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POVZETEK
V diplomskem delu sem sledila viziji otrokom približati les, to prastaro dobrino naših
prednikov, v želji, da bi ga vzljubili, in jih navdušiti za igro z njim v gozdu, na travniku ali v
igralnici.
Skozi igro z njim smo se podali na pot občutenja, preizkušanja in raziskovanja. Otroci so
skozi procese, v katerih so spoznavali, uživali ter se učili, rasli in si privzgajali skrb za naravo.
Otroci so les občutili ter zaznavali z vsemi čutili od majhnega drevesa do procesa obdelave in
izdelave samostojnega izdelka iz lesa.
V prvem delu diplomskega dela predstavim teoretična izhodišča psiholoških teorij razvoja
otrok (s poudarkom na motoričnem razvoju malčka, razvoju čutenja in zaznavanja ter razvoju
pozornosti) ter vidik nazornosimbolične ravni duševnih procesov. Skozi teoretična izhodišča
omenjam igro otroka, malčka, tehnične dejavnosti in značilnosti lesa v povezavi z
dejavnostmi otrok.
V osrednjem, empiričnem delu predstavim dejavnosti otrok, ki temeljijo na zaznavanju,
občutenju, spoznavanju ter raziskovanju lesa, a so hkrati vpete v subtilni svet igre in otroštva.
Ključne besede: igra, les, igrače, lesene igrače.

SUMMARY
The thesis explores ways to acquaint children with wood— ancient substance used by our
ancestors. We wanted to pursue the vision of acquainting children with wood so they would
grow fond of it and play with it in the woods, meadows or playrooms.

The children followed the path of sensations, experiments and explorations through play with
wood. They grew and embraced the idea of taking care of the nature while enjoying and
learning about wood. They touched and sensed the wood from its initial stage as a small tree
to its treatment and the production of wood products.

The first part of the thesis involves theoretical standpoints of psychological theories regarding
child development (focusing on motor development in children and the development of
sensations, perception and attentiveness) and the explicit-symbolic level of mental processes.
The theoretical background provides insight into children’s play, technical activities and the
characteristics of wood as part of activities with children.

The main empirical part deals with the activities of children on the basis of perception,
sensations, experiments and explorations of wood, all intertwined with the subtle world of
play and childhood.

Key words: play, wood, toys, wooden toys.
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UVOD
Otroštvo in otrokova igra sta neprecenljiv in neizčrpen vir raznovrstnih možnosti, idej, znanj
ter spoznanj, vendar ju moramo pravilno razumeti. Razumevanje otroka in njegove igre
dozoreva in se rodi skozi čas, ki ga »polno« preživimo z otrokom.
Otrokov svet je svet igre in igrač. Namen vzgojiteljev je, da znamo ustvariti srečno otroštvo
otrok, kjer lahko z ustvarjanjem, odkrivanjem novega, zanimivega, vendar obogatenega z igro
in aktivnim učenjem otrok, otrok raste. Spoštovati moramo njihovo neukrotljivo radovednost
in dragoceno sposobnost za čudenje.

V igri si otroci izpopolnjujejo zaznavanje, dojemanje, predstavljanje in sklepanje. Igra je
malčkova temeljna dejavnost in njegova nenadomestljiva potreba. Otroku moramo zagotoviti
dovolj časa zanjo, ustrezen prostor, spodbude in ga navajati na samostojnost.
Tehnična vzgoja, izražena v okviru dejavnosti otrok, prispeva k celostnemu oblikovanju
otroka na senzornem, gibalnem, govornem in intelektualnem področju s povezovanjem vseh
kurikularnih področij, v katera je vtkana. Otrok si skozi tehnične dejavnosti razvija motorične
sposobnosti in delovne spretnosti, hkrati pa se v ustvarjalnem procesu srečuje s tehničnimi
pripomočki in orodji za obdelavo lesa, s katerimi lahko postane soustvarjalec pri izdelavi
igrače.
Otrokom želim približati les, temeljni element narave, ob nudenju spodbudnega učnega okolja
za učenje in igro z raziskovanjem. V današnji dobi materializma in interaktivne tehnologije se
vse manj otrok igra v naravi in z naravnimi igračami, kot so lesene paličice, različni odrezki
debel in vej. Pozabili smo na igro z naravnim materialom, ki je preprost, varen, a hkrati
dostopen element otrokove igre.
Narava s svojo prvobitnostjo je najprimernejši kraj za otroško igro, naš navdih in učitelj na
poti raziskovanja, preizkušanja, učenja ter rasti. Zato približajmo naravo in les otrokom, saj
bomo s tem spodbudili njihovo neustavljivo ustvarjalnost in domišljijo. Otroci se bodo v igri z
lesom in preizkušanjem lesa podali na pot raziskovanja tudi tistih aktivnosti, ki jim še niso
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dorasli. »Na ta način postaja igra osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter
osnova za primarne oblike učenja« (Horvat, 2006: XI).
Narava je tudi najprimernejši kraj za otroško igro, učenje in rast, saj otroci s svojo bitjo in
subtilnostjo sprejemajo in srkajo vase prav vse. Otrokom je treba omogočiti otroštvo v
sodelovanju z naravo. Privzgajamo jim vse, kar smo. Vsa naša delovanja bodo puščala sledi v
njihovih življenjih, zato moramo dejavnosti modro izbirati.
Skozi diplomsko delo sem otroke peljala v tej smeri s poudarki na zaznavanju, občutenju,
spoznavanju, raziskovanju lesa in igre z njim.
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TEORETIČNI DEL
1 RAZVOJNOPSIHOLOŠKE TEORIJE RAZVOJA OTROK,
STARIH OD DVEH DO TREH LET
1.1

RAZVOJ IN UČENJE OTROK

Otrokov razvoj je proces, ki ga oblikujeta dednost in okolje. Različne razvojnopsihološke
teorije so gradniki pedagoških konceptov in modelov predšolske vzgoje. Večina pedagoških
konceptov združuje spoznanja različnih razvojnopsiholoških teorij (kognitivna teorija Piageta,
sociokulturna torija razvoja Vigotskega, Brunerjeva kognitivna teorija, Freudova teorija,
Eriksonova teorija) (Marjanovič Umek 2009).

1.1.1 PIAGETOVA TEORIJA RAZVOJA
Piagetova teorija razvoja mišljenja govori o štirih zaporednih stopnjah (zaznavno gibalna,
predoperativna, konkretno operativna, formalno operativna stopnja) in posameznih fazah
znotraj njih, skozi katere otrok napreduje v skladu s svojim biološkim zorenjem in v
interakciji z okoljem. Otrok si ob izmeničnih procesih asimilacije in akomodacije postopoma
gradi celovitejša spoznanja in miselne strukture (Marjanovič Umek 2009). Po Piagetovi teoriji
uvrščamo otroke, stare od dveh do treh let, v predoperativno stopnjo kognitivnega razvoja
mišljenja (od 2 do 7 let), v kateri gre za razvoj in rabo simbolov (besede, geste, odloženo
posnemanje, igra, risanje) ter egocentrično komunikacijo. Učenje otrok se prične ob nastanku
neravnotežja v delovanju miselnih struktur. Za otroka je pomembno okolje, v katerem ima
možnost aktivno raziskovati v interakcijah z vrstniki, vzgojitelji, starši in različnimi materiali
(Marjanovič Umek 2009).

1.1.2 SOCIOKULTURNA TEORIJA RAZVOJA VIGOTSKEGA

Vigotski opredeljuje kognitivni razvoj kot rezultat interakcije med otrokom in socialnim
okoljem. Izhodišče njegove teorije govori o tem, da miselne sposobnosti niso odvisne od
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prirojenih dejavnikov, ampak so produkt posameznikove aktivnosti v socialnokulturnem
okolju, kjer otrok odrašča. Vigotski poudarja, da mora biti poučevanje in učenje vedno korak
pred potencialnim razvojem. Posebej poudarja pomen socialnega učenja, ki poteka med
vrstniki in odraslimi. Njegovo najpomembnejše psihološko orodje kognitivnega razvoja je
govor (Marjanovič Umek 2009).

1.1.3 BRUNERJEVA KOGNITIVNA TEORIJA
Brunerjeva teorija poudarja načine reprezentiranja ali mišljenja o znanju pri različnih starostih
otrok. Predlagal je tri načine reprezentacij. Otroke od dveh do treh let uvršča v ikonski način
(od 1 do 6 let) reprezentacije. Ikonski način reprezentira znanje z vidno ali slušno podobnostjo
in predstavami (Hill, 2001). Bruner je tako kot Vigotski mnenja, da je poučevanje pomemben
del razvoja s poudarkom na socialnem učenju.

2 ZAKONITOSTI O OTROKOVEM RAZVOJU
Obdobje zgodnjega otroštva je obdobje hitrih sprememb v razvoju malčka. Mejniki v razvoju
predstavljajo ključna vedenja, pomembna v določenem razvojnem obdobju. Sledijo si v
določenem zaporedju in omogočajo usvajanje zahtevnejših vedenjskih oblik. Vsak otrok je
individualna osebnost s svojimi značilnostmi in vedenjem, zato starosti, ob kateri otroci
dosegajo posamezne mejnike, ne moremo natančno opredeliti.
V Kurikulumu za vrtce (1999: 18−19) so opredeljene nekatere skupne zakonitosti o
otrokovem razvoju:
 otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s
kvantitativnimi kot s kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja
sledi zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medsebojnih
odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe ipd.);
 vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija) se razvijajo v vseh
razvojnih obdobjih;
 posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in
povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami;
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 v otrokovem razvoju so obdobja (t. i. kritična obdobja), ki so najbolj primerna, da se
otrok nekaj nauči ali pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način;
 individualne razlike med otroki so velike, in sicer zlasti v prvih letih njihovega
življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm;
 gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), učenjem
in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in
potencialnim razvojem.

3 POUDARKI Z VIDIKA NAZORNOSIMBOLIČNE RAVNI
DUŠEVNIH PROCESOV OTROK, STARIH OD DVEH DO
TREH LET
3.1

MOTORIČNI RAZVOJ MALČKA

Dvoletnik že razvije večino gibalnih aktivnosti, ki so značilni za razvoj človeka. Pokončna
hoja, ki jo v tem obdobju izpopolnjuje, in hoja po stopnicah je ključna sposobnost med
drugim in tretjim letom. Malček se v tem obdobju nauči uporabljati pincetni prijem ter
samostojno sedi na stolu. Okoli drugega letu že sam nese žlico do ust (Horvat in Magajna
1987). Z gradnjo stolpov, konstrukcij iz kock ter predevanjem in razvrščanjem predmetov si
malček v igri razvija ročne spretnosti, ki se razvijajo z vajo (npr. držanje svinčnika, listanje
knjig). V tretjem letu še ne usvoji koordinacije oko – roka, ki je nujnost razvoja fine motorike
pri sposobnosti prerisovanja (Papotnik, 1989). Dve- do triletni malček že zareže s škarjami.
Pisalo drži že med palcem in kazalcem in ne v pesti. Riše pike, črte in krožne poteze. Valja,
tolče, stiska in steguje glino.
V prvih dveh letih življenja obstaja tesna povezanost v telesnem in intelektualnem razvoju, ki
sta med seboj soodvisna. Prav zato je nujno nuditi malčku bogato in spodbudno gibalno
okolje.
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3.2

RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA

Izkušnje in vedenja o svetu otrok dobi preko čutil. Senzorni procesi so prepleteni in soodvisni
s procesi gibalnih aktivnosti – motorike. Zaznavanje v predšolskem obdobju postane bolj
namerno. Bistvo zaznavnega razvoja v predšolskem obdobju temelji na sposobnosti, kako
otrok analizira novo z že znanim. Malčki si bogatijo izkušnje s soodvisnostjo razvoja čutil, ki
vpliva na razvoj pozornosti.
Sposobnost ostrine vida predšolskega otroka se stalno povečuje. Dve- do triletnik prepoznava
razliko med barvami, preden jih zna poimenovati. Horvat in Magajna (1987) navajata, da
otroci že med drugim in tretjim letom starosti dobro razlikujejo štiri osnovne barve: rdečo,
rumeno, zeleno in modro. Težje razlikujejo prehodne tone barv: oranžno, svetlo modro,
vijolično.
V obdobju med prvim in drugim letom se pri otroku oblikujeta dva različna zaznavna sistema:
fonemski in glasbeni sluh. Malček že loči predmete v prostoru po njihovih glavnih fizičnih
lastnostih. Prav tako ločuje prostorske odnose v zvezi z mišičnimi občutki, ki nastajajo pri
gibanju oči, ko gleda kak predmet. Razvoj zaznavanja je močno prepleten s kognitivnim
razvojem (prav tam).

3.3

RAZVOJ POZORNOSTI

Malček je že sposoben prepoznati razliko med sliko, ki jo gleda, in med sliko, ki jo je že
videl, čeprav razlik še ne zna interpretirati. Ko je otrokova pozornost pod vplivom okolja,
govorimo o zaznavni eksploziji ali pasivni pozornosti, ki je otroku primarno dana. Pri aktivni
pozornosti otrok usmerja in nadzira svojo pozornost v skladu s svojim namenom in pri tem ga
ne bodo zmotili dražljaji iz okolja. Aktivno pozornost, ki jo imenujemo tudi iskalno vedenje,
pa mora otrok šele razvijati in mu ni dana (prav tam).
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4 IGRA OTROKA
4.1

OPREDELITEV IGRE
»Igra je otrokova pot k spoznavanju sveta,
v katerem živi in v katerega je vpoklican,
da ga spremeni.«
(M. Gorki)

»Igra je brezmejna (neskončna) in variira v celovitosti. Igra reprezentira otrokov kognitivni,
socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in
možnim, verjetnim in neverjetnim. Je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo,
sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem«
(Marjanovič Umek in Zupančič 2006: 3). Horvat in Magajna (1987) opredelita igro kot
svoboden akt, ki ni omejen z zadovoljevanjem potreb v omejenosti svojega sveta; potek in
smisel sta v njej sami. Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki ga doživlja ob igri, in ne zaradi
zunanje prisile, zato mu ni pomemben končni rezultat, ampak proces, da je zadovoljen in da
uživa v igri sami.
»V njej ni nekega realnega cilja, cilj je v igri sami. Zaradi tega je igra izredno primerna za
divergentno vedenje, raziskovanje in preizkušanje. Na ta način se otrok vsakodnevno
preizkuša s tistimi aktivnostmi in procesi, ki jim še ni dorasel. Na ta način postaja igra
osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter osnova za primarne oblike
učenja« (Horvat 2006: XI).

4.2

VRSTE IGER GLEDE NA VSEBINO (IN RAZVOJ MALČKA)

Ena najbolj poznanih klasifikacij glede na kriterij vsebine je klasifikacija, ki jo je izdelal I.
Toličič, in igre deli na funkcijske, domišljijske, dojemalne in ustvarjalne (Toličič in Smiljanič
1979).
Funkcijska igra vsebuje prakticiranje določenih funkcij v povezavi z gibanjem, zaznavanjem
in občutenjem otroka. Za funkcijsko igro so značilne gibalne aktivnosti (prijemanje,
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prenašanje predmetov, kotaljenje, plazenje, guganje, skakanje, trganje, mečkanje papirja ipd.)
ter uporaba, preizkušanje in raziskovanje predmetov po njihovih lastnostih (npr. šumeč papir,
svetleč predmet, oddaja zvok ipd.). Piaget to vrsto igre poimenuje raziskovalna. V njej otrok
predmete prijema, preizkuša, stresa, okuša, odpira in zapira, z njimi tolče, jih meče z
namenom, da bi jih bolje spoznal, raziskal. Ta vrsta igre je prevladujoča pri enoletnikih.
Najbolj izrazita je funkcijska igra v obdobju malčka, ko si otrok s ponavljanjem določenih
telesnih gibov razvija gibalne spretnosti in hkrati razvija razumevanje vzročno-posledičnih
odnosov (npr. ko vrže lesen avto na tla, odda zvok). Med funkcijske igre štejemo tudi
posnemanje glasov in igro z glasovi. Funkcijska igra je prisotna v vsem predšolskem obdobju,
čeprav se njen delež s starostjo zmanjšuje (Nemec in Kranjc 2011).
V simbolni (domišljijski) igri si otrok predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki niso realno
prisotni. Otrok si jih le predstavlja in za njih uporablja simbole (Marjanovič Umek in
Zupančič 2001: 38).
Dojemalna igra je igra, v kateri otrok opazuje slike, druge pri risanju ali posluša pesmi,
pravljice, si ogleda predstavo v gledališču ipd. (Toličič in Smiljanić 1989).

Ustvarjalne igre so igre, v katerih otrok gradi, konstruira (npr. gradi iz kock), obdeluje
material (npr. plastelin, glina), riše, slika, pleše, šiva ipd. (prav tam).

4.3

IGRA MALČKA

Radovedni malček v svojem razvoju izredno hitro napreduje in usvaja znanje. Samostojno že
hodi, premaguje ovire, skače, teka, samostojno je, se izraža z besedo ali glasom in izrazi željo
po priljubljeni igri ali igračah. Otrok se igra spontano, ker si on to želi, in igra je njegova
naravna potreba.
Otroci se igrajo z vsem, kar najdejo okoli sebe. Ni pomembno, ali je njegova igrača le majhen
okrogel kamen, ki ga je našel na travniku, ali storž v gozdu, saj igračo lahko predstavlja vsaka
stvar ali predmet, ki jo otrok spremeni v sebi želeno igračo.
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Igrača je otrokov prijatelj, prvi soigralec, spremljevalec na vseh poteh in njegov tolažnik.
Igrača je sredstvo igre in tudi vzgojno sredstvo, ki otroka spodbuja k opazovanju,
raziskovanju, razvijanju različnih spretnosti, razmišljanju, vztrajnosti in sodelovanju
(Marjanovič Umek 1981). »Igračko otrok pooseblja, jo ljubkuje, se z njo pogovarja, skrbi
zanjo in se nanjo tudi močno naveže« (Marjanovič Umek 1981: 17).
V drugem letu malčka še vedno prevladujejo različne oblike funkcijske igre (prijemanje s
prsti (pincetni prijem) ter igra s sposobnostjo pokončne stoje in hoje. V tem obdobju se pojavi
tudi eksperimentalna igra s predmeti, ko otrok s preizkušanjem ugotavlja lastnosti
predmetov (jih mečka, okuša) in uporablja več predmetov hkrati ob posnemanju (zlaganje
predmetov v zaboj, igračke na kup). Pri enoinpolletnem otroku se že pojavi simbolična
oblika igre, ki je pomembna za prihodnji otrokov razvoj socialne igre in za njegov duševni
razvoj. Pojavlja se pri komunikaciji z odraslimi, kot posnemanje hkrati pa vse vedenje in
ravnanje odraslega lahko postane vsebina tovrstnih iger. Malček si želi skupnih aktivnosti z
odraslim (skrivanje, medsebojno posnemanje, igranje z glasovi). V drugi polovici drugega
leta se pojavijo nove oblike funkcijske igre v povezavi z razvojnimi značilnostmi tega
obdobja. O motoričnih oblikah igre govorimo, ko otrok začne teči, se vzpenjati po stopnicah,
manipulirati s predmeti in jih metati. O percepcijskih igrah govorimo takrat, ko začne otrok
razvrščati predmete po barvi ali jih spušča skozi ustrezne odprtine. Pri govornih igrah se
otrok preizkuša v govoru oziroma sam iniciativno spregovori besedo ali dve in jih sestavi v
poved. Med najbolj izrazite igre tega obdobja štejemo igre raziskovanja ali eksplorativne
igre. Otrok spoznava predmete z vsemi čutili: jih liže, otipava, sesa, grize, ogleduje,
prisluškuje in z njimi tolče. Po dopolnjenem drugem letu je otrok v fazi, ko je zelo radoveden
in ob raziskovanju postavlja vprašalnice »Kaj je to?« in »Zakaj?«. Ob preizkušanju lastnosti
predmetov igra že preide v prve oblike konstrukcijske igre (otrok zgradi stolp iz treh lesenih
kock ali konstrukcijo iz lego kock) (Horvat in Magajna 1987).
V drugem letu otroka se pojavijo tudi kompleksne oblike simbolične igre, v katerih otrok
poveže več preprostih situacij igre v kompleksnejšo aktivnost (npr. sprva se otrok dela, da je,
nato pa se dela, da hrani svoje prijatelje, igrače). Horvat in Magajna (1987) poimenujeta
tovrstno igro dramska igra.
Po drugem letu otroka funkcijska igra začne upadati in preide v razvoj domišljijske in
dojemalne igre. V obdobju med drugim in tretjim letom se že pojavijo prve oblike ustvarjalne
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igre, katere glavna lastnost je težnja po uspehu. Glede na to, da je največji delež funkcijske
igre v obdobju prvih dveh let otroka, je enak delež dojemalne igre prisoten v celotnem
predšolskem obdobju otroka.
V obdobju po dopolnjenem drugem letu individualna igra otroka z željo po vključitvi
odraslega preide v vzporedno igranje z drugimi otroki in igro posnemanja (Horvat in
Magajna 1987).

Pri dolgoletnem delu z otroki prvega starostnega obdobja sem opazila, da se v obdobju do
drugega leta malček najraje igra z igračami, ki jih vleče za seboj, s preprostimi
sestavljankami, velikimi kockami iz gumijaste mase, plišastimi igračami, žogami, zaboji in
kartonskimi škatlami. Malček izredno rad »predeva« igrače iz ene škatle v drugo in poriva
predmete po prostoru. Med otroki je priljubljena igra z dojenčki in ročnimi vozički. Malčki
izredno uživajo, ko si ga posadimo na kolena in z njim ob pripovedovanju Bibarije avtorice
Mire Voglar ali petju pesmi poskakujemo. Od veselja zakričijo ob tem, ko ga najdemo v igri
skrivalnic. Ponudimo mu različne knjige, ki so primerne njegovi starosti in razvojni stopnji
(knjige s trdimi platnicami, knjige iz blaga), ki jih skupaj prebiramo oziroma mu jih beremo.
Otroku ponudimo različne materiale, da jih spoznava, preizkuša, raziskuje, uporablja (naravni
material, les, blago, papir, voda, moka ipd.). V tem obdobju mu moramo omogočiti igre za
razvijanje gibalnih spretnosti (lazenje, plazenje, igre z žogo, baloni in milnimi mehurčki ipd.).
Skupaj z njim poslušamo glasbo, plešemo, rajamo. Posnemamo živalske glasove in gibanja
živali (polž, mačka). Malčki se razveselijo povabila, da nam »pomagajo« pri opravljanju
vsakdanjih opravil (pospravljanje igrač, brisanje mize ipd.).
Malčki, stari od dve do tri leta, uživajo ob pripovedovanju in prikazovanju Bibarij avtorice
Mire Voglar (npr. Miška kaško kuhala, Dežek, Boža, boža, Gremo na vrt itd.) ali ob
prepevanju pesmi. Malčki čečkajo s svinčniki, barvicami, slikajo s prstki in prstnimi barvami.
Skupaj z odraslim ali drugim otrokom razporedijo igrače po velikosti (majhne, velike) in po
barvi. Najbolj dragoceno za otroke je, ko skupaj z odraslim nekaj izdelajo (npr. preprosto
lutko Bibo iz vate in najlonske nogavice, Polža iz nogavice, igrače iz odpadnega materiala,
lesen avto itd.). Te priložnostne igrače imajo še posebno vrednost, saj so jih sami soustvarjali
in je bila narejena prav zanj. Dve- in triletni malčki posnemajo odrasle, vrstnike ali starejše
otroke in se od njih učijo.
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4.4

POMEN SIMBOLNE IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ

Simbolna igra je igra, ki se začne pojavljati med drugim in tretjim letom otroka ali ob koncu
zaznavno-gibalne stopnje kognitivnega razvoja po Piagetovi teoriji. Otrok je takrat že zmožen
simbolne reprezentacije, predstavljanja ter zamišljanja stvari, ljudi in njihovih dejanj, ki niso
realno prisotni.
Marjanovič Umek in Musek Lešnik (1996) poudarjata, da je za otrokov kognitivni in
emocionalni razvoj simbolna igra ključnega pomena, saj spodbuja otrokove gibalne spretnosti
in razvoj govora ter bogatenje besednjaka, vpliva pa tudi na razvoj otrokovih čutil. Otroci se v
simbolni igri pogovarjajo z igračami in drugimi otroki, kar vpliva na otrokov socialni razvoj,
še posebej na razvoj otrokove socialne kompetentnosti.
Ob ponavljajočih situacijah v igri si otrok utrjuje in preoblikuje miselne sheme. Ko se otrok
igra, vanjo vdihne vsa svoja čustva, od prijetnih do neprijetnih. Predanost v igro z različnimi
načini pretvarjanja ga uči zavedanja in kontrole svojega vedenja in čustev. (Marjanovič Umek
in Musek Lešnik 1996).

5 MALČEK IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
Tehnična vzgoja se prepleta skozi vsa področja kurikuluma, čeprav ni opredeljena kot
samostojno področje v njem.
V okviru tehnične vzgoje si malčki razvijajo motorične sposobnosti, fino motoriko,
spoznavajo različne materiale, orodja in pripomočke za delo z materiali ter razvijajo
samostojnost. Skozi proces ustvarjanja pri tehnični vzgoji razvijajo otroci iznajdljivost,
ustvarjalnost ter si pridobivajo delovne navade. Urijo se v komunikacijskih spretnostih, se
aktivno učijo in so soudeleženi v celotnem procesu vzgojnega dela v vrtcu.
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6 ZNAČILNOSTI LESA V POVEZAVI Z DEJAVNOSTMI
MALČKA
Les je prvobitni material in najstarejša surovina, ki jo je človeštvo uporabljalo. Ljudje so že
od nekdaj živeli v tesni povezavi z naravo. Zanjo so znali skrbeti in jo modro izkoriščati. Iz
tega starodavnega naravnega materiala so ljudje izdelovali orodje, orožje in opremo.
Uporabljali so ga za stavbno gradivo in kurjavo.
V današnjem času nam les predstavlja material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih
sodobna industrija uporablja in predela v najrazličnejše namene in izdelke (Kregar 1952). Les
je pomembna surovina za proizvodnjo celuloze, papirja, kemičnih celuloznih vlaken,
celuloznih plastičnih mas in razstreliva (Papotnik 1989).
Ta živ, dragocen, topel in lep material skriva v sebi mnogo skrivnosti in neznank v svojem
obnašanju. Predvsem so zanimive njegove lastnosti in okoliščine, ki ga spremljajo na njegovi
poti do končnega izdelka.
Osnovne tehnične lastnosti lesa
Njegove osnovne tehnične lastnosti delimo na (Papotnik 1989):
 fizikalne lastnosti: vlaga, delovanje (krčenje, krivljenje), teža, trajnost na zraku;
 mehanske lastnosti: trdota, trdnost, prožnost, žilavost (upogib ob zvijanju);
 estetske lastnosti: barva, vonj.
Pojem les predstavlja deblo, korenine in veje drevesa. Tudi, ko drevo posekamo, material še
vedno »deluje« in se nikoli ne umiri. Krči se, razteza ali ukrivlja, čeprav smo ga že medtem
predelali v izdelek. Zato je pomembno, da vsak, ki ga uporablja za izdelavo tehničnih ali
umetniških izdelkov, pozna les in njegove naravne lastnosti in zakonitosti. Kljub njegovim
odličnim lastnostim lahko ob nepravilni uporabi postane gradivo brez vrednosti.
Mehanske lastnosti so lastnosti, ki se izražajo ob delovanju zunanjih, mehanskih sil in les
deformirajo.
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Trdota je izredno pomembna tehnična lastnost lesa. Je odpor, s katerim se odziva les, ko
želimo pri obdelavi s predmetom ali različnim orodjem prodreti v njegovo strukturo.
Občutimo jo pri zabijanju žičnikov, zavijanju vijakov, žaganju, skobljanju in brušenju lesa.
Les lažje obdelujemo v smeri rasti vlaken kot pravokotno na rast vlaken (Kregar 1952).
Trši ko je les, več moči je potrebne pri obdelavi. Zato les delimo po stopnjah trdote, ki je
odvisna od drevesne vrste. Nanjo vplivata vlaga in smola drevesa. Vlaga zmanjšuje trdoto,
smola pa jo povečuje. Tudi trdota in teža lesa delujeta v medsebojni odvisnosti. Težak les ima
višjo trdotno stopnjo kot pa lahek (Likavec 1980).
Med zelo mehek les prištevamo les smreke, rdečega bora, jelke, črnega topola in velikolistne
lipe. Med mehek les prištevamo les macesna, jelše in navadne breze. Med srednje trd les
uvrščamo les domačega kostanja, črnega oreha, duglazije, bresta in poljskega bresta. Med trde
lesove štejemo les hrasta, gorskega javora, oreha, navadnega macesna, tise, bukve, akacije in
črnega gabra. Med zelo trde lesove štejemo les oljke, palisandra in drena. Med kameno trd les
štejemo les gvajakovine (Likavec 1980). Pri tehničnih dejavnostih z malčki sem se
osredotočila na dve mehanski lastnosti lesa: trdoto in cepljivost. Malčki lažje obdelujejo
mehak, lahek smrekov les kot trd hrastov les. Leseno neobdelano kocko že zmorejo pobrusiti
z brusilno kladico. Tudi na lesene odrezke s čopičem že nanesejo lepilo in jih nalepijo na
leseno podlago ter ustvarijo leseno sliko. Dve- in triletniki že zmorejo zabiti žebelj z ravno
glavo v odrezek smrekovega debla. Če želimo, da les ne razpoka, moramo žeblje zabiti prečno
glede na razporeditev vlaken. Cepljivosti si pri dejavnostih z malčki ne želimo. Pri cepljivosti
je pomembno omeniti, da ob zabijanju žebljev v napačni smeri material (npr. letvica) poči.
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EMPIRIČNI DEL
1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Otrokom želim približati les ob nudenju spodbudnega učnega okolja za učenje in igro z
raziskovanjem. Ob stalni prisotnosti nestrukturiranega materiala želim otroke spodbuditi k
igri z njim, in sicer k igri z lesenimi odrezki v igralnici in na prostem, k igri v igralnici v
povezavi z drugimi igračami, ki so stalno prisotne, ali k igri z lesnimi odpadki v igralnici ali
na prostem.
Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki ga doživlja ob igri, in ne zaradi zunanje prisile. Potek
igre in smisel sta v njej sami. Prav zato otroku ni toliko pomemben končni rezultat kot to, da v
igri uživa in da je z njo zadovoljen. Pomemben mu je proces (Horvat in Magajna 1987).
Opažam, da se vse manj otrok igra v naravi. V današnjem času, dobi interaktivne tehnologije,
se otroci ne znajo več igrati v naravi. Tudi starši so že pozabili na igre le z naravnimi materiali
v gozdu ali na travniku. Svet je preplavljen z umetnimi masami, naravne vire pa izgublja.
Prav zato je namen vzgojiteljev, da že najmlajšim privzgojimo ljubezen do narave s tem, ko
otroke seznanimo z igro z naravnimi materiali, jim nudimo vzgled za skrb za naravo in jih
navajamo na samostojnost. Tudi Prapotnik Papotnik (1989) poudarja, da je za otroka
pomembno, da spoznava različne naravne materiale ter se igra in oblikuje z njimi, ker si s tem
razvija tehnično-ustvarjalne zmožnosti.
Moj namen je, da bi otroci ponovno vzljubili les, prastaro dobrino naših prednikov, brez
katere bi človeštvo izumrlo, in jih navdušiti za igro z njim v gozdu, na travniku ali v igralnici.
Otrokom želim nuditi to brezmejnost v igri, v kateri se združi otrokova domišljija z realnostjo,
in svet, v katerem ni ostrih mej med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, absurdnostjo in
logiko ter med varnostjo in tveganjem (Marjanovič Umek in Zupančič 2006).
V igri z lesom se bomo podali na pot raziskovanja in preizkušanja. Otroci se bodo
preizkušali tudi v tistih aktivnostih, ki jim še niso dorasli. »Na ta način postaja igra osnovno
gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter osnova za primarne oblike učenja« (Horvat
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2006: XI). V igri, ki jo lahko imenujemo tudi »delo otroka«, si bodo otroci razvijali
zaznavanje, se iz nje učili in se hkrati naučili sodelovanja z drugimi otroki.
Drevesa so dih planeta. Naša dolžnost je, da skrbimo zanje ter se ponovno spomnimo in
ozavestimo skrb za naravo, kar privzgajamo otrokom tudi skozi igro. Otroku je pomemben
sam proces, npr. dejavnost, v kateri uživajo, in zadovoljstvo, ne le končni rezultat. Otrokom
želim predstaviti material – les v svoji prvinskosti od drevesa do soustvarjanja izdelka iz lesa
ob morebitni želji otrok.
Otroci z vso svojo bitjo sprejemajo in srkajo vase informacije. Skozi izkušenjsko bogato
okolje jih želim popeljati v svet, v katerem bodo spoznavali, občutili les z vsemi svojimi
čutili, se igrali z njim na različne načine in v različnih okoljih z namenom, da jim vzbudim
ljubezen do narave. Od tega bo odvisen njihov nadaljnji odnos do narave.

1.1

PREDSTAVITEV SKUPINE

Vse dejavnosti otrok so potekale v Vrtcu Ivančna Gorica v enoti Krka. V skupini je bilo
štirinajst otrok, starih od enega do treh let.
Med otroki tega starostnega obdobja je močno izražena vzporedna igra z individualnim
značajem. Njihova igra je kratkotrajna. Do interakcij med otroki prihaja le ob skupnem
zanimanju za iste igrače ali igralni prostor. V tem obdobju zasledimo tudi funkcijske igre, ki
so vezane na motorične aktivnosti, kot so tek, metanje predmetov, premagovanje
najrazličnejših ovir, ter raziskovalne igre. Med nekaterimi otroki že zasledimo prvine socialne
igre. V tem starostnem obdobju so otroci pravi raziskovalci. Njihovo opazovanje in
preizkušanje različnih materialov ali predmetov spremljajo vprašanja »Kaj je to?«, »Zakaj?«
in »Za kaj je to?«.

V tem starostnem obdobju sta koncentracija in pozornost otrok kratkotrajni, toda ob
zanimivih in raziskovalnih dejavnostih se čas koncentracije in pozornosti podaljšuje.
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1.2

CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Cilji diplomskega dela so naslednji:
 omogočiti otrokom različne dejavnosti, ki temeljijo na aktivni igri otrok, ob katerih
bodo otroci spoznavali les in ga občutili s svojimi čutili (vidom, vonjem, otipom);
 omogočiti otrokom spodbudno učno okolje z materialom – lesom in izkušnjo učenja z
raziskovanjem glede na starost in razvojno stopnjo otroka ter spodbuditi željo otrok po
igri z njim.

1.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

V diplomskem delu želim odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja, ki so obenem tudi
hipoteze:
 Ali bodo otroci prvega starostnega obdobja želeli uporabljati orodja in pripomočke za
obdelavo lesa in ali jih bodo sposobni uporabljati?
 Ali bo vsakodnevna prisotnost nestrukturiranega materiala vplivala na igro otrok?
 Ali bodo otroci nestrukturiran leseni material uporabljali tudi v povezavi z drugimi
vrstami igrač, ki so prisotne v stalnih kotičkih v igralnici?
 Ali bodo otroci izrazili željo po izdelavi igrače oziroma izdelka iz lesa?
 Ali se bodo otroci pogosteje igrali z igračami, ki so jih sami soustvarjali, ali z drugimi
igračami, ki so vsakodnevno prisotne?
 Ali se bodo otroci po dejavnostih in izkušnji z lesom pogosteje igrali z lesnim
materialom tudi v igri na prostem?
 Ali bodo vidne razlike v igri z lesom med deklicami in dečki?

1.4

RAZISKOVALNA METODA

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo. Raziskovanje je
potekalo v Vrtcu Ivančna Gorica v oddelku z eno- do triletnimi otroki. V skupini je bilo
štirinajst otrok, sedem deklic in sedem dečkov. Za zbiranje podatkov sem uporabljala
naslednje pripomočke: zapise dejavnosti, zapise ob opazovanju otrok, zapise o izjavah otrok,
fotografije otrok. Rezultate raziskave sem interpretirala z besednimi zapisi in fotografijami.
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2 SPOZNAVANJE POJMA LES TER PREPOZNAVANJE
LESENIH IZDELKOV
Cilj: spoznavanje pojma les ter prepoznavanje lesenih izdelkov.
Pred dejavnostjo sem preverjala poznavanje pojma les pri otrocih. Sprva so bili ob vprašanju,
kaj je les, presenečeni, zato sem vprašanje preoblikovala in jih vprašala, če je kaj lesenega v
naši igralnici. Le nekaj otrok je vedelo, da so to stoli, mize in omare. Nato sem jim ponudila
veliko lesenih kuhinjskih pripomočkov. Večino predmetov so otroci prepoznali (lesene žlice,
kuhalnice) iz uporabe v njihovih gospodinjstvih. Vedeli so, da so predmeti iz lesa ter da jih
uporabljajo njihove mame v gospodinjstvu. Ko sem med njih vstavila vsiljivca (plastično
zajemalko, lopatko), so ju takoj izločili ter pojasnili, da nista iz lesa.

Slika 1: Prepoznavanje izdelkov iz lesa

ANALIZA
Večina otrok je že prepoznavalo izdelke iz lesa. Deček J. je na vprašanje, kaj je to les,
odgovoril: »Jest vem, kocka je iz lesa!« Ob vprašanju, če prepoznajo kaj lesenega v igralnici,
je nekaj otrok takoj pokazalo na stole in mize. Deček D. je bil navdušen nad valjarjem, s
katerim se je še nekaj časa igral. Prepoznal je kuhalnico, ki jo je takoj začel nositi v usta in
rekel: »Iz lesa je.«
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3 DREVO
3.1

SPOZNAVANJE IN OPAZOVANJE DREVESA TER NJEGOVIH
DELOV

Cilji:
 otrok s čutili zaznava drevo;
 otrok spoznava drevo in njegove dele (korenine, deblo, veje);
 otrok s čutili spoznava dele drevesa.
Z otroki smo se odpravili na sprehod v gozd. Naš namen je bil opazovati in spoznavati drevo
ter njegove dele. Ustavili smo se ob mogočni smreki, katere deblo je bilo obraslo z mahom.
Dve deklici sta odšli k njej. Opazovali smo njeno deblo, obraslo z mahom, korenine in veje, ki
so segale visoko. Povonjali smo skorjo drevesa. Na majhnem delu debla je bila smola
drevesa, ki je bila lepljiva. Deklica L. jo je z začudenjem opazovala. Na deblu smo našli tudi
majhne živali (mravlje, pajki), ki so tam živele. Otipali, vonjali in opazovali smo deblo.
Deklica A. je opazila, da je s smreke padel storž ter zaklicala: »Padu je«. Slišali smo
»kljuvanje« detelja. Deklica A. je na deblo naslonila uho in poslušala ter opazovala, če morda
od tam prihaja čuden zvok. Pojasnila sem jim, da so krošnje dreves tudi domovi nekaterih
živali, kot so detelj, različne ptice in veverice. Otrokom sem predlagala, da prislonijo uho na
drevo in ga poslušajo. Ob vprašanju »Kaj slišimo?« so otroci večinoma odgovarjali, da detelja
ali mravljice. Nato smo vsi povonjali drevo. Deček M. je odgovoril: »Nič ne diši.« Iz krošnje
je na drugo drevo skočila mala veverica. Otroci so osupnili. Navdušeno so jo spremljali s
pogledom, ko je izginila v krošnjah dreves. Nato smo se obrnili še k tlom in opazovali
korenine drevesa. Bile so, tako kot deblo, obrasle z mahom. Predlagala sem, da jih otipamo in
opazujemo njihov videz. Na tleh smo našli odlomljen del lubja, ki smo ga vzeli s seboj. V
notranjosti skorje so bili različni vzorci. Začudeno so ga opazovali, tipali in vonjali. Na koncu
sem otroke povabila, da smo drevo objeli. Prijeli smo se za roke in zarajali okoli njega.
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Slika 2: Občutenje drevesa

Slika 3: Pod skorjo drevesa smo našli

Slika 5: Deblo drevesa z

Slika 4: Korenine drevesa

mahom

ANALIZA
Tretjina otrok pozna drevo in njegove dele. Sprva so bili otroci presenečeni nad
raziskovanjem in opazovanjem drevesa. Z navdušenjem so tipali, božali ter vonjali drevo.
Deček B. je božal in objemal drevo kar nekaj časa. Izgledalo je, kot da se pogovarja z njim.
Otroci so ugotovili, da lahko drevo tudi čutimo, ga poslušamo, ne le gledamo z očmi. S
presenečenjem so opazovali in vonjali majhen košček smole, ki je bil lepljiv. Deček V. me je
ob božanju korenin vprašal: »Kam gre ta?« Pojasnila sem mu, da korenine segajo globoko v
zemljo in da črpajo hrano za drevo iz plasti zemlje. Obhodil je drevo in si ogledal vse

19

korenine okoli drevesa. Kar nekaj časa je še sedel ob koreninah ter jih opazoval. Tri deklice
so v bližini našega drevesa našle del starega razpadajočega debla, obloženega z mahom.
Prepoznale so, da je ta del drevesa, ki je ležalo na tleh, deblo. Opazovale so mah ter ga tipale.
Nato so ga odtrgale z debla in pod njim našle male gosenice. »Lej, gosenica!« je zavpila
deklica N. in nekaj otrok je hitro priteklo k njim. Ob občutenju drevesa z vsemi čutili so
otroci pridobili celostno izkušnjo zaznave, ne le vizualno. Ob tem smo se naučili tudi novih
pojmov (debel, visok, mah, lubje itd.).

3.2

SPOZNAVANJE DREVESA IGLAVCA IN LISTAVCA TER
PREPOZNAVANJE RAZLIKE MED NJIMA

Cilja:
 otrok spoznava drevo iglavca in drevo listavca;
 otrok prepoznava razliko v občutku z iglicami ali listi v dlani.

Z otroki smo poiskali mlada drevesa iglavcev in listavcev. Obe drevesi smo opazovali in ju
otipali. Tipali smo njune veje in liste ali iglice v dlani ter poskušali prepoznati razliko. Deklici
K. in E. sta mečkali suhe bukove liste in mi dejali: »Šumi.« Deček M. mi je dejal: »Lej, k
listki padajo dol!« in pokazal na malo bukovo drevo, iz katerega je padlo nekaj suhih listov.
Otroci so opazovali odpadanje suhih listov z vej. Sprva smo opazovali malo iglasto drevo
(malo smrečico), kasneje pa še večjo smreko. V dlaneh so občutili iglasto vejico.

Slika 7: Občutenje iglic

Slika 6: Opazovanje listavca
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ANALIZA
Otroci so se presenetljivo dolgo zadrževali pri drevesih. Sprva so drevesa le opazovali.
Najprej smo opazovali listavca, ki je bil enake višine kot otroci. Otrokom je bilo drevo všeč,
ker so ga lahko zaznavali v celoti. Božali so njegovo deblo, liste. Ob božanju listov je nekaj
listov padlo na tla. Pobrali so jih in jih zmečkali v dlani. Ugotovili so, da so suhi in da zašumi,
ko jih zmečkaš. Deček B. jih je začel metati v zrak in se pri tem zabaval. Nekaj otrok je
ponovilo za njim. Nato so se ulegli na listnata tla. Deček J. je še vedno stal ob majhnem
listnatem drevesu in me vprašal: »Kaj je to?« Odgovorila sem mu, da je to drevo, ki se
imenuje listavec. Deček V. je odgrinjal liste na tleh okoli drevesa in iskal korenine. Pojasnila
sem mu, da so globoko v zemlji ter da jih pri tem drevesu ne vidimo.

OBČUTENJE DEBLA DREVESA (SMREKA, BUKEV)

3.3
Cilja:

 spoznavanje novih pojmov (hrapavo, gladko);
 otrok občuti hrapavo ali gladko deblo ter prepozna razliko.
Z otroki smo v gozdu opazovali drevesa. Opazovali smo njihove krošnje, veje in debla.
Prepoznavali smo razliko med drevesi in debli. Otipali smo deblo smreke in bukve. Otroci so
ugotovili, da je deblo smreke hrapavo, deblo bukve pa gladko. Spoznavali in usvajali smo
nova pojma hrapavo in gladko. Opazovali smo deblo čisto od blizu ter odstranili majhen
delček skorje, pod katero smo našli mravlje in pajka.

Slika 9: Skrivanje za debla dreves

Slika 8: Hrapavo in gladko deblo
drevesa
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ANALIZA

Otroci so usvojili pojma hrapavo in gladko. Gozd je otroke prevzel. Opazovali so drevesa,
njihova debla ter odpadanje listov v vetru. Občutenje ob božanju hrapavega lubja so otroci
izražali z naslednjimi besedami: da jih pika, »špika«, praska. Bolj jim je bilo všeč božanje
gladkega debla drevesa. Na tleh smo našli nekaj lubja, ki smo ga odnesli s seboj.
Ob doživljanju gozda so drevesa postala tudi naša skrivališča v igri skrivalnic ter ovire, okoli
katerih so se otroci lovili.

3.4

ODTISI LUBJA (BARVANJE Z VOŠČENKO)

Cilja:
-

otrok si pridobi taktilno izkušnjo;

-

otrok tipa hrapavo in gladko površino skorje debla ter prepozna razliko.

Slika 10: Barvanje lubja z voščenko

Otroci so si ogledali, otipali in povonjali del skorje debla. Spoznavali so razlike med notranjo
in zunanjo stranjo skorje debla. Opazovali so reliefne vzorce na notranjosti skorje debla in se
pogovarjali o vzroku. Na skorjo so položili list papirja, ki so ga poskušali pobarvati z
voščenko. Pri tem so ugotavljali, da je vzorec na listu podoben vzorcu na skorji. Božali in
prepoznavali so razliko med hrapavo in gladko površino.
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ANALIZA
Otroci so zaznavali skorjo debla z vsemi svojimi čutili. Tipali in božali so ga ter s prsti sledili
vzorcem. Zanimalo jih je, zakaj je les vzorčast. Pojasnila sem jim, da so to naredile male
živali, ki živijo v skorji drevesa in se z njo hranijo – lubadarji. Vzorci so njihove sledi. Otroci
so z zanimanjem pristopili in nežno prijemali v dlani lubje, kot da bi pričakovali kakšno malo
živalco. Deklica K. je lubje povonjala in se ga dotaknila z jezičkom. Ob vprašanju, ali ji diši,
je dejala: »Diši mi.« Deček B. je z dlanjo počasi božal lubje. Ni mu bil všeč. Deček J. si je
lubje položil v dlani in ga približal očem, da bi si bližje ogledal, ali še v njem prebivajo
kakšne živalce. Ničesar ni našel. Ko sem ga vprašala, kakšno je lubje, mi je odgovoril: »Trd
je, pika me tle v prste,« in mi je pokazal dlan. Ob barvanju po listu so bili presenečeni nad
vzorci na listu. Ko so list odstranili in vzorec primerjali s tistim na lubju, so prepoznali
podobnosti vzorca. Ker je bilo lubje malenkost vbočeno, se je list dobro prilegal k podlagi in
ga je bilo tudi lažje barvati.

4 NESTRUKTURIRAN

MATERIAL

V

IGRALNICI

IZ

RAZLIČNEGA LESA
4.1

IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM

Med nestrukturiran material prištevamo predmete, kot so: panji, kvadri, lesene palice, okrogli
odrezki vej različnih vrst dreves − hrasta in smreke, odrezki debla različnih vrst dreves.

Cilja:
 otrok prepoznava različne dele drevesa;
 otrok se igra z odrezki vej in debla ter lesenimi palicami.
V igralnico sem prinesla leseni material: odrezke različnih velikosti vej, lubje, veje in palice.
Otroci so bili nad materialom navdušeni. Material sem postavila na sredino igralnice in jih
opazovala. Nekateri otroci so se hitro približali in si ga začeli ogledovati, tipati ter vonjati.
Deklici N. in A. sta si izbrali vejo debla, obraščeno z mahom in drevesnimi gobami. Pojasnila
sem jim, da so to gobe, ki rastejo na deblih in vejah dreves. Deklica T. je odnesla nekaj
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odrezkov vej na drugo stran igralnice ter iz njih sestavila drevo (slika 11). Nekateri otroci so
iz palic začeli graditi stolpe in drevesa. Ob božanju lubja so večinoma povedali, da jih pika in
praska. Deček M. je kos lubja odtrgal iz panja ter pogledoval in iskal živali pod skorjo. Deček
J. je odrezek debla odnesel na drug del igralnice in začel bobnati nanj. Nekaj otrok ga je sprva
le opazovalo, nato pa so kmalu prišli k njemu. S seboj so prinesli odrezke debel in palice.
Deček J. se je usedel na odrezek debla. Povedal je, da sedi na štoru in začel s palicami igrati
na drug odrezek debla ter ob tem prepevati. Deklica T. ga je spremljala s palicami, deček V.
pa je igral na različne odrezke debel dreves (slika 15). Dejavnost z lesom je otroke prevzela in
pričeli so se igrati z njim na različne načine.

Otroci so ob igri z lesom utrjevali pojma gladko in hrapavo. Razumeli so, da so to deli, ki so
bili nekoč drevo, in da je leseni material iz drevesa. Prepoznali so veje iglavca in listavca ter
ju božali in vonjali. Prepoznali so mah na vejah ter ga božali in ga uporabljali kot hrano v igri.

Slika 11: »To je drevo.«

Slika 12: »Taka je veja.«
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Slika 14: Igranje na kitaro in piščal

Slika 13: Most

Slika 15: Prepevanje in igranje na

Slika 16: »Igram

inštrumente

boben.«

Slika 17: Hiša za živali

Slika 18: Igranje violine
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Slika 19: Igra z lesenim

Slika 20: Cesta iz odrezkov vej

materialom in drugimi
igračami

Slika 21: »Zakuru

Slika 22: »Kuham!«

bom«

ANALIZA
Otroci so sprva material opazovali, občutili in vonjali, kasneje pa je postal del njihove
vsakdanje igre. Deklica A. je iz odrezkov vej, ki jih je zlagala v višino, poskušala sestaviti
vejo drevesa. Ob zloženem petem elementu se ji je konstrukcija podrla in začela je znova.
Dečka V. je zanimalo, kaj imajo odrezki na sredini. Pojasnila sem mu, da so to letnice
oziroma po teh črtah vemo, koliko je drevo staro. Deček J. je leseni material spremenil v
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inštrumente (kitaro, violino). Deklica L. se mu je pridružila s palico v ustih, kot da igra na
piščal.
Otrokom sem dala dovolj časa za spoznavanje, rokovanje z njim in preizkušanje. Ob tem so
ugotavljali, da se različni deli drevesa razlikujejo po vonju in barvi. Deklica T. je ugotovila,
da odrezki različnih vrst dreves (smreka, hrast) izgledajo in dišijo drugače.

Dejavnost je trajala nekaj dni. Otroci so material uporabljali v igri v povezavi z drugimi
igračami. Deček D. je začel palice nositi v omaro v kuhinji in mi pojasnil, da bo zakuril.
Odrezki vej različnih velikosti so bili odlični gradbeni material v igri z bagri in tovornjaki.
Deklica L. je male okrogle odrezke nasula v posodo, iz katere je nato jemala enega po enega
in jih mešala. Ko sem jo vprašala, kaj počne, mi je pojasnila, da kuha makarone.
Igra z materialom je postajala iz dneva v dan kompleksnejša. Opazila sem, da jih leseni
material druži in spodbuja k socialni igri oziroma igri z vrstniki, saj so v tovrstnih igrah
večkrat potrebovali pomoč, npr. pri gradnji ceste ali objektov.

RAZVRŠČANJE MATERIALA PO RAZLIČNIH LASTNOSTIH

4.2

(VELIKOST, OBLIKA)
Cilji:
 otrok spoznava nove pojme (okroglo, oglato);
 otrok razvršča material po velikosti;
 otrok razvršča material po obliki.
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Slika 24: Majhno ali

Slika 23: Okroglo ali oglato?

veliko?
Z otroki smo skupaj postavili leseni material na sredino igralnice ter se usedli okoli njega.
Sestavljen je bil iz različnih okroglih odrezkov vej različnih velikosti in vrst lesa ter
kvadratnih lesenih kosov lesa. Otroci so spoznavali nova pojma okroglo in oglato ter leseni
material razvrščali po obliki. V eno množico smo položili vse okrogle odrezke vej, v drugo
množico pa vse oglate. Nato smo material še razvrstili po velikosti na velike in male dele.

Slika 25: Stolp

ANALIZA

Otroci so pojma okroglo in oglato hitro usvojili. Deklica T. je prijela veliki okrogli odrezek
ter ga začela obračati levo in desno ter vrteti okoli svoje osi. Pri tem se je oglašala »Brrm,
brmm.« Posnemalo jo je nekaj otrok. Nato smo začeli prepevati pesem Moj rdeči avto (R.
Kranjčan) in zavijati volane naših avtomobilov. Deklica L. večino oglatih lesenih kosov
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sestavila v velik stolp. Ko se je podrl, ga je zopet zgradila. Iz ostalega materiala so tri deklice
zgradile pot, po kateri so hodile. Leseno pot so sproti spreminjale (dodajale nove oglate ali
okrogle lesene dele).

IGRA Z LESENIMI PLOŠČICAMI

4.3
Cilja:

 otrok prepozna razliko med polizdelki, izdelki ali naravnim materialom;
 otrok se igra z lesenimi ploščicami.

Otroci so se vsakega novega materiala razveselili. Tokrat jim nisem prinesla materiala iz
narave, ampak iz trgovine. Otroci so opazovali, tipali in vonjali lesene ploščice. Zanimalo me
je, ali jih lahko najdemo v gozdu na tleh. Večina otrok je menila, da bi jih lahko našli v
gozdu. Le trije otroci se niso s tem strinjali, ker so me predhodno opazovali, ko sem vrečo
odprla in jih stresla iz nje. Tudi vonj je bil drugačen od palic iz gozda. Na otip so bile
neobrušene in neobdelane. Otroci so to opazili. Predvsem so opazili razliko med lesenimi
ploščicami in neobrušenimi lesenimi geometrijskimi telesi, ki sem jih tudi prinesla v
igralnico. Tokrat smo se prvič pogovarjali o obdelavi lesa. Večina otrok se je strinjala, da so
ploščice hrapave. Ob prikazovanju neobrušenih kock me je zanimalo: »Kaj bi naredili, da ne
bi bile več tako hrapave?« Dva otroka sta odgovorila, da bi jih pobrusili.

Slika 26: Hišica za živali

Slika 27: »Halo, halo?«
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ANALIZA
Deklica T. mi je povedala, da ima take lesene deščice doma, da z njimi »kurijo« in da bi se z
njimi želela igrati. Skupaj še s tremi otroki so izdelali hišico za živali. Otrokom sem pojasnila,
da sem lesene ploščice kupila v trgovini ter da so hrapave zato, ker niso zbrušene. Ploščice so
večinoma zlagali eno na drugo ali eno zraven druge. Deček V. je iz ploščic sestavil cesto za
avtomobile. Deklici A. in N. sta ploščici uporabili kot telefon in si klicali: »Halo, halo?«

4.4

BARVANJE ODREZKOV VEJ Z NARAVNIMI BARVILI

Cilji:
 otrok spoznava in nabira rastline (regrat);
 otrok pomaga pri izdelavi naravnega barvila;
 otrok z naravnim barvilom in čopičem pobarva lesene odrezke, les.
Z otroki smo se odpravili na bližnji travnik, kjer smo nabirali regratove cvetove. Spoznavali
smo rastline. V igralnici smo jih shranili v majhen steklen kozarec za nekaj dni, da je postalo
barvilo rastline izrazito rumene barve. Nato smo snov precedili skozi najlonsko nogavico in jo
shranili. Za izdelavo barvil smo uporabili naslednje rastline in zelenjavo: rdečo peso, rdeče
zelje, špinačne liste, regratove cvetove, čebulne olupke in rdečo papriko.

Otroci so bili soustvarjalci pri izdelavi barvil. Poleg nabiranja rastlin so pomagali pri
»ribanju« rdečega zelja ter izdelavi izvlečkov rastlin in zelenjave (precejevanje skozi
najlonsko nogavico). Nastali so naslednji odtenki barv: rdeča (rdeča pesa), vijolična (rdeče
zelje), modra (razredčeno barvilo rdečega zelja), rjava (čebulni olupki), rumena (regratovi
cvetovi), oranžna (rdeča paprika) in zelena (špinača).
Ko so bila barvila izdelana, smo pričeli z barvanjem okroglih lesenih odrezkov vej različnih
velikosti in lesenih plošč. Otroci so leseni material barvali s čopiči. Nad barvili so bili
navdušeni. Nekaterim otrokom so dišala, drugim pa je bila všeč raznovrstna barvitost
naravnih barvil. Po končanem barvanju smo postavili leseni material na police, od koder smo
opazovali spreminjanje barv ob sušenju lesa.
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Slika 28: Nabiranje

Slika 29: »Ribanje«

regrata

rdečega zelja

Slika 30: Barvanje

Slika 31: Barvanje z

lesenih odrezkov vej

barvilom rdeče pese

ANALIZA
Otroci so v dejavnostih naravnost uživali. Všeč jim je bil proces od nabiranja, izdelave do
končnega pobarvanega kosa lesa, ki se je ob sušenju spreminjal. Ob celotnem postopku so me
spraševali najrazličnejše stvari. »Ali bomo s cvetki pobarvali lesene krogce?« je vprašala
deklica T. »Kam pa se je skrila barva?« je zanimalo dečka J., ko je opazoval proces sušenja
lesa. »A je tu notr čebulica?« me je vprašala deklica A., ko je barvala z rjavim odtenkom
barvila. Otroci so uživali ob barvanju, mešanju in prelivanju odtenkov barv. Nekateri otroci so
raziskovali in ob barvanju mešali barve med seboj. Večini otrok sta bili najbolj všeč vijolična
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in rdeča barva. Deklica N. je bila navdušena nad rjavim odtenkom barve, ki je lestvico
intenzivnosti barve ustvarila na belem papirju pred seboj.
Otroci so odrezke vej vonjali, tipali in jih gledali tudi med procesom sušenja. Večini otrok je
bil najbolj všeč vonj rdeče pese, najmanj pa vonj rdečega zelja, ki je imel izrazito močan vonj
in ga je bilo moč zaznavati v igralnici še po barvanju z barvilom. Otroci so odrezke vseskozi
opazovali. Tudi ko so odšli k počitku, so se spomnili nanje. Opazili so, da se intenzivnost
barve odrezkov spreminja s stopnjo sušenja odrezka. Deček M. si je na določen del police
zložil nekaj odrezkov, ki jih je pobarval sam, in jih vseskozi opazoval, jih vonjal in tipal.
Sprva mu je ob dotikanju ostala na prstih barva. Kasneje je ugotovil, da je ni bilo več.
Spraševal me je: »Zakaj pa ni več rdeče, če primem?« Pojasnila sem mu, da se barva vpije v
les, ko se ta suši. Presenečeni so bili tudi nad intenzivnostjo barve in vonja, saj so opazili, da
le-ta s sušenjem upada. Deklica K. si je mali odrezek veje ogledovala, ga povonjala, nato pa
dejala: »Ne smrda!smrdi!« Dečku B. je bil vonj odrezkov prijeten in je ob opazovanju
odrezkov komentiral: »Diši tole.«

4.5

SLIKA IZ LEPLJENIH ODREZKOV VEJ

Cilji:
 otrok se igra z odrezki (sestavi jih v stolp, konstrukcijo, ki jo nato podre);
 otrok s čopičem nanaša lepilo na les;
 otrok lepi barvne odrezke vej različnih velikosti na podlago ter enega na drugega.
Otroci so komaj čakali, da so se odrezki vej posušili. Ko sem jih položila na mizo, so prihiteli,
se usedli za mizo ter jih tipati, držali v dlani, ogledovali in vonjali. Deklica A. je enega
okušala z jezičkom. Nato se je začela igra z njimi. Iz njih so gradili stolpe, jih razvrščali v
vrste, kolone, enega na drugega in se zabavali, ko se je konstrukcija podrla. Nato sem jih
vprašala, če bi iz njih naredili slike, ki bi jih lahko obesili na steno. Strinjali so se.
Na odrezke smo s čopičem nanesli lepilo ter jih pritrdili na podlago. Deklica E. je ob
dejavnosti komentirala: »Moj ati tut je namazal stol, da se je zlepu notr.« Po končanem
postopku lepljenja je sledilo sušenje lesenega izdelka.
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Slika 33: Lepljenje

Slika 32: Igra z odrezki

Slika 34: Izdelek (slika) iz pobarvanih odrezkov

ANALIZA
Otroci so vedno motivirani. Največkrat je močan motivacijski signal že napoved dejavnosti
same. S pobarvanimi odrezki so se igrali kar nekaj časa. Ko je motivacija upadla, sem prinesla
lepilo za les in znova so bili motivirani. Ob nanašanju lepila na podlago so bili izredno
natančni. Trudili so se, da so namazali le ustrezno površino in ne dela mize ali papirja. Lepilo
so nanašali v debelejšem sloju. Pri lepljenju lesa na podlago so nekateri otroci s prsti močno
tiščali dele ob podlago še nekaj časa. Ko smo po nekem času preverili, ali so se vsi odrezki
prilepili na podlago, so se ob uspehu veselili.
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KNJIGA IZ LESA Z ODTISI OTROŠKIH DLANI

4.6
Cilji:

 otrok si s čopičem in prstno barvo namaže dlan ter jo odtisne na leseno podlago;
 otrok poimenuje žival ali stvar;
 otrok ustvarja in barva s prsti in prstno barvo.
V okviru projekta Knjižni nahrbtnik je nekoč deklica T. izrazila idejo, da bi tudi iz lesa
naredili knjigo. Ideja me je razveselila. Nato se je preoblikovala v Knjigo odtisov. Idejo sem
izpopolnila z namenom, da bi bil otrok lahko ob njenem nastajanju popolnoma ustvarjalen, se
z njo učil novih pojmov, razvijal govor in si bogatil besedni zaklad, hkrati pa bi jo uporabljal
kot igračo.
Otroci so si s čopičem nanašali barvo na dlan ter jo nato odtiskovali na podlago. S prsti so še
izpopolnili barvno sliko. Ob tem so prepoznavali in poimenovali živali in stvari.

Slika 35: Drevo

Slika 36: Metulj
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Slika 37: Knjiga odtisov

Slika 38: Sonce

ANALIZA

Knjiga odtisov je nastala iz ideje otroka o izdelavi lesene knjige. Otroci so najprej tipali in si
ogledovali lesene plošče, ki so imele luknjice ob strani. Deček V. si je iz copata potegnil
vezalko, ki jo je nato vtikal v luknje lesene plošče. Deklica A. je pred začetkom barvanja
lesene plošče postavila dve plošči skupaj ter iz njiju oblikovala streho. »Lej, tole, hiša je!« mi
je dejala. Večina otrok si je dlan z barvo pobarvala sama. Le en deček ni želel barve na dlani.
Nad novonastalimi odtisi so bili otroci presenečeni. Deček J. je ob odtisu dlani z rjavo barvo
povedal, da je to drevo. Otroci so po končanem barvanju poimenovali živali ali stvari.
Ustvarili so metulja, ježa, zajca, ribo, sonce in drevo. Ko se je barva posušila, sem knjigo
zvezala z bombažno barvasto vrvico. Otroci so jo z veseljem prelistavali ter ob tem
poimenovali živali in stvari na straneh lesene knjige.

5 BRUŠENJE lesenih geometrijskih teles (tristrana prizma, valj,
kocka)
Cilji:
 otrok spoznava nove pojme: brusilni papir, brusilna kladica, brušenje;
 otrok spoznava tehniko brušenja;
 otrok prepozna razliko med hrapavo in gladko površino.
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Želja otrok je bila, da bi pobarvali naše lesene igrače. Pojasnila sem jim, da jih moramo pred
tem pobrusiti. Sprva smo lesena telesa tipali in božali. Otroci so ugotovili, da so hrapava in da
niso gladka. Nekateri kosi lesa so bili izrazito hrapavi. Ob rokovanju z njimi je bilo vidno
odpadanje delcev lesa. Deček J. je ob gledanju lesene kocke dejal: »Pika me tuki!« Razumeli
so, da je površina teles hrapava in da jo je treba zbrusiti.
Otroci so spoznavali tehniko brušenja. Pri brušenju so uporabljali leseno kladico. Z njo so
brusili lesena geometrijska telesa – nedokončana obdelava (tristrana prizma, valj, kocka).
Sprva so v dlani držali lesena telesa in z njimi brusili po podlagi, kasneje pa so držali kladico
ter z njo izvajali postopek brušenja. Deklica N. je ob brušenju dejala: »Moj oči to dela.
Brusi.«

Slika 40: Brušenje lesenih kock

Slika 39: Brušenje

ANALIZA
Otrokom je bila dejavnost brušenja zanimiva. Pri dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Nekateri
so brusili izredno hitro, drugi so tehniko brušenja izvajali počasi, previdno. Deček J. je bil pri
brušenju izredno previden. Brusil je izredno počasi, vendar je pri dejavnosti vztrajal. Na
začetku je dejal: »Pika me!« Čez nekaj časa mi je ob prikazovanju sledi na brusilni kladici
dejal: »Lej, ne pika več!« Otroci so bili sprva presenečeni ob spoznanju, da les pušča sled na
brusilnem papirju. Ena deklica je ob brušenju kihnila in odpadek pri brušenju je zletel v zrak.
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To dejanje je povzročilo obilo smeha in prijetno vzdušje ob brušenju, ki je spodbudilo še
druge otroke k dejavnosti. Ko so otroci končali z dejavnostjo brušenja, so se začeli igrati s
pobrušenimi lesenimi telesi.

Slika 41: Ladja iz pobrušenih teles

6 BARVANJE
Cilji:
 otrok z okolju prijazno barvo za les barva lesena geometrijska telesa (kocka, tristrana
prizma, valj) in leseni avtomobil;
 otrok razvija finomotorične sposobnosti;
 otrok poimenuje barve.
Otroci so si oblekli zaščitne obleke, prijeli čopiče in pričeli z barvanjem geometrijskih teles in
lesenih avtomobilov. Ob barvanju smo poimenovali barve (rdeča, modra, zelena, rumena).
Barvo so nanašali s ploščatimi čopiči, s katerimi so bili zelo spretni. Lesene predmete so
barvali toliko časa, da so z barvo prekrili vso površino. Predmete so barvali tako, da so jih
držali v dlani in jih obračali glede na še nepobarvano ploskev ali jih odložili na mizo ter jih
tako barvali. Barvo so si otroci izbirali poljubno.
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Slika 42: Barvanje kocke

Slika 43: Barvanje lesenega
avtomobila

ANALIZA
Pri barvanju in rokovanju s čopiči so bili otroci uspešni. Nekateri so nanašali večje količine
barve, ki jim je nato stekla po prstih, nekateri pa le tanek sloj. Dejavnost je bila večini
otrokom všeč, razen dečku D., ki je prekinil z dejavnostjo, ko si je z barvo umazal prste, in ni
več želel barvati. Barvo so si otroci izbirali poljubno. Ob barvanju sem jih spodbujala k
poimenovanju. Dve deklici sta zmešali barvi med seboj. Bili sta presenečeni nad novonastalo
barvo. Deklica T. je zmešala rumeno in rdečo barvo. Nastala je oranžna. Barva njene lesene
tristrane prizme se je prelivala iz rumene v oranžno barvo. Deklica A. je zmešala rumeno in
modro barvo ter z zeleno pobarvala celotno površino lesene kocke. Nekateri otroci so čopič
držali v pesti, drugi pa že med palcem in kazalcem.

6.1

IGRA S POBARVANIMI TELESI IN AVTOMOBILI

Cilj: otrok se igra z igračami, ki jih je soustvarjal (brušenje, barvanje).
Otroci so nestrpno čakali, da se bodo naše igrače posušile, da jih bodo lahko uporabili za igro.
Z lesenimi telesi so gradili različne stolpe, hiše in cesto. Leseni avtomobili so bili različnih
velikosti, oblik in barv. Iz lesenih palic so zgradili dolge ceste, po katerih so se vozili
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avtomobili. Po končanih vožnjah so jih vozniki parkirali v garaže iz lesenih ploščic ali
odrezkov vej.

Slika 44: Igra s pobarvanimi

Slika 45: »Torta za kužata in

kockami

tebe!«

Slika 46: »To je

Slika 47: »Torta je zate!«

garaža za avte!«

7 ŽEBLJANJE
Cilji:
 otrok spoznava orodja in pripomočke za obdelavo lesa ter rokovanje z njim;
 otrok spoznava nove pojme (kladivo, žebelj, mizarske klešče);
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 otrok spoznava pojma mehek in trd.
Ob predstavitvi kladiva večina otrok predmeta ni poznalo niti ni vedelo, za kaj se uporablja.
Le dva dečka sta kladivo poznala. Ob vprašanju, kaj je ta predmet, mi je deček M. odgovoril:
»Kladu je, ati ma doma kladu.«
Nato sem otrokom predstavila nove pojme (kladivo, žebelj, mizarske klešče) ter jih seznanila
s tehniko zabijanja žebljev v smrekov odrezek debla. Žebelj sem v podlago zabila le do
tretjine ter otrokom ponudila kladiva za izvajanje dejavnosti. Otroci so z navdušenjem
spremljali dejavnost žebljanja drugih otrok. Sprva sem jim jaz zabila žebelj (do tretjine
velikosti žeblja), ki so ga nato še sami do konca zabili v smrekov odrezek debla. Vsi so se
želeli preizkusiti v dejavnosti žebljanja, zato smo se dogovorili, da se bomo pri tej dejavnosti
menjavali. Deček B. je preizkušal zabijanje žebljev z različnimi stranmi kladiva. Ugotovil je,
da je najlažje zabijati žeblje s topo glavo. Deček J. je ob udarjanju kladiva nekajkrat zgrešil
glavico žeblja ter udaril mimo njega. Toda pri dejavnosti je vztrajal in po nekaj neuspelih
poizkusih mu je uspelo. Deklica T. je odrezke različnih vrst dreves (hrast, smreka) najprej
tipala in vonjala. Nato si je izbrala nekaj okroglih odrezkov vej in jih poskušala pritrditi na
smrekov odrezek debla z žebljem. Pri tehniki žebljanja so otroci uporabljali 100-gramsko
kladivo ter žeblje z ravno glavo, dolge približno 4−5 cm.

Slika 48: »To je garaža

Slika 49: Žebljanje z

za avte!«

odrezki vej
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ANALIZA
Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni. Kljub temu da so z žebljanjem povzročali precejšen
hrup, jim to ni vzelo veselja do dejavnosti. Za odstranjevanje žebljev iz podlage sem
uporabila mizarske klešče. Otroci so pojma (kladivo, žebelj) osvojili ter ju poimenovali že
med dejavnostjo. Deklica A. je ugotovila, da je najlažje zabiti žebelj le v podlago in da je
težje, če ga zabijemo še skozi okrogle odrezke vej. Deklica T. je pred izvajanjem tehnike
žebljanja odrezke vej različnih vrst dreves (smreka, hrast) tipala in vonjala. Ugotovila je, da
imajo različen vonj. Ob »zabijanju« žebljev v podlago je ugotovila, da je težje zabiti žebelj v
odrezek hrastovega lesa kot v smrekov odrezek. Hrastov odrezek vej je bolj trd kot smrekov.
Ob tem smo spoznavali pojma mehek in trd.

8 LESENA IGRAČA PO ŽELJI OTROK
Cilji:
 otrok izdela didaktično igračo (na topolovo vezano ploščo nariše žival ali predmet s
flomastrom);
 otrok poimenuje žival ali predmet;
 otrok poizkuša najti ustrezen par.
Otroci so s flomastri narisali na topolovo vezano ploščo, dolgo 6 cm in široko 4 cm, žival ali
predmet. Risali so večinoma živali, le ena deklica je narisala jabolko in pomarančo ter ju
poimenovala. Deček J. je narisal slivo. Ko sem ga vprašala, kaj je narisal, mi je odgovoril:
»Sivo«.
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Slika 50: Umetnine na topolovi

Slika 51: »To je gosenica.«

vezani plošči
Po končanem barvanju smo ploščice zmešali med seboj ter poskušali najti pare. Pri iskanju
parov so bili presenetljivo uspešni. Hitro so našli pare. Najprej so našli tiste pare, ki so jih
izdelali sami, nato pa so poskušali najti še druge.

Slika 52: Igra Poišči par

ANALIZA
Vsak otrok je na ploščico narisal svojo žival ali predmet. Nato so jih poimenovali. Narisali so
miško, pomarančo, jabolko, gosenico, kozo, ptiča, goloba, slivo, grozdje itd. Čeprav so otroci
pri risanju uporabljali večinoma le eno barvo, parov niso zamenjevali. Vsak je prepoznal svoji
dve plošči. Deklica A. je ob iskanju para koze še nazorno pokazala, da ima roge. Nastale so
lepe didaktične igrače, s katerimi smo se igrali še v popoldanskem času.
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9 IGRA NA PROSTEM Z LESOM
9.1

OBLIKOVANJE BITJA IZ SNEGA IN PALIC

Cilj: otrok iz snega in naravnega materiala (palice, kamni, storži) oblikuje bitje.
Z otroki smo nabrali palice v bližini, male storže pod borovim drevesom, kjer ni bilo snega, in
male kamne. Iz snega smo oblikovali snežno bitje – ježa. Sneg je bil za otroke prav posebno
doživetje. Valili so kepe in poskušali izdelovati male ter velike kepe, iz katerih so nato nastali
mali in veliki ježki. Nato smo v trup »zapičili« paličice ter za oči in smrček ježu dodali male
borove storže in majhne kamne.

Slika 53: Oblikovanje bitja iz snega

ANALIZA
Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni. Že ob predhodnem pogovoru, ko so iskali palice,
storže in kamne, so bili polni pričakovanj. Nekateri otroci so v oblikovanju tako uživali, da jih
ni motil niti mraz. Deklica L. si je snela rokavico, ki jo je motila, in nemoteno brez rokavic
ustvarjala male ježke iz snega. Z otroki smo oblikovali ježevo družino, ki so jo sestavljali
mama ježevka, oče jež in mali ježki. Otroci so predlagali, da smo namesto palic – bodic
uporabili odlomljene smrekove veje, ki so jih našli v bližini. Ob spoznanju, da so bile
predolge, so jih samostojno prelomili na pol.
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9.2

IZDELOVANJE HIŠICE ZA PALČKE

Cilj: otrok z uporabo lesenega materiala v gozdu soustvarja hišico za palčke.
Z otroki smo se odpravili v gozd z namenom, da bomo palčkom, ki so ostali brez hišice,
zgradili novo. Najprej smo skupaj poiskali posebno mesto, kjer naj bi hišica stala (del debla
drevesa s koreninami). Nekateri otroci so že prepoznali, da je to deblo drevesa. Deklica N. je
rekla: »Nima vejic in listkov več, ker je zlomlen bil.« Ko smo našli prostor za hišico, smo
začeli z iskanjem materiala, iz katerega naj bi bila hišica. Na kup smo prinašali listje, mah,
palice in smrekove veje, ki so ležale v bližini. Deček M. je prinesel cel šop mahu in rekel:
»Lej, kaj mam, malh.« Ob vprašanju, kje ga je našel, mi je povedal, da na drevesu. Skupaj
smo pričeli z gradnjo. Deček J. je začel postavljati palice ob deblo, kar so nato izvajali še trije
otroci. V hišico smo položili mah, storže in male koščke lesa, ki smo jih našli v bližini ob
požaganem drevesu. Deklica A. je na vprašanje, kaj bo v hišici za palčke, odgovorila: »Mizca
bo za palčke.« Hišica je bila kmalu končana. V notranjosti je bila obložena z mahom, da bo
palčkom toplo in mehko. Deklica A. jim je prinesla lesene koščke, ki so predstavljali mizo in
stole. Na zunanjih straneh je bila hišica obložena s palicami in smrekovimi vejami.

Slika 54: »Listke pa vejice za palčke mam.«

Slika 55: »Kje so palčki?«

ANALIZA
Dejavnost je bila otrokom všeč. Ob prinašanju materiala sem jih spodbujala k poimenovanju
predmetov (veje, korenine, mah, lubje, storži). Z veseljem so prinašali najrazličnejši material
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ter z njim pomagali pri gradnji hišice. Deček M. je šel večkrat pogledat v hišico, če je že notri
kakšen palček. Ob igri in iskanju naravnega materiala so se otroci z njim bolje seznanjali. Ob
tej dejavnosti sem želela, da otroci čim bolje izkoristijo in uporabijo predmete oziroma
naravni material, ki jim je na voljo. Na koncu smo palčke še povabili v njihovo novo
bivališče.

DEBLO DREVESA – GIBALNI PRIPOMOČEK

9.3
Cilja:

 otrok prepozna del drevesa;
 otrok razvija ravnotežje, koordinacijo.
Z otroki smo se odpravili na sprehod v bližnji gozd, kjer je ob poti ležalo staro deblo drevesa.
Otroci so takoj stekli k njemu. Nekateri so ga prestopali, drugi so sedli nanj. Deček J. je
poskušal hoditi po njem, vendar mu ni uspelo. Prosil me je za pomoč in hodil po deblu ob
opori. Kmalu so si dejavnost zaželeli še drugi otroci, ki sem jih ob hoji po deblu držala za
roko.

Slika 56: Hoja po ležečem

Slika 57: Plazenje čez

deblu drevesa

deblo drevesa
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ANALIZA
Otroci so prepoznali deblo drevesa, čeprav je ležalo na tleh in ni imelo krošnje ter vej. Deblo
jim je predstavljalo gibalni pripomoček, na katerem so razvijali ravnotežje, koordinacijo.
Nekateri otroci so plezali po njem, drugi pa so ga prestopali. Na koncu debla je bil velik kup
listja, kamor so skočili. Pri doskoku sem jih malce dvignila in to jih je zelo zabavalo.

9.4

IGRA Z LESENIMI ODREZKI DEBEL

Cilji:
 otrok razvija gibalne sposobnosti in spretnosti;
 otrok razvija prstne spretnosti oziroma fino motoriko;
 otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega
telesa, rok, nog) in ravnotežje;
 otrok razvija moč, natančnost in vztrajnost;
 otrok spoznava orodja za obdelavo lesa (motorna žaga) in opazuje postopek žaganja.
Na prostoru pred stavbo vrtca in šole smo si z otroki ogledali »podiranje« starega lipovega
drevesa in žaganje različnih delov drevesa (deblo, veje). Otroci so opazovali postopek
žaganja. Med žaganjem je gospod Drvar male odrezke debla postavil blizu njih in nekaj otrok
se je usedlo na njih. Ko je gospod Drvar z žaganjem končal, so otroci predlagali, da bi imeli
tudi drugi take stole. Deček J. je gospodu Drvarju dejal: »A lahko nrdite tak stolček meni
tudi?« Ideja o stolih in mizah je otroke navdušila. Gospod Drvar je iz odrezkov debla drevesa
izrezal stole (velike, majhne) ter mize, ki smo jih nato sami ali z mojo pomočjo odkotalili ali
odnesli na vrtčevsko igrišče, da bi si tam uredili mizo in stole. Otroci so se z odrezki na
vrtčevskem igrišču igrali tako, da so jih postavljali enega na drugega ali jih kotalili. Nekaj
otrok je odrezke kotalilo in jih postavilo v kolono (vlak), kamor so se usedli in se oglašali:
»Tu, tu!« Deček J. je začel prepevati pesem: »Mi gremo pa na morje.« Tudi ostali otroci so
prepevali z njim. Po končani vožnji z vlakom sta Deklici L. in N. hodili po lesenih odrezkih.
Deklica N. je deklici L. pri hoji po odrezkih pomagala tako, da ji je ponudila roko (oporo) in
jo pri hoji po odrezkih spremljala do seskoka. Pri tem je povedala: »Hodiva po kamnih!«
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Deček J. se je usedel na velik odrezek debla, predse postavil manjšega, s palicami začel
bobnati in prepevati pesem. Kmalu so k njemu prisedle še tri deklice, ki so se pridružile
igranju na bobne (odrezki debel) ter prepevanju.
Deček B. je lesene odrezke zlagal enega na drugega in jih kotalil enega okoli drugega. Nato je
s plastično lopato za igro v peskovniku začel uprizarjati gibe, kot da bi žagal in se ob tem
glasno oglašal: »Mrm, mrm, mrm, mrm!« Nato je ob poti našel še lopar z mrežico, si ga
poveznil na glavo ter znova izvajal postopek igre žaganja. Ko je del debla že odžagal, je
dvignil nov odrezek, ga položil v stolp enega na drugega in z žaganjem nadaljeval. Nato je
prišel k meni in mi povedal: »Žagu bom!« To dogajanje je opazovalo nekaj dečkov, ki so ga
posnemali in žagali svoja drevesa.

Slika 59: »Žagam!«

Slika 58: Stol iz odrezkov

Slika 61: Igramo na inštrumente in

Slika 60: Piknik

pojemo
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Slika 62: Vlak

Slika 63: Premagovanje ovir

ANALIZA
Otroci so bili nad odrezki navdušeni. Odrezki različnih velikosti so otrokom predstavljali
material za igro, ki je tako preprost in uporaben na različne načine. Otroci so sedeli na njih,
jih uporabljali kot stole, mizo, iz njih so sestavljali stolp in jih žagali. Iz manjših odrezkov vej
so nastali krožniki, na katerih so pripravljali hrano (žaganje). Na mizi so pekli piškote tako, da
so testo (žaganje) z okroglimi odrezki vej (valjar) valjali in z malimi paličicami, ki so jih našli
na tleh, servirali jedi. Odrezki vej so postali tudi kozarci s sokom, ki jih je odžejal. Deklica N.
je ob peki piškotov dejala: »Njm, kako dobre piškotke sem spekla!« Deček M. mi je ponudil
okrogli odrezek veje in rekel: »Na, pij, sokec je!«
Igra z odrezki se je nadaljevala še v naslednjih dneh. Otroci so spoznali postopek žaganja z
motorno žago ter odrezke različnih delov dreves in velikosti uporabili za raznovrstne igre. Z
veseljem sem opazovala, kako lahko naravni material pričara toliko raznovrstnih iger otrok in
jih pri tem tako zabava.

10 ANALIZA PRAKTIČNEGA DELA
Pred začetkom izvajanja praktičnega dela diplome sem si postavila raziskovalna vprašanja ter
hipoteze, ki sem jih primerjala z ugotovitvami po končanih dejavnostih otrok. Ugotovila sem,
da so se hipoteze večinoma ujemale z ugotovitvami po dejavnostih otrok.
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V nadaljevanju predstavljam moja predvidevanja – hipoteze z ugotovitvami.
1. Predvidevala sem, da bo vsaj polovica otrok prvega starostnega obdobja želela
uporabljati orodja in pripomočke za obdelavo lesa in da jih bodo tudi sposobni
uporabljati.
 Otroci so z navdušenjem uporabljali pripomočke in orodja za obdelavo lesa, kot sta
kladivo in brusilna kladica.

2. Predvidevala sem, da bo vsakodnevna prisotnost nestrukturiranega lesenega materiala
vplivala na igro otrok.
 Nestrukturiran material je bil v igralnici vedno na voljo. Otroci so ga uporabljali v
vsakodnevni igri.
3. Predvidevala sem, da bo večina otrok uporabljala nestrukturiran leseni material tudi v
povezavi z drugimi vrstami igrač, ki so bile prisotne v stalnih kotičkih v igralnici.
 Otroci so dnevno uporabljali nestrukturiran material v povezavi z drugimi igračami.
Okrogli leseni odrezki vej so bili njihova hrana, ki so jo pripravljali v kotičku
Kuhinja. Leseni odrezki debel vej so postali tudi njihovi inštrumenti. Leseni odrezki
vej in palice so bili gradniki za hiše različnih živali (plastične živali ali živali iz zbirke
lego kock). Lesene palice so bile pogosto gradniki za zidanje in postavitev cest za
plastične in lesene avtomobile. Nestrukturiran leseni material je vstopal v večji del
otrokove vsakodnevne igre.
4. Predvidevala sem, da bo vsaj nekaj otrok izrazilo željo po izdelavi igrače oziroma
izdelka iz lesa.
 V okviru projekta Knjižni nahrbtnik se je pojavila želja otrok po izdelavi lesene
knjige, ki smo jo poimenovali Knjiga odtisov. Otroci so izrazili željo po lesenih
kockah oziroma kompletu teles (kocka, valj, prizma) in avtomobilih, ki smo jih
samostojno pobrusili in pobarvali z okolju prijaznimi barvami za les.
5. Predvidevala sem, da se bo vsaj polovica otrok pogosteje igrala z igračami, ki so jih
sami soustvarjali, kot z igračami, ki so vsakodnevno prisotne.
 Večina otrok se je vsakodnevno igrala z igračami, ki so jih sami soustvarjali. Barvite
kocke in avtomobili so bili večino časa del njihove vsakodnevne igre. Sprva, ko so
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bile igrače izdelane, so se večinoma igrali le z njimi, kasneje pa so jih uporabljali tudi
že v povezavi z drugimi igračami.
6. Predvidevala sem, da se bodo otroci po dejavnostih in izkušnji z lesom pogosteje igrali
z lesenim materialom tudi v igri na prostem.
 Otroci so resnično vzljubili les. Kjerkoli na prostem smo se igrali, so večinoma za igro
uporabljali naravni material (veje, hlode, odrezke debel). V gozdu so premagovali
različne ovire (plezali čez debla, hodili po deblu ob opori, hoja pod ležečim
drevesom), se igrali s paličicami in vejami, s katerimi so se po predhodnih izkušnjah
rokovali že zelo spretno. Iz odrezkov debla so sestavljali stolpe ali jih žagali s
palicami.

7. Predvidevala sem, da bodo vidne razlike v igri otrok glede na spol.
 Dečki so se večinoma igrali z nestrukturiranim materialom tako, da so ga uporabljali
za gradnike mostov, stolpov in hiš. Lesene elemente so prevažali z različnimi vozili in
iz lesenih palic ali odrezkov vej izdelovali ceste ali garaže. Deklice so nestrukturiran
material uporabljale v povezavi z drugimi igračami. V kuhinjskem kotičku so z njim
kuhale in ga uporabljale za kurjavo. V igri na prostem so panje uporabljale za stole in
mizo, medtem ko so dečki panje uporabili za žaganje ali so jih razporedili v
večvagonski vlak. Panje so postavljali na različna mesta in jih uporabljali za
preizkušanje motoričnih spretnosti.

11 ZAKLJUČEK
Menim, da so otroci resnično vzljubili les. Postal je del njihovega vsakdana ter spremljevalec
v igri ter učenju. Najprej smo spoznavali pojem les, občutili drevo, ga božali, poimenovali
njegove dele, ugotavljali razlike med hrapavim in gladkim deblom drevesa ter med listavcem
in iglavcem. Ugotovila sem, da so se otroci veliko naučili in vsrkali mnogo znanja, zavedno in
nezavedno.

Veselje jih je opazovati, ko posegajo po palicah, odrezkih debel ali vej in jih uporabljajo za
spremljavo ob prepevanju ali v povezavi z drugimi inštrumenti (malimi ritmičnimi
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inštrumenti). Tudi v igri na prostem je les postal njihov spremljevalec. Ko smo v gozdu, igra
poteka varno, saj že znajo rokovati z materialom in jim ni tuj. Naučili so se veliko novih
pojmov (kladivo, žebelj, brusilna kladica, hrapavo itd.) ter rokovanja z orodji in pripomočki
za obdelavo lesa.
Razveseljuje me dejstvo, da so lesene igrače in igrače, ki smo jih soustvarjali, otrokom ljubše
in se z njimi pogosteje igrajo kot s plastičnimi. Moj namen, da bi otroci ponovno vzljubili les
in da bi jih navdušila za igro z njim v gozdu, travniku ali v igralnici, je bil dosežen. Skozi
izkušenjsko bogato okolje so doživljali, zaznavali, raziskovali in preizkušali. Vso znanje in
ljubezen do narave so ponotranjili ter ju bodo uporabili, ko bodo starejši. Hvaležna sem za
bogato izkušnjo ob nastajanju diplomskega dela, ki je napolnila mene in otroke z zavestjo
vračanja k naravnemu in naravi.
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