govornim izražanjem. To 

kažejo npr. rezultati raziskave G. Fein (1975, nav. po Marjanovič Umek, 2001: 76), ki 

meni, da višina govornega razvoja ni odvisna samo od simbolne zrelosti, temveč nanj  

vplivajo tudi starost, spol, velikost skupine, prijateljstvo. 

Rezultati raziskave (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1999; Marjanovič Umek, 

Lešnik Musek in Kranjc, 2001, nav. po Marjanovič Umek 2001: 78, 79) kažejo, da štiri 

leta stari otroci v simbolni igri večino časa porabijo za pretvarjanje s predmeti, zato je 

njihova komunikacija izrazito vezana na igralne dejavnosti, povezane s predmeti. 

Leto starejši otroci se v simbolni igri pogosto dogovarjajo, predvsem o razvoju 

dogodkov in pravilih igre. V govoru se začnejo kazati prvi znaki formalnega odnosa 

med različnimi vlogami. Tako se otroci že naslavljajo z »gospod« in »gospa«, čeprav 

se kasneje v pogovoru tikajo. Otroci, stari šest let, v simbolni igri vzpostavijo formalno 

razmerje, npr. med zdravnikom in bolnikom, in ga prenesejo v medsebojno 

komunikacijo. Z naraščajočo starostjo se v igri krepi formalni govor. 

Matthews (1977, nav. po Marjanovič Umek, 2001: 80) meni, da simbolna igra 

praviloma vsebuje precej eksplicitnih dogovorov o igri, ki rušijo okvir simbolne igre in 

jih je treba rešiti, da bi se igra lahko nadaljevala, npr.: Otroci se igrajo zdravnike, igro 

pa prekinejo, ker se o nečem ne strinjajo.   

Višja razvojna stopnja dramske igre ali igre s pravili pomeni tudi pomembno višje 

rezultate pri jezikovnih preizkusih in preizkusih predbralnih in predpisalnih spretnosti 

(Pallegrini, 1980, nav. po Marjanovič Umek, 2001: 81). 

3.4. POMEN SIMBOLNE IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 

Najpogosteje je izpostavljen vpliv simbolne igre na otrokov kognitivni in emocionalni 

razvoj. Poleg tega pa simbolna igra vpliva tudi na razvoj nekaterih drugih otrokovih 

osebnostnih lastnosti (Batistič Zorec, 2011: 53. Nav po Marjanovič Umek in Lešnik 

Musek, 1996). 

V simbolni igri otrok menjava vloge ali pa vzame nekaj iz ene in združi v drugo. Tako 

naredi kombinacije, ki jih v stvarnosti ne najdemo. V igri pridejo do izraza razni vplivi 

okolja, vzgoje, otrokovo izkustvo, zlasti njegove želje in čustvene napetosti. Otrok v 

resničnem svetu ne more doseči vsega, zato si s simbolno igro pomaga uresničiti 

svoje želje. Otrok svoje konflikte, ki se izražajo v čustveni napetosti, vnaša v svojo 

igro, ne da bi se tega zavedal. Zaradi tega ima igra tudi terapevtski pomen (Toličič in 

Smiljanič, 1979: 187). 

S starostjo otrok se simbolna igra otrok spreminja. V njej lahko zasledimo več 
predstavne transformacije in igre vlog, posamezne igralne dejavnosti pa postanejo že 
bolj strukturirane in se odvijajo dlje časa. Z naraščajočo starostjo otrok jih v igro 
vključujejo vedno več (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1996: 59). 
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Simbolna igra vključuje tudi veliko pretvarjanja, ki je povezano z zrelejšimi oblikami 

socialnih interakcij. Bolj kot postaja igra zrela s kognitivnega vidika, večja je njena 

zrelost tudi s socialnega vidika. Obe komponenti zahtevata medsebojno usklajevanje 

in preplet skozi simbolno igro (prav tam). 
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4. VLOGA IN POMEN VKLJUČEVANJA ODRASLIH V 
OTROŠKO IGRO 

 

Odrasli lahko otroku z  organiziramo njegovo okolje in ga spodbudimo, da bi razumel 

in obvladal svoje okolje, in to vsak dan bolj. Otrok aktivno sprejema informacije in 

svoja spoznanja ter prepričanja aktivno ustvarja. Zato mu morajo odrasli nuditi 

možnost, da se aktivno igra, raziskuje in preverja svoje ideje. Otroku ne dajemo 

neposrednih odgovorov, temveč ga s pogovorom napeljujemo na to, da z lastno 

aktivnostjo pride do rešitve (Horvat in Magajna, 1987: 144). 

4.1. VIGOTSKI IN OBMOČJE BLIŽNJEGA RAZVOJA (OBR) PRI IGRI  

S. Lev Vigotski (nav. po Horvat in Magajna, 1987; 95, 96) meni, da je otrokova igra 
praktična domišljija ali domišljija v dejstvih. Tako lahko otrok osmisli svoja čustva in 
oceni socialne izkušnje oz. način spoznavanja stvarnosti, ki ga obdaja. Pravi tudi, da 
je igra le ena od etap v otrokovem razvoju in je proti njenemu intelektualiziranju. 
Motiv za igro vidi v čustvih in konfliktih, ki se pojavijo, ko otrok ne more zadovoljiti 
svojih želja. Otrok ob igralni aktivnosti napreduje, kar Vigotski imenuje »vodilna 
aktivnost« ali glavni dejavnik duševnega razvoja. 

Najzgodnejši izvor razvoja otrokovih individualnih lastnosti je po mnenju Leva 
Vigotskega (nav. po Zupančič,  2001: 108) sodelovanje z drugimi ljudmi. Ko otrokovi 
partnerji pri igri zavedno ali nezavedno spodbujajo otrokov razvoj, s tem otroka 
usmerjajo k novim in nekoliko zahtevnejšim dejanjem. Vigotski je uporabil pojem 
»območje bližnjega razvoja« (OBR) za opisovanje takšnih neformalnih oblik učenja. 
Z njim je opredelil otrokovo dejansko razvojno raven, ki odraža njegovo sposobnost 
samostojnega reševanja problemov, in potencialno ravnjo, ki jo otrok lahko doseže 
ob pomoči odrasle osebe ali kompetentnega vrstnika. OBR je območje nad otrokovo 
trenutno razvojno ravnjo, ki ga bo usvojil v bližnji prihodnosti. 

Oerter (1993, nav. po Zupančič, 2001: 109) razlikuje tri tipe OBR: 

 Prvi tip obsega vse vrste namerne pomoči bolj kompetentnih partnerjev, ki so 
lahko neformalne ali formalne narave.  

 Drugi tip OBR predstavlja otrokovo stimulativno predmetno (fizično) okolje. V 
modernih družbah tako stimulativno okolje zajema predmete, kot so knjige, 
konstrukcijske igrače, likovne potrebščine itn.  

 Tretji tip OBR pa je igra sama, saj v njej otrok doseže raven, ki je nad njegovo 
trenutno razvojno ravnjo in predstavlja optimalen okvir za spodbujanje otrokovega 
razvoja do naslednje razvojne ravni, če se otroci igrajo v interakciji z MRP in s 
simulativnimi igralnimi materiali. 

Vsaka posrečena pomoč otroku pri igri ne označuje nujno OBR. Pri vodenju otroka v 
OBR gre predvsem za ustvarjanje in ohranjanje igralnega okvira, kjer se lahko 
otrokovo ravnanje dvigne na višjo raven. Najpomembnejša oblika pri postavljanju 
okvirov pri igri je vpeljevanje in ohranjanje igralne teme (prav tam). 

Na otrokovo igro z odraslim partnerjem moramo gledati kot na skupno oblikovanje 
(sooblikovanje) igralnih dejavnosti. Pomembno je, da skupno postavimo igralni okvir 
in/ali igralne teme. Pobude za igro lahko pridejo tudi s strani otroka. Vedno pa se 
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mora igralni okvir »materializirati« v skupnem predmetu, da bi se lahko ohranjalo 
OBR. Za izpolnitev te zahteve pri zgodnji simbolni igri poskrbijo posnetki realistične 
igrače, pri nekoliko starejših otrocih tudi predmeti s spremenjenim pomenom, 
pripomočki in materiali za različne vrste iger (Zupančič, 2001: 111). 

4.2. VZGOJITELJ KOT MENTALNO RAZVITEJŠI PARTNER (MRP) 

Marjanovič Umek in Musek Lešnik (2001: 128) menita, da je igra je zabavna in da je 

otroška angažiranost v njej močna, a kljub temu po določenem času postane 

ponavljajoča. Pogosto se dogaja, da se otroci sčasoma vključujejo v iste igralne 

dejavnosti, prevzemajo ene in iste vloge ter enako obliko vodenja. Vloga vzgojiteljice 

pri oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre je ključna, saj lahko spodbudi, 

usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralne dejavnosti. 

S. Smilansky (1968, nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 2001: 128, 129) je 

oblikovala več načinov in pristopov, kako naj vzgojiteljica spodbuja in vodi 

sociodramsko igro, še posebej ko ta oblika igre pri otrocih še ni bila prisotna. Kljub 

njenim prizadevanjem so v kasnejših raziskavah ugotovili, da so ključni dejavniki 

višjih ravni igre prisotnost odraslega v igri in ne spodbujanje oz. trening domišljijskih 

prvin igre.  

Pomoč odraslega otroku je analizirala tudi T. Bruce (1996, nav. po Marjanovič Umek 

in Musek Lešnik, 2001: 129, 130) in pri tem opisala več možnih strategij:  

 

 pomoč otrokom, da ostanejo v vlogah in z njimi povezanimi karakterji, ki jih 

ustvarjajo;  

 pomoč otrokom, da ostanejo pri svojih temah/zgodbah, in sicer z iskanjem enakih 

igrač, materiala, spodbujanjem pogajanja in različnimi predlogi;  

 omogočiti mlajšim otrokom, da dnevno pridobivajo izkušnje;  

 spodbujanje ustvarjalnih dejavnosti, kot so npr. pripovedovanje zgodb, petje in 

ples, v katere vključimo tudi otroke, risanje, slikanje, vključevanje v vse dejavnosti, 

ki jih otrok prenaša v igralne vsebine;  

 pomoč z več možnimi strategijami, saj nekateri otroci ne vedo, kako se vključiti v 

igro;  

 pomoč otrokom, da so občutljivi drug do drugega;  

 zagotoviti, da je na razpolago dovolj igralnega materiala na število otrok. 

K. Sylva (1984, nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 2001: 131) razlaga 

učinek »biti blizu« oz. »biti na dosegu roke«. Ugotovila je, da se otroci v vrtcu igrajo 

daljši čas, ko so odrasli nekje v bližini, kot takrat, ko so odrasli popolnoma pasivni in 

niso v stiku z otroki. Zanimivo je, da je ta učinek lepo viden zlasti pri starejših 

predšolskih otrocih. 

Simbolna igra je vezana na pogoje, v katerih je manj omejitev. Zanjo je značilno, da 
morajo imeti otroci dovolj časa, primerno število in manj strukturiranih ter realističnih 
igrač in igralnih materialov ter primeren prostor, kjer se bodo igrali. Otroci se 
pogosteje pretvarjajo, da so nekdo drug, če je vzgojiteljica model za pretvarjanje in 
če pretvarjanje pri otrocih spodbuja. Otroci se simbolne igre igrajo manj, če zanjo 
nimajo časa ali prostora ter če vzgojiteljica tovrstnih iger ne spodbuja. Previsoka 
raven vzgojiteljičine direktivnosti pa lahko možnost za interakcije med otroci zmanjša 
(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001: 126). 
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M. Zupančič (2001: 107) meni, da ima vključevanje odraslih v otrokovo igri posebej 

pomembno vlogo. To velja zlasti za starše in otrokove vzgojitelje. Otroci si s pomočjo 

mentalno razvitejšega partnerja (MRP) v igri pridobivajo izvorne podatke o ljudeh in 

lastnem delovanju, ki je primerno v posameznih položajih in s posameznimi predmeti. 

MRP otroku služi kot neposredni model za posnemanje dejavnosti, ki je sam še ne 

more izvesti. Otrok si z njeno pomočjo pridobi okvir, znotraj katerega organizira svoje 

zaznavanje in razumevanje sveta ter povečuje verjetnost njegovega uspeha pri 

izvajanju novih dejavnosti z uporabo že razvitih spretnosti. 

MRP mora v simbolni igri zagotoviti tudi potreben igralni material, tvoriti ideje, se 

dejavno vključevati v simbolno igro ter usklajevati tako, da otroka usmerja k skupni 

vezani pozornosti na predmet ter k odgovornosti, ki si jo partnerja delita z igralno 

dejavnostjo (Zupančič, 2001: 119). 

Pobuda zrelejšega partnerja pri simbolni igri nekoliko učinkoviteje vpliva na dvig 

otrokove ravni igre kot pobuda otroka. To seveda ne pomeni, da v primeru otrokove 

pobude igra ostaja v območju otrokovega razvoja, temveč tu igra pogosteje upade in 

se odvija na funkcijski ravni (Zupančič, 2001: 121). 

Na kakovost igre otrok pomembno vplivajo tudi starejši sorojenci. Mlajši otroci, ki  so 

imeli starejše sorojence, so že pri letu in pol razumeli, da so v igri prevzeli vlogo in 

identiteto drugega. Starejši otroci so v igri usmerjali mlajše z dajanjem navodil o tem, 

kako naj se obnašajo in kaj naj, ko imajo določeno vlogo, govorijo. Starejši so z 

dogovarjanjem in usmerjanjem mlajše otroke pripeljali do bolj relevantne igre 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1996: 61). 
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5. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

Predšolski otrok največ časa preživi v igri. Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 19). 

Igra zajema široko paleto različnih dejavnosti pri otroku in odraslem. Opredelitve 

različnih avtorjev nam dajo vedeti, da je igra brezmejna, lahko rečemo neskončna in 

da variira v celovitosti. Igra vpliva na otrokov kognitivni, socialni, emocionalni in 

gibalni razvoj v povezavi z vedeti ali ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in 

neverjetnim. V igri gre za dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, 

sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 3). 

Avtorji različno razvrščajo igre glede na posamezne vrste, praviloma pa zasledujejo 

zaporedje od nižjih k razvojno višjim ravnem igre. Avtorici L. Marjanovič Umek in T. 

Kavčič (2001: 35) ločita funkcijsko, konstrukcijsko, dojemalno in simbolno igro ter igre 

s pravili. 

Simbolna igra je opredeljena z vsebinami, ki so le mentalno reprezentirane in niso 

dejansko prisotne. Otrok v igri reprezentira neko dejanje, dogajanje, predmet, osebo 

ali pojav iz realnega ali domišljijskega sveta. Uporablja simbole, pri čemer je simbol 

pojmovan kot izvrševanje konvencionalnih akcij, ki nosijo nek pomen, ali kot uporaba 

predmetov v namene, ki imajo konvencionalni pomen (Marjanovič Umek in Kavčič, 

2001: 38). 

Toličič in V. Smiljanič (1979: 186) opredeljujeta dojemalno igro kot pridobivanje 

izkušenj preko poslušanja in opazovanja (npr. slik, zgodb, filmov, branja knjig), ki jih 

otrok nato uporablja v domišljijski in ustvarjalni igri. Poleg tega, da simbolna igra 

zahteva določeno stopnjo razvitosti različnih sposobnosti in spretnosti, prispeva tudi 

k njihovemu napredku. Igra poteka od konkretnih predmetnih dejavnosti k splošnejši 

igralni dejavnosti, torej k igri vlog. Pri simbolni igri je v porastu tudi razvoj drugih 

prvin, kot so npr. bogatejši besednjak, bolj kompleksen jezik, impulzivni nadzor, 

lastna zabava, emocionalna izraznost, samozavedanje, večja zmožnost 

kooperativnega učenja (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 41). 

Vigotski meni, da otrok napreduje ob igralni aktivnosti, zato je igra »vodilna 

aktivnost« otrokovega razvoja. Igra zaposluje otroka bolj kot realno življenje in v njej 

sodeluje celoviteje kot kjer koli drugje. Tako otrok v njej presega svoj dejanski razvoj 

za eno stopnjo (Horvat in Magajna 1987:96). Pomembna je tudi vloga odraslega, ki jo 

lahko povežemo z razlago Vigotskega in njegovo pojmovno kategorijo »območja 

bližnjega razvoja« (OBR). OBR je definiral kot razliko med aktivnostjo otroka, ko je ta 

prepuščen samo sebi, in aktivnostjo tega istega otroka, ko sodeluje z odraslim ali od 

sebe sposobnejšim sovrstnikom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: IX). 
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V vrtcih je prosta igra pogosto povsem prepuščena otrokom, vzgojitelji otrokom le 

ponudijo materiale, čas in prostor ter posežejo vanjo le, ko je kaj narobe (npr. med 

konflikti, v nevarnosti). Zato želim v diplomski nalogi opozoriti na pomembno vlogo 

odraslega pri simbolni igri otrok.  

Raziskala bom, ali odrasli opazijo simbolno igro otrok ter kakšna je njihova vloga v tej 

igri.  Zanima me, ali se vzgojitelji zavedajo, kako pomembno je, da s spodbujanjem in 

nevsiljivim vključevanjem v igro otrok dvigujejo njeno razvojno raven. Raziskati želim 

tudi, kako se v simbolno igro otrok vključujejo starši in kakšna je razlika med vlogo 

staršev in vzgojiteljev pri igri otrok.  



Diplomska naloga - Vloga odraslega v otroški igri    Beti Mešić  

13 
 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glede na omejen problem raziskovanja sem si zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

 Kako vidijo svojo vlogo v simbolni igri otrok vzgojitelji in kako starši ter morebitne 

razlike med njimi? 

 Katere domišljijske igre so se v času anketiranja igrali otroci v vrtcu in kakšna je 

bila pri tem vloga vzgojitelja? 

 Katere domišljijske igre so se v času anketiranja igrali otroci doma in kakšna je bila 

pri tem vloga staršev? 

 Kakšne so podobnosti in razlike med vzgojitelji in starši glede njihove dejanske 

vloge pri otrokovi igri v času anketiranja? 
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7. METODA RAZISKOVANJA 

 

7.1. VZOREC 

Vzorec raziskave je bil naključen. Vanj sem vključila 15  vzgojiteljev in 60 staršev 

otrok od tretjega do šestega leta starosti iz vrtca Najdihojca v Ljubljani. 

7.2. TEHNIKE IN INSTRUMENTI 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila sama. 

7.3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Ankete sem po predhodnem dogovoru z vodstvom vrtca razdelila vzgojiteljem in 

staršem. Vrnili so mi jih do dogovorjenega datuma. Zagotovila sem pogoje, da so bili 

odgovori anonimni. 

7.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke sem vnesla v program Microsoft Office Excel in izračunala frekvence 

ter deleže. Rezultate prikazujem s preglednicami oz. grafi. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1. VRSTE IGER IN KDO IZBERE  IGRO  

Znano je, da se otrok loti proste igre brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv mu je 

zadovoljstvo, ki ga pri njej otrok doživlja (Horvat in Magajna, 1987: 86). Rezultati 

odgovorov vzgojiteljev na vprašanje, kdo izbira prosto igro, ki se jih otroci igrajo na 

dan anketiranja, so  prikazani v Grafu 1.  

 

Graf 1: Kdo vpliva na izbiro igre? 

Vzgojitelji so najpogosteje odgovorili, da so pobude za različne vrste iger prihajale s 

strani otrok (53 %), kar ocenjujem kot posledico individualnih sposobnosti in želja 

posameznika ali več otrok v skupni igri. V manj kot polovici primerov (40 %) oddelkov 

so imeli otroci na razpolago obe možnosti, da si sami izberejo, kar želijo ali pa so 

izbirali med danimi alternativami. Le 7 % anketiranih vzgojiteljev je otrokom ponudilo 

možne oblike iger, kar jim ni omogočalo izbire. 
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Rezultati odgovorov vzgojiteljev na vprašanje o vrstah iger, ki so se jih otroci igrali na 

dan anketiranja, so prikazani v Grafu 2.  

 

Graf 2: Vrste iger – »vzgojitelji« 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da med igrami prevladuje simbolna igra (42 %), sledi 

ji konstrukcijska igra, to je igra z žebljički, lego kockami, zidaki ipd. (25 %). Naslednje 

so didaktične igre, kot so sestavljanke puzzle, igra spomina, človek ne jezi se ipd. (17 

%) teri likovne dejavnosti (10 %) in druge oblike iger (6 %). 

 

Rezultati ankete na vprašanje glede vrste simbolne igre so prikazani v Grafu 3. 

 

 

Graf 3: Najpogostejše simbolne igre v vrtcu 
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Med simbolnimi igrami so vzgojitelji najpogosteje navedli igro v kotičku dom (29 %), 

igro z dojenčki ali plišastimi igračami (primer: Otroci se igrajo »očke in mamice, 

bratce in sestrice«. Velikokrat si med igračami izberejo dojenčka, za katerega 

skrbijo). Otroci posnemajo svojo družino in okolje, v katerem živijo. Najpogosteje se 

skupaj igrajo štirje otroci, ki tvorijo družino.  

Priljubljena je tudi igra z avtomobili in drugimi vozili, vlaki (25,%), ki jim otroci pripišejo 

nadnaravno moč, zmožnost govora, letenja, nesmrtnosti in podobne moči. 

Najpogosteje se skupaj igrajo štirje ali pet otrok.  

Zelo priljubljene so tudi igre z bojevniki in vilami (15 %), pri katerih otroci posnemajo 

junake iz risanih filmov. Tudi pri teh največkrat v skupini sodelujejo štirje otroci. V 

vrtcu se otroci veliko igrajo tudi dramske igre (13 %), v katerih dramatizirajo zanje 

aktualno dogajanje ali svoje junake, posnemajo različne poklice, kot so frizer, 

zdravnik, mehanik, lesar in podobno (13 %) ter se včasih igrajo v kuharskem kotičku 

(11 %).  

 

Rezultati so pokazali, da starši otrokom ne izbirajo igre, temveč jo v manj kot polovici 

primerov (42 %) določijo skupaj z otrokom, ali pa jo ta izbere popolnoma sam (58 %).  

 

Z anketiranjem staršev sem želela ugotoviti, ali se tudi doma otroci najpogosteje 

igrajo simbolno igro. Rezultati ankete so prikazani v Grafu 4.  

 

 

Graf 4: Vrste iger – »starši« 

Dobra tretjina anketirancev (37 %) je odgovorila, da si otroci doma izberejo simbolno 
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skrivalnice, igro na igralih, kolesarjenje in podobno), konstrukcijska igra  (lego kocke), 

uporaba elektornskih medijev (8 %) in drugo (2 %). 

Med simbolnimi igrami so starši (Graf 5) navedli, da se otroci doma najpogosteje 

igrajo simbolno igro s pomočjo dojenčkov ali plišastih igrač (30 %). Igrače jim 

pomenijo enakovrednega partnerja ne glede na to, ali se z njimi igra odrasla oseba 

ali ne. Sledi igra, kjer se otroci pretvarjajo, da so različne živali in posnemajo njihovo 

obnašanje (23 %). Naslednje igre, ki se jih otroci radi igrajo, so kuhanje v kuharskem 

kotičku (16 %), vživljanje v poklice (frizer, zdravnik), bojevnike in princeske (11 %) ter 

igra z vozili (9 %).  

 

Graf 5: Najpogostejše simbolne igre doma 

 

Zbrani rezultati kažejo, da tako v vrtcu kot tudi doma pobuda za igro večkrat pride s 

strani otrok kot s strani odraslih. Odrasli mu pomagajo z idejami, a za igrano 

dejavnost se otrok vedno odloči sam, kar še enkrat potrjuje dejstvo, da je igra 

spontana otrokova dejavnost, ki poteka zaradi otrokove notranje potrebe in želje ter 

ni vezana na želje in potrebe odraslih. 

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da je simbolna igra najbolj tipična za otroke, ki so stari 

med tremi in šestimi leti, kar so potrdili tudi rezultati ankete. Če primerjam izbiro vrste 

igre v vrtcu in doma, ugotavljam, da je simbolna igra najpogostejša oblika igre pri 

otrocih v drugem starostnem obdobju. Razlika se pojavi že pri drugo uvrščeni 

dejavnosti, ki kaže da se otroci v vrtcu veliko igrajo s konstrukcijskim materialom, 

medtem ko je doma konstrukcijski material šele na četrtem mestu, po igri z 

didaktičnimi igračami in likovnim ustvarjanjem. Zanimivo je tudi, da so starši v anketi 

navajali igro na prostem, ki se je uvrstila na tretje mesto, medtem ko tovrstne igre pri 

vzgojiteljih v vrtcih ni bilo zaslediti. Res je, da so vzgojitelji imeli krajši čas za 

reševanje ankete, vendar menim, da to ni opravičilo, da vzgojitelj prezre kakršno koli 

igro na prostem, saj prav ta ponuja otrokom nešteto možnosti. Kot rezultat ankete 

sem zasledila še eno posebnost, ki je v zadnjem času na splošno vse bolj razširjena: 

DOM 
30% 

ŽIVALI 
23% 

KUHINJA 
16% 

BOJEVNIKI, 
PRINCESKE 

11% 

POKLICI 
11% 

VOZILA 
9% 

N = 60 



Diplomska naloga - Vloga odraslega v otroški igri    Beti Mešić  

19 
 

pogost stik z računalnikom in televizijo, medtem ko te dejavnosti v vrtcu v času 

izvedbe ankete ni bilo mogoče zaslediti. 

Otroci se tako v vrtcu kot doma najpogosteje igrajo simbolno igro dom. Pri njej ima 

pomembno vlogo jezik, saj gre predvsem za definiranje vsebine igre ter definiranje 

igrač in igralnega materiala, pri tem pa otrok uporablja različne besedne vrste in tvori 

stavke. Tako si otroci s pomočjo najpreprostejšega materiala naredijo uporaben in za 

njih tisti trenutek potreben predmet (npr. spremenijo barvico v toplomer, stol v avto in 

podobno). Rezultati ankete so pokazali, da se otroci nekaterih iger v vrtcu ne igrajo 

ali pa se jih igrajo v zelo majhnem obsegu. Tako v vrtcu kot doma obstajajo igre, ki 

se jih otroci igrajo pogosteje. Spodbudna je tudi ugotovitev, da se sama zvrst in 

oblika igre prilagajata številu otrok, ki so vključeni vanjo. 

8.2. MNENJA VZGOJITELJEV IN STARŠEV O PROSTI IGRI OTROK   

Rezultati raziskave so pokazali, da se večina anketiranih vzgojiteljev zaveda, da 

morajo otrokom nuditi pogoje za igro. Zavedajo se tudi, da morajo igro, ki so si jo 

otroci izmislili, občasno tudi obogatiti. Ta se lahko kljub veliki otroški angažiranosti 

začne ponavljati, saj je otroci sami ne zmorejo nadgraditi. Posledično se jo sčasoma 

prenehajo igrati, čeprav so v njej zelo uživali. Za nadgradnjo otrokove igre je 

nedvomno potrebna odrasla oseba, ki že samo z idejo ali vključitvijo nove vloge v 

igro da otrokom novo motivacijo in tako pripomore k razvojno višjemu nivoju igre.  

 

Graf 6: Vzgojitelji in njihovo stališče o prosti igri otrok 

 

Iz rezultatov ankete je bilo mogoče sklepati, da obstaja določeno število vzgojiteljev, 

ki menijo, da mora vzgojitelj zgolj pripraviti prostor in rekvizite za igro ter nato 

otrokom pustiti, da se igrajo sami. Ob tem lahko pripomnimo, da se določen del te 

skupine anketirancev ne zaveda, kako pomembno je njihovo vključevanje v igro 

otrok, kjer bi lahko kot pedagogi in mentalno razvitejši partnerji dvignil raven igre.  

Rezultati ankete so prikazani v Grafu 6. 
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Graf 7: Vloga staršev v igri  

 

Pri anketnem vprašanju, v katerem so se anketirani starši opredelili do svoje vloge pri 

igri otroka, je prevladovalo mnenje, da morajo straši otroku dati tako priložnost, da se 

igra sam, kot tudi prevzeti vlogo soigralca (73 %). Le dobra četrtina anketirancev se 

je opredelila do vloge v igri tako, da bi morali vsaj včasih dati otroku spodbude 

(material, idejo o igri), mu pustiti, da se igra brez odraslih (15 %) in ga spodbujati, da 

se igra sam ali z drugimi otroki (sorojenci ali vrstniki), saj menijo, da so sami v igri 

odveč (12 %).  

Rezultati ankete so prikazani v Grafu 7. 

 

Zaključim lahko, da se je večina odraslih zavedanje o njihovi vlogi za učinkovito igro 

otrok že ponotranjila, saj se zavedajo, da odrasli lahko igro otrok spodbudi, usmerja 

in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim igralnim dejavnostim.  
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8.3. VLOGA ODRASLIH V OTROŠKI IGRI  

Odgovori vzgojiteljev na vprašane o vlogi odraslih v otroški igri so po moji oceni 

zaskrbljujoči, saj kažejo, da vzgojitelji poleg opazovanja simbolne igre otrok, ki jo 

lahko izvaja aktivno z udeležbo ali kot zunanji opazovalec (se v dejavnost ne 

vključuje, temveč ima za opazovanje razdelano pripravo načrta) med igro dela druge 

stvari oz. se ukvarja z drugimi otroki (17 %). Ta podatek nam pove, da vzgojitelji ne 

ločijo, kaj pomeni opazovanje otrok pri igri in kaj nadzor nad otroki, ko se igrajo.  

Med ponujenimi odgovori iz anketnega vprašalnika so vzgojitelji v četrtini primerov 

(26 %) izbrali, da so najpogosteje otroško igro opazovali. Temu odgovoru sledi 

odgovor, da so vzgojitelji med igro otrok počenjali druge stvari oz. se ukvarjali z 

drugimi otroki (21 %). Šele na tretje mesto se je uvrstilo vključevanje vzgojiteljev v 

igro otrok kot soigralcev (14 %). To je mogoče pripisati velikemu številu otrok na 

posameznega vzgojitelja (normativi), dejstvu, da se vzgojitelj ne more priključiti vsem 

otroškim igram, ki potekajo v skupini, pa tudi temu, da vzgojitelji pripravljajo 

naslednjo načrtovano dejavnost.  

Graf 8: Aktivnost vzgojitelja pri simbolni igri 

 

Rezultat ankete kaže, da so vzgojitelji le redko (12 %) otroke spodbujali, da v igro 

vključijo drugega otroka ali da so pomagali pri pripravi prostora in rekvizitov (11 %). 

Dobra šestina anketirancev je povedala, da so pri igri posredovali zaradi konflikta (8 

%) in da so opozarjali otroke naj se igrajo drugače, saj motijo (8 %).  

Rezultati ankete so prikazani v Grafu 8. 
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Graf 9: Aktivnost odraslega v simbolni igri 

 

Tudi v skupini staršev sta najpogostejši aktivnosti v simbolni igri opazovanje igre (29 

%) in ukvarjanje z drugimi stvarmi (20 %). Le slaba petina (18 %) anketirancev se je 

v igro vključevala kot soigralec.  

Četrtina anketirancev je odgovorila, da je otrokom nudila pomoč pri pripravi prostora 

in rekvizitov (10 %), posredovala zaradi konflikta (7 %) ter opozarjala otroke, naj se 

igrajo drugače (8 %) in jih spodbujala, naj v igro vključijo drugega otroka (8 %).  

Rezultati ankete so prikazani v Grafu 9. 

Tudi med starši je skoraj slaba desetina (16 %) vprašanih odgovorila, da so igro 

opazovali ter da so se ukvarjali z drugimi stvarmi, kar je po mojem mnenju 

nezdružljivo.  

Prosta igra otrok v vrtcu je namenjena »sprostitvi« oz. predstavja »vmesno« 

dejavnost med vodenimi in rutinskimi dejavnostmi. Ob primernem vključevanju 

vzgojitelja bi »učenje preko igre« lahko bilo kot igra z mentalno razvitejšim 

partnerjem in bi s tem nadgradili otrokovo spontano dejavnost, ki je v vodenih 

dejavnostih pogosto prezrta. Iz raziskave je razvidno, da se vzgojitelj v igro kot 

soigralec vključi redko. Tako v vrtcu kot doma se odrasli vanjo vključijo v manj kot 

petini primerov (20%) in še v teh primerih ni gotovo, da kljub zavedanju odraslih, da 

naj bi ravnali v območju bližnjega razvoja, tako tudi delujejo. Velikokrat odrasli 

prepustijo vodenje igre otrokom in s »scenarijem« otrok delujejo na otroka k razvojno 

višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti.  
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9. ZAKLJUČEK 

 

Igra kot primarna in osrednja dejavnost otrok je v predšolskem obdobju ena izmed 

najbolj raziskovanih področij. Z natančnim opazovanjem igre lahko otroka bolje 

spoznamo, kar je v pomoč pri soustvarjanju njegovega napredovanja v razvoju. 

Iz ankete za vzgojitelje je razvidno, da še vedno velja ugotovitev M. Batistič Zorec, ki 

trdi, da vzgojitelji ali vodijo dejavnost ali prepuščajo otroke prosti igri, pri čemer otroke 

le pazijo, med obema skrajnostma pa je izredno malo aktivne udeležbe vzgojiteljic v 

spontanih simbolnih igrah. Rezultati ankete so pokazali, da velja enako tudi za 

starše.  

V anketi so odrasli v večini pokazali, da se zavedajo, kako pomembno je vključevanje 

odraslih v otrokovo igro. Zavedajo se, da otrok dobi najbolj optimalne spodbude za 

razvoj igralne interakcije v igri z odraslim ali starejšim vrstnikom, ki deluje kot 

mentalno razvitejši partner. A vendar je iz opisa igralnih situacij razvidno, da se 

odrasli v igri z otroki raje zgolj »pridružijo«, kot da zavestno dvigujejo raven igre. 

Prosto igro bi po mojem mnenju lahko pogosteje izkoristili za delovanje v območju 

bližnjega razvoja in s tem omogočili razvoj višjih, predvsem simbolnih vrst igre in tako 

vplivali na otrokov razvoj. 

Otrok se po tretjem letu že začne vključevati v skupno igro z drugimi otroki, kar je 

razvidno tudi iz te rezultatov ankete. Odgovori vzgojiteljev so pokazali, da se pogosto 

igrajo po štirje otroci skupaj. Otrokovo zanimanje za igro se s starostjo spreminja in v 

vsaki ponavljajoči igri si otrok najde nove predmete, situacije in zaplete, ki nadgradijo 

njegovo igro. Če so otroku časovni intervali prekratki za dokončanje igre, mu lahko 

zanimanje zanjo tudi upade. Za kakovostno igro otrok potrebuje tudi ustrezno urejen 

prostor in rekvizite. Zelo pomembna je tudi vloga odraslega, ki lahko na igro vpliva 

kot mentalno razvitejši partner in s tem dvigne raven igre. Rezultati so pokazali, da 

se odrasli v otroško igro praviloma vključijo na povabilo otrok, medtem ko se k igri 

bolj poredko priključijo samoiniciativno. 

Menim, da bi lahko odrasli poleg načrtovanih dejavnosti, kjer otroci razvijajo določene 

sposobnosti, pogosteje izkoristili za učenje: tudi prosto igro, ki nudi najoptimalnejše 

pogoje za učenje in razvoj sposobnosti. 
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11. PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/ICE 

Sem BETI MEŠIĆ, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 
svoje diplomske naloge na temo VLOGA ODRASLEGA V OTROŠKI IGRI sem sestavila 
anketni vprašalnik. Vaši odgovori mi bodo v dragoceno pomoč pri diplomski nalogi. 
Vprašalnik je anonimen in služi zgolj v raziskovalne namene v okviru diplomske naloge. 
 
Anketa se nanaša na domišljijsko oz. simbolno igro otrok  v vrtcu. Zanjo je značilno, da si 
otrok predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni -  uporablja torej simbole. 
 
1) Starost otrok v vašem oddelku: 

od_____let do _____ let 

 
 

2) Kako je danes v vašem oddelku potekala prosta igra (lahko izberete tudi oba 
odgovora, če so imeli otroci obe možnosti)? 

 
a. Otroci so izbirali med danimi alternativami. Katerimi: 
     _________________________ 
 
     _________________________ 
 
     _________________________ 
 

 
b. Otroci so imeli možnost, da si sami izberejo, kar želijo. Napišite, kaj so se igrali: 
     _________________________ 
 
     _________________________ 
 
 

3) Kako gledate na vlogo proste igre otrok (Izberite EN odgovor, ki je najbližje 

vašemu stališču o prosti igri ali oblikujte svoj odgovor)? 

 

a. V času proste igre naj se otroci igrajo sami (brez posega odraslega) in povsem v skladu s 

svojimi željami. 

 

b. Vzgojitelj mora pripraviti prostor in rekvizite za igro ter nato otrokom pustiti, da se sami 

igrajo. 

 

 

c. Vzgojitelj mora otrokom nuditi pogoje za igro. Igro, ki so si jo izmislili otroci, pa naj 

občasno obogati tako, da se otrokom pridruži kot partner v igri. 

 

d. Drugo: ______________________________________________________________ 
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4) Katere domišljijske igre so se danes igrali otroci v času proste igre? Na kratko 

opredelite vsebino igre in v oklepaju zapišite število otrok pri igri. 

 

I. igra:____________________________________________________________________ 

 

II. igra:____________________________________________________________________ 

 

III. igra:____________________________________________________________________ 

 

IV. igra:____________________________________________________________________ 

 

V. igra:____________________________________________________________________ 

 

VI. igra:____________________________________________________________________ 

 

5) Kaj ste v času domišljijskih iger, ki ste jih navedli pri 4. vprašanju, delali vi? 

(Ustrezno označite z X) 

 

AKTIVNOST VZGOJITELJA 

 
I.igra 

II. 

igra 

III. 

igra 

IV. 

igra 

V. 

igra 

VI. 

igra 

Med igro sem delala druge stvari oz. se 

ukvarjala z drugimi otroki.      
 

 

Igro sem opazoval/a.      
 

Posredovala sem zaradi konflikta med 

otroki.      
 

Otroke sem opozorila, naj se drugače 

igrajo (npr. da so preglasni).      
 

Kot soigralka sem se vključila v igro 

otrok.      
 

Otroke sem spodbudila, da v igro 

vključijo drugega otroka.      
 

Otrokom sem pomagala pri pripravi 

prostora in rekvizitov.      
 

Drugo:__________________________

_______________________________      
 

 

6) Če ste bili v kateri od iger udeležen/a kot soigralka, podrobneje opišite vašo vlogo.  

V primeru, da danes niste bil/a partner/ka v nobeni igri, opišite katero od vaših 

preteklih izkušenj. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!  
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OPISANE VLOGE VZGOJITELJEV  KOT PARTNERJI V OTROŠKI IGRI 

1. Otroci so se igral »nastopanje«. S kostumi sem njihovo igro popestrila, kar je povzročilo 

večjo zagnanost in podaljšalo zanimanje za igro. V igro sem se vključila kot 

pripovedovalka ter upoštevala njihove želje in tako je nastala čisto nova pravljica. 

2. Deklice so me prosile za pomoč pri iskanju določenih baru hama perlic, ko smo jih našle 

so iz njih sestavile različne živali in kraljične. Hama perlice sem na njihovo željo polikala in 

se z njimi igrala. 

3. Otroci so me prosili da jim pomagam narisati policijski avto. Naštevali so mi kaj naj 

narišem (gume imajo 3 kroge, sireno, luč, napis policija z belo barvo) … Dobro so vedeli 

kaj vse mora biti na risbi, zato so bili s končni izdelkom zelo zadovoljni.  

4. Otroke sem spodbujala k razmišljanju o živalskih mladičih in njihovem poimenovanju ter 

življenjskem prostoru.  

5. Otroci so se igrali viteze se mečevali in oponašali kar smo brali v knjigah. Vključila sem se 

v igro, ko je postalo pregrobo. Nič jim nisem prepovedala, le povedala sem jim kako je 

pisalo v zgodbi. Nato so se otroci igrali poleg mečevanja še konje katere so jahali, metali 

žoge v tarčo … 

6. Otrokom sem pomagala pri oblačenju in pestovanju dojenčkov, popravljanju vozičkov. 

Preizkušala sem »skuhane stvari, pila kavo«. Igra se je razvila v ser kjer sem bila sama 

gostja v restavraciji, otroci pa so mi prinašali različne svari. 

7. Poustvarjanje po dramatizaciji. Otroci so me prosili za pomoč pri obnovi vsebine in za 

rekvizite. Pomagala sem jim začeti, nato pa sem se umaknila in jih opazovala. 

8. Sodelovala sem preko preizkušanja »skuhanega« in jim ponujala ideje. 

9. Vključen sem bil kot sodnik pri igri, kjer so otroci merili razdalje, kateri otrok dlje izstreli s 

topom. 

10. V igro sem se vključila enakovredno kot usmerjevalka, v kolikor otroci sami niso 

zmogli. 

11. Z otroci sem bila gasilka in smo reševali plišaste igrače iz ognjenih blokov in hiš. 

12. V kotičku dom so se otroci igrali vsakodnevno igro. Sama sem prišla na obisk kot teta 

z morja. 

13. Bila sem v vlogi pacienta, in otroški zdravniki so me pregledali, operirali in pozdravili. 

14. Pri igri sem bila enakovreden partner z otroki, imela sem vlogo princeske. 

15. Preberemo pravljico, otrokom pripravim rekvizite (lutke), skupaj uprizorimo predstavo. 

Opazujem igro in se spontano vključim, ter sem pri tem pozorna na reakcijo otrok. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Sem BETI MEŠIĆ, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 
svoje diplomske naloge na temo VLOGA ODRASLEGA V OTROŠKI IGRI sem sestavila 
anketni vprašalnik. Vaši odgovori, ki naj se nanašajo na otroka, v katerega oddelku ste dobili 
vprašalnik, mi bodo v dragoceno pomoč pri diplomski nalogi. Vprašalnik je anonimen in služi 
zgolj v raziskovalne namene v okviru diplomske naloge. 
 
Anketa se nanaša na domišljijsko oz. simbolno igro otrok doma. Zanjo je značilno, da si otrok 
predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni -  uporablja torej simbole. 
 
1) Starost vašega otroka: 

_____let  

 
 

2) Kako je včeraj doma potekala igra vašega otroka (lahko izberete oba odgovora)? 
 
c. Otroku sem dal/a idejo oz. več idej za igro. Katere: 
     _________________________ 
 
     _________________________ 
 
     _________________________ 

 
 

d. Otrok si je sam izbral naslednje igre: 
     _________________________ 
 
     _________________________ 
 

_________________________ 
 
 

3) Kako gledate na vašo vlogo pri igri vašega otroka (Izberite EN odgovor, ki je 

najbližje vašemu stališču o prosti igri ali oblikujte svoj odgovor)? 

 

a. Otroka spodbujam, da se igra sam ali z drugimi otroki (sorojenci ali vrstniki), saj menim, 

da smo odrasli v igri odveč. 

 

b. Starši bi morali vsaj včasih dati otroku spodbude (npr. material ali idejo, kaj naj se igra) 

ter nato otroku pustiti, da se igra brez odraslih. 

 

c. Starši morajo otroku dati tako priložnost, da se igra sam, kot tudi prevzeti vlogo soigralca 

v igri. 

 

d. Drugo: ______________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

 



Diplomska naloga - Vloga odraslega v otroški igri    Beti Mešić  

29 
 

4) Katere domišljijske igre so je včeraj igral vaš otrok? Na kratko opredelite vsebino 

igre in v oklepaju zapišite, ali se je igral sam ali še s kom(npr. očka, sestrica, dva 

prijatelja ...). 

 

VII. igra:________________________________________________________________ 

 

VIII. igra:________________________________________________________________ 

 

IX. igra:____________________________________________________________________ 

 

 

5) Ali ste se v katero izmed navedenih domišljijskih iger, iz 4. vprašanja, vključili? 

Kako? (Ustrezno označite z X) 

 

AKTIVNOST ODRASLEGA I. igra II. igra III. igra 

Med igro sem delal/a druge stvari.  

(kuhal/a, se ukvarjal/a z drugim otrokom...)   
 

Igro sem opazoval/a.   
 

Posredoval/a sem zaradi konflikta med otroki.   
 

Otroka sem opozori/la, naj se drugače igra (npr. da 

je preglasen).   
 

Kot soigralec/ka sem se vključil/a v igro otrok.   
 

Otroka sem spodbudil/a, da v igro vključi drugega 

otroka.   
 

Otroku sem pomagal/a pri pripravi prostora in 

rekvizitov.   
 

Drugo: __________________________ 

________________________________   
 

 

 

6) Če ste bili v kateri igri udeleženi kot soigralec/ka, podrobneje opišite vašo vlogo.  V 

primeru, da danes niste bil/a partner/ka v nobeni igri, opišite katero od preteklih 

izkušenj. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 
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OPISANE VLOGE STARŠEV  KOT PARTNERJI V OTROŠKI IGRI 

1. Navadno želi, da opazujem njegovo igro oz. mi razlaga svoj domišljijski svet, kaj se 

dogaja v njem ipd. včasih želi, da se mu pridružim kot potnik na ladji ali kot lastnik 

cirkuškega psa. 

2. Ko se je igrala bolnišnico, sem jim pomagala pregledovati otročke (dojenčke in medvedke) 

in jim meriti vročino. 

3. Bila sem mami tiger. 

4. Pomoč pri sestavljanju zahtevnejših lego »robotov«, pomoč pri puzzlih, branje knjig, 

ustvarjalne dejavnosti (plastelin, papir) … 

5. Hčerki pripravim pripomočke oz. kaj poišče tudi sama. Nato se usedem in hčerka me  

češe in frizira. 

6. Moja in soprogova vloga je, da nas otrok postreže z zajtrkom, ki nama ga pripravi v hiši, 

kjer ima iz kartona narejen štedilnik, navadno postreže jajčka, tortico in kavico z mlekom. 

Vse je potrebno do konca pojesti, pohvaliti kako je dobro, zdravo in odlično pripravljeno 

(spodbujanje k zdravi prehrani – zelenjava, pohvala kot motivator). 

7. Otrok je kuhal hrano jaz sem jo pojedla, nato sem mu dala idejo, da jaz pridem v 

restavracijo, on pobere naročilo, skuha in postreže. Dodala sem prt svečke, on pa je svojo 

vlogo spreminjal iz natakarja v kuharja in nazaj v natakarja. 

8. Pri igri z avtomobili sem sotekmovalka pri dirkah. 

9. Otrok je večkrat moj »soigralec« v pravih igrah kot je kuhanje (je že pravi pomočnik). 

10. Navadno pustim starejšemu otroku, da prevzame oz. »dirigira« ostalim kakšno vlogo 

imam. V konkretnem primeru sem bila »otroček« mame želve, ki se je igral z mamico in 

sestrico in očkom na plaži. Iz lego kock je imel narejeno hišico … 

11. Navadno sodelujem pri kakšnem vstavljanju, kot rezanje, sestavljanje … hčerka tudi 

rada piše, pozna nekaj črk in besed, tudi to veliko delava skupaj, ker ima  veselje. 

12. Naredili smo si grad in se igrali princeske in čarovnice. Včasih se igramo zdravnike 

(seveda sem jaz pacient), trgovino … 

13. Bila sem bolnik, ležala v »ordinaciji« otroci so me zdravili, povijali s povoji, in merili 

vročino … 

14. Pomagala sem ji narisati kokoško iz igrice BISERGORA, potem jo nariše še sama. 

15. Lego kocke: predlagam zaporedje zlaganje kock, sledim željam in predlagam otroku. 

Avtomobilčki: otrok mi dodeli en avto in pojasni njegovo vlogo, ki jo prevzamem: npr. 

policijski avto tebi s sireno, dirkalni avto je glasen itd. 

Risanje: rišemo po predlogi otroka tematske risbice. Npr. družino, hišo, ljudi, naravo, 

pomlad, rože. 

16. Otrok mi je dodelil vlogo reševalca, tako da sem vozila poškodovane v bolnišnico in 

sporočala gasilcem kje so požari. 
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17. Pri igri sem bila mamica z otrokom, ki je prišla v vrtec  ali pa vzgojiteljica, ki je sprejela 

otroka. 

18. Uživa, ko me češe, mi dela razne frizure. K temu paše tudi make-up in lakiranje 

nohtov. Zadnje čase sem njen model. Uživa, ko mi maže uči, lička in ustnice. Res mi ji 

težko, samo sedim. 

19. Bila je zdravnica in/ali pacient v zdravstveni ordinaciji in oskrbovalec. Deklica (edinka) 

se pogosto potrudi, da tudi starše vključi v igro. Pri igri človek ne jezi se sem igrala 

enakovredno kot otrok, ki dobro pozna pravila in ne rabi nobenih dodatnih usmeritev. 

20. Skrivalnice doma, razne igre na igrišču. Aktivno sodelovanje pri pospravljanju kot 

»igra«. 

21. Skrivalnice s sinom sva se izmenjavala. Pri igri vlog je sin povedal kaj naj bom jaz in 

kaj on, nato sva se to igrala. 

22. V otroškem časopisu sva seštevala sadje in zelenjavo. Nato sva se učila črke. 

23. Bila sem učiteljica, ko je hčerka pripeljala otroka v vrtec, potem ko ga je prišla iskat 

sem ji povedala, da je bil otročiček zelo priden, da je vse pojedel in lepo spal. Izdelovanje 

šotora (moja vloga je bila pomoč ter ideje). Ko je šotor stal, sva se v njem igrala z lutkami. 

24. Otrok sprejme v namišljeni gostilni naročilo za hrano in pijač, jaz povem kaj bi želela 

jesti in piti, potem gre otrok v svojo kuhinjo po namišljeno hrano in pijačo ter mi jo prinese, 

jaz pa hrano in pijačo pokomentiram. 

25. Z otrokom sem se udeležila igre z dojenčkom, in sem ji pomagala, da dojenčka 

preoblečeva. 

26. Pri igri z lego kockami mi je dodelila človečka katerega vloga je bila, da je pasji in 

konjski frizer. Skupaj sva sestavili hišico in se nato igrali v njej. 

27. Bila sem oseba, ki je preizkušala hčerkine tortice. Jaz sem povedala ali je dobra. 

28. Velikokrat se skupaj igrava z Barbi lutkami, dostikrat se igrava igro konjička, da jaha 

na meni. V igri je vedno glavna, ko se igrava skupaj. 

 


