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POVZETEK  

 

Moja diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V 

teoretičnem delu sem obravnavala papir in papirne materiale ter predstavila 

podatke o zgodovini papirja in postopkih njegove izdelave. 

 

Kljub razcvetu tehnološkega napredka v zadnjih letih in posledično vedno 

večji dostopnosti elektronskih naprav, kot so mobilni (pametni) telefoni, 

računalniki, računalniške tablice ipd., otrokom, so papirni materiali še vedno 

stalnica v ţivljenju otrok. Srečujejo jih na vsakem koraku, tako doma kot izven 

njega, so pa tudi stalnica, ki jih bo v večji ali manjši meri (glede na razvoj 

tehnologije v nadaljnje) spremljala skozi celoten proces šolanja, od vrtca do 

zaključka tako osnovne in srednje šole, pa tudi fakultete. 

 

Zato sem v teoretičnem delu diplomske naloge obravnavala papirne 

materiale kot take in poskusila zajeti proces ter osnovne surovine za njihovo 

izdelavo, zgodovino papirne industrije. 

 

Otroci zelo radi oblikujejo in konstruirajo, zato jim je treba ponuditi 

dejavnosti, med katerimi lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Papirni materiali so 

odlična surovina za doseganje takih ciljev. So namreč ne le poceni in enostavno 

dostopni, temveč ponujajo veliko moţnosti za ustvarjalno in umetniško izraţanje, 

ki vključujejo preoblikovanje, kombiniranje, barvanje, ponovno uporabo ipd. 

papirnih materialov kot takih in v kombinaciji z drugimi materiali ter snovmi. 

 

V praktičnem delu diplomske naloge sem skušala najti odgovore na 

vprašanja o razpoznavanju materialov, s katerimi se otroci srečujejo, o njihovem 

pristopu k delu z njimi in sposobnostih za izvajanje nalog, povezanih z delom s 

papirnimi materiali. 

 

Poleg tega me je zanimal tudi odnos otrok do same dejavnosti, moţnosti 

spoznavanja novih pristopov k uporabi predmetov in materialov v njihovi okolici 

ter do njihovih lastnih končnih izdelkov v primerjavi z veliko bolj dodelanimi in 



 

popularnimi igračami in motivi, s katerimi se celotna populacija otrok 

vsakodnevno srečuje preko medijev in druţenja z vrstniki. 

 

Praktični del diplomske naloge kot osnovo za sprejemanje zaključkov jemlje 

izkustveni prikaz dejavnosti, ki smo jih opravljali v skupini otrok, starih od pet do 

šest let. 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otroci, papirni materiali, papir, ustvarjalnost, 

tehnike obdelave papirja. 

 

 



 

KEYWORDS AND ABSTRACT 

 

My thesis consists of the theoretical part and the practical part. In the 

theoretical part I was dealing with the paper and the paper materials, and I 

presented information on the history of the paper and its production processes. 

 

Despite the boom in the technological advances in recent years and, 

consequently, increasing accessibility of electronic devices such as mobile (smart) 

phones, computers, computer tablets, etc., that children have, paper materials still 

play a significant role in the lives of children. They encounter them at every turn, 

both at home and outside of it. The paper will also play significant role 

(depending on the development of technology in the future) thorough the whole 

process of schooling, from the kindergarten to the completion of both primary and 

secondary school and even the university program. 

 

I am therefore in the theoretical part of the thesis dealing with the paper 

materials as such and trying to represent the process and the basic ingredients of 

the materials used for the production of the paper, and in the other hand the 

history of the paper industry. 

 

Children love to design and construct, so they must get involved in the 

activity where they may express their creativity. Paper-based materials are an 

excellent source for achieving these goals. They are not only inexpensive and 

always available, but they offer many opportunities for creative and artistic 

expression, including transformation, combination, painting, recycling, etc. of the 

paper-based materials as such in combination with the other materials and 

substances. 

 

In the practical part of the thesis I have tried to find the answers to the 

questions regarding the distinguishing of the materials that children encounter, 

how they work with them, and the children’s ability to perform the tasks relating 

the working with the paper materials. 

 



 

In addition to that, I was also interested in how the children are related to 

the activity itself, to the opportunities of learning new approaches in using the 

objects and materials that children encounter, and to the products made by the 

children themselves in comparison to much more sophisticated and popular toys 

and motives with which the entire population of children are facing on a daily 

bases through the media and the socialization. 

 

To find the exact conclusions the practical part of the thesis is using the 

empirically based surveys that were performed in the group of children, five to six 

years old. 

 

KEYWORDS: Preeschool children, paper, creativity, paper processing 

techniques. 
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1. UVOD 

Predšolsko obdobje je obdobje razvoja različnih potencialov na vseh 

področjih otrokovega razvoja: gibalnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem. 

Vse to pa spodbujamo z različnimi dejavnostmi na različne načine. 

 

V kurikulumu za vrtce je to zapisano v področjih dejavnosti jezik, gibanje, 

druţba, matematika in umetnost. Otrokov razvoj poteka celostno na vseh 

področjih, zato z uravnoteţenim načrtovanjem dejavnosti s posameznega področja 

dejavnosti otroku omogočamo, da spozna svoje močne točke, odkrije talente ter se 

tako razvija skladno s svojimi zmoţnostmi. Tudi področje umetnosti vpliva na vsa 

področja razvoja, z njim pri otroku zelo zgodaj spodbujamo in razvijamo 

kreativnost, ustvarjalnost, originalnost, pronicljivost in fleksibilnost. Vse to pa 

krepi človekov občutek za umetniški red, lepoto in estetiko. 

 

V teoretičnem delu predstavljam področje umetnosti, primere likovnih in 

oblikovalnih dejavnosti ter prisotnost tehnike v kurikulumu. V nadaljevanju 

govorim o zgodovini papirja, surovinah za izdelovanje papirja, lastnostih in vrstah 

papirja. V empiričnem delu pa sem predstavila konkretne primere različnih tehnik 

dela s papirjem v oddelku pet- do šestletnikov. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 ZGODOVINA PAPIRJA 

Pred iznajdbo papirja so ljudje za pisanje uporabljali različne materiale. 

Najprej so za pisanje in risanje uporabljali različne naravne materiale, kot so 

kamen, glina, les, kovina in lubje, kasneje pa tudi bolj sofisticirane materiale, na 

primer pergament, blago in »papir« iz strţena riţevih stebel. 

 

(Puncer idr., 2004) 

2.1.1 PAPIRUS 

V Egiptu so okoli leta 3500 pred našim štetjem za pisanje začeli uporabljati 

papirus. V uporabi je ostal do leta 1000 našega štetja. Izdelan je bil iz strţena 

trstike papyrus (Cyperus papyrus). Strţen rastline so narezali na trakove, jih 

razporedili v plasti, ki so bile med seboj pravokotne ena na drugo (glede na smer 

rastlinskih vlaken) in jih tolkli s tolkači. Na ta način so iz strţena iztisnili sok, ki 

je deloval kot polnilo in lepilo za povezovanje rastlinskih vlaken. 

 

Na koncu so gladino pridobljenega materiala še zgladili s kamnitimi likali v 

material, primeren za pisanje. Papirus so hranili v zvitkih.  

 

 

Slika 1: Zvitek papirusa. 
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(Mladi za napredek Maribora 2012, 2012; PAPIR-zgodovina, b.l.; Puncer idr., 

2004; Wikipedia, 2013) 

2.1.2 PERGAMENT 

Pergament se je kot podlaga za pisanje pojavil v pozni antiki v območju 

mesta Pergam v Mali Aziji (po katerem nosi tudi ime), od koder se je razširil ob 

Sredozemlju in preko Italije v ostale pokrajine Evrope. Pojavil se je v pozni antiki 

in se v uporabi obdrţal vse do 15. stoletja, ko ga je začel nadomeščati papir.  

 

Pergament je nadomestil manj obstojen papirus, ki so ga za pisanje 

uporabljali pred tem. Bil je trši od papirusa in nanj je bilo mogoče pisati z obeh 

strani (v nasprotju s papirusom). Pridobivali so ga iz nebarvanih oguljenih 

ţivalskih koţ. Ponavadi so za izdelavo pergamenta uporabljali kozje, ovčje, 

telečje ali oslovske koţe. 

 

Koţe so najprej natrli oziroma namočili v lugu (pepelikin lug ali apneno 

mleko), da so nato z njih lahko z drgnjenjem odstranili dlako, povrhnjico, 

maščobno tkivo in ostanke mesa. Tako očiščene koţe so napeli preko okvirjev, na 

katerih so se posušile, na koncu pa so jih še zgladili in primerno oblikovali. 

 

Ker je bil drag, njegova izdelava pa zahtevna, so ga za pisanje uporabili 

večkrat. Pred ponovno uporabo so morali predhodni zapis odstraniti z drgnjenjem. 

Večkrat uporabljeni pergament imenujemo palimpsest. 

 

V začetku so tudi pergament hranili v zvitkih. Kasneje so ga oblikovali v 

posamezne liste, te pa zloţili in povezali v knjigo, kakršne poznamo tudi danes. 
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Slika 2: Pergament, uporabljen kot stran v knjigi. 

 

(PAPIR-zgodovina, b.l.; Puncer idr., 2004) 

2.1.3 PAPIR IZ VLAKNATEGA MATERIALA 

Papir se je v obliki, kakršno poznamo danes, pojavil na Kitajskem okoli leta 

105 našega Štetja. Pred tem so na Kitajskem pisali na svilo. Za izdelavo papirja, 

ki je v celoti potekala ročno, so uporabljali kakršno koli surovino, ki je imela 

vlaknasto strukturo, na primer slamo riţa, konopljo, stare ribiške mreţe ali 

bambus. 

 

Postopek izdelave papirja 

Osnovni material so najprej s tolčenjem v kamnitih posodah ali pa z 

mletjem zdrobili v majhna, kratka in tanka vlakna. 

 

 Tako zdrobljena vlakna so skuhali v apneni vodi, s tem je nastala kašasta 

masa. To maso so nato nalili v sito, čigar mreţica za sejanje je bila narejena iz 

svilenih niti ali tankih bambusovih paličic. S tresenjem sita so odcedili odvečno 

vodo, hkrati pa so se vlakna med seboj prepletla in nastal je list papirja, ki je bil 

zelo podoben današnjemu. Vlaţen list papirja so odstranili iz sita in ga na ravni 

gladki površini posušili na soncu. Suh list so nato potopili v škrob (lepljivo maso, 

ki so jo pridobivali s kuhanjem riţa) in ga ponovno posušili. Tako pripravljene 
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liste so v kupih stisnili v lesenih stiskalnicah, na koncu pa so posamezne liste s 

pomočjo gladkih kamnov ali slonovine še zlikali na marmornih ploščah. 

 

(Mladi za napredek Maribora 2012, 2012; PAPIR-zgodovina, b.l.; Puncer idr., 

2004; Wikipedia, 2013) 

 

 

Slika 3: Pridobivanje materiala.  

(PAPIR-zgodovina, b.l.) 

 

 

Slika 4: Pridobivanje vlaken. 

(PAPIR-zgodovina, b.l.) 
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Slika 5: Formiranje plasti prepletenih vlaken na sitih. 

(PAPIR-zgodovina, b.l.) 

 

 

 

Slika 6: Sušenje in glajenje listov papirja. 

(PAPIR-zgodovina, b.l.) 
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Slika 7: Ţe uporabljen končni izdelek. 

(Wikipedia, 2011) 

 

2.1.4 ZGODOVINA IZDELAVE PAPIRJA V MODERNI DOBI 

Kitajski izdelovalci so 500 let dobro varovali skrivnost izdelave papirja, 

nato pa se je začel papir proizvajati tudi v Koreji in nekoliko kasneje še na 

Japonskem. 

 

Okoli leta 750 je postopek izdelave papirja prišel v arabske deţele. Arabci 

so vlakna za proizvodnjo papirja pridobivali z mletjem krp v kamnitih mlinih. 

Postopek je bil nato enak kot na Kitajskem. Papirnice v Samarkandu so, glede na 

tiste na Kitajskem, izboljšale tehnologijo pridelave papirja: 

 namesto bambusovih sit so začeli uporabljati sita z mreţico, spleteno iz 

kovinskih niti, 

 vlaknom so začeli dodajati lepilo – škrob, pridobljeno iz presejane 

pšenične moke. 
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Arabci so kot prvi začeli papir barvati in izrezovati v več različnih formatih. 

Ko so Arabci zavzeli del Španije, se je postopek izdelave papirja prenesel tudi na 

evropska tla. Prve delavnice za ročno izdelavo papirja so se pojavile okoli leta 

1100 na Siciliji in v Valenciji v Španiji. 

 

Leta 1144 so v papirnici v Xatini prvič mleli tkaninsko kašo na stopah. Z 

mehanizacijo postopka se je izdelovanje papirja pohitrilo. 

 

Prve delavnice za proizvodnjo papirja so v Franciji odprli Italijani v 14. 

stoletju. V Nemčiji je prva znana delavnica iz leta 1390. 

 

Širjenje proizvodnje papirja v Evropi in Rusiji: 

 1267 – papirnica v Fabrijanu/Italija, 

 1338 – papirnica La Pielle/Francija, 

 1388 – papirnica Gleissmuler/Nemčija, 

 1585 – papirnica Dartford/Anglija, 

 1665 – pridelava papirja se prične v takratni Rusiji. 

 

Z izumom premičnih črk (Johan Gutenberg, 1440, Mainz) se je začela doba 

modernega tiskarstva, kar je bilo vzrok za bistveno povečanje porabe papirja. Zato 

se je počasi začela razvijati izdelava papirja v manufakturah. 

 

Leta 1671 se je na Nizozemskem pojavil prvi mlin za mletje osnovne mase, 

imenovan holandec, leta 1774 pa beljenje barvnih krp s klorom (izumil ga je 

nemški kemik Scheler), s čimer se je znatno razširila surovinska baza za izdelavo 

papirja. Kot osnovne surovine pričenjo uporabljati bombaţ, lan, konopljo in stare 

krpe. 

 

Zaradi vse večje porabe in pomanjkanja osnovnih surovin je papirja ves čas 

primanjkovalo. Leta 1799 je tako francoski izumitelj Louis Robert v proizvodnjo 

papirja prvič vključil parni stroj. S pomočjo stroja je bilo moţno proizvajati 

“neskončen” trak papirja (dolţina traku je bila 15 metrov). Sušenje in rezanje 

papirja pa je še vedno potekalo izven stroja. 

http://www.zrsss.si/~puncer/papir/sre_vek.jpg
http://www.zrsss.si/~puncer/papir/e_susen.jpg
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Leta 1850 je bil v Angliji v proces proizvodnje papirja dodan mehanski 

pogon stroja, s čimer je bilo moţno papirno maso hitreje obdelovati. S to 

povečano hitrostjo predelave papirne mase je bilo moţno pridelati 2000 

kilogramov papirja v 24 urah. Uporabljena je bila širina traku 1,5 metra.  

 

Kljub vsem izboljšavam postopka pridelave papirja je tega zaradi 

pomanjkanja surovin ves čas primanjkovalo. Leta1844 je Nemec F. G. Keller z 

brušenjem lesa pridobil lesena vlakna, ki so, pomešana s krpami, dajala dovolj 

dobro osnovno surovino za izdelavo papirja. Na ta način pridobljena lesna masa 

se še danes uporablja za proizvodnjo časopisnega papirja. Leta 1874 je nemški 

kemik Mitscherlich po kemičnem postopku izločil čisto celulozo iz rastlinskih 

vlaken, ki je zopet razširila bazo osnovnih surovin za pridelavo papirja. 

 

Pravi tehnološki napredek za masovno industrijsko proizvodnjo papirja in 

uporabo lesa kot baze za osnovno surovino se je začel šele v prvi polovici 20. 

stoletja. 

 

(Mladi za napredek Maribora 2012, 2012; PAPIR-zgodovina, b.l.; Puncer idr., 

2004; Wikipedia, 2013) 

 

2.1.5 RAZVOJ NA SLOVENSKEM OZEMLJU 

V naših krajih je potreba po papirju in posledično njegova poraba narasla v 

dobi reformacije, v drugi polovici 16. stoletja. Iz Italije pripeljane količine papirja 

niso več zadostovale potrebam, zato je nastala prva domača delavnica papirja. 

Leta 1579 jo je na Fuţinah ob Ljubljanici postavil Janţ Kisl, ki je bil 

ugleden zaščitnik protestantske knjiţevnosti. V omenjeni delavnici je mojster 

Pankrac izdelal prvi list papirja pri nas. 

 

Razvoj proizvodnje papirja je v Sloveniji potekal takole: 

 1579 – ustanovljen mlin za mletje papirne mase na Fuţinah pri Ljubljani, 

 konec 17. stoletja – odprt mlin za mletje papirne snovi v bliţini Vipave, 

 1716 – odprt mlin za mletje papirne snovi v Ţuţemberku, 

http://www.zrsss.si/~puncer/papir/reformac.htm
http://www.zrsss.si/~puncer/papir/zuz_mlin.jpg
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 1750 – odprtje radeške papirnice, 

 1740 – odprta peta papirnica na slovenskem v Sv. Duhu pri Škofji Loki, 

 1750 – odprta papirnica v Škofji Riţi pri Radečah, 

 1767 – ustanovljena papirnica v Ajdovščini, 

 1787 – zgrajena goričanska papirnica ob levem bregu Sore pri Goričanah, 

 1799 – Francoz Louis Robert patentira iznajdbo parnega stroja, 

 1832 – odprta papirnica v Lobnici pri Rušah, 

 1843 – odprta papirnica na desnem bregu Ljubljanice v Vevčah pri 

Ljubljani 

 1851 – odprta papirnica na levem bregu Ljubljanice v Vevčah pri Ljubljani 

 1861 – odprta tovarna celuloze in paprija v Goričanah (pri Medvodah), 

 1871 – izgradnja tovarne papirja Sladki Vrh (Feuerloscher), 

 1872 – postavitev papirnega stroja v tovarni papirja in celuloze v 

Goričanah, 

 1881 – zgrajena tovarna papirja v Trţiču, 

 1920 – postavljena tovarna papirja Količevo. 

 

(Mladi za napredek Maribora 2012, 2012; PAPIR-zgodovina, b.l.; Puncer idr., 

2004; Wikipedia, 2012) 

 

2.2 SUROVINE ZA IZDELAVO PAPIRJA 

Kot je opisano v prejšnjih poglavjih, se za izdelavo papirja kot osnovne 

surovine lahko uporabljajo različne surovine. 

 Razna rastlinska in ţivalska vlakna: 

o lesovina – vlakna so pridobljena s predelavo lesa, 

o celuloza – vlakna so pridobljena s predelavo lesa, slame, trave, 

trstike. 

 Papirna vlakna: 

o vlakna so pridobljena s predelavo starega papirja in papirnih 

ostankov. 

 Druge vlaknaste surovine: 

http://www.zrsss.si/~puncer/papir/parni_s.jpg
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o vlakna so pridobljena s predelavo drugih surovin, ki imajo 

vlaknasto strukturo, 

o na primer stare krpe, ribiške mreţe ... 

 

Kot  dodatna sredstva se poleg osnovnih surovin za izdelavo papirja 

uporabljajo še sledeče surovine: 

 polnila, na primer kaolin, lojevec, kreda, sadra, barijev sulfat, magnezit, 

 lepila, 

 barvila in 

 voda. 

 

Za pridelavo enega kilograma papirja je potrebnih od petdeset do sto litrov 

vode. 

 Posebni dodatki: 

o sredstva proti vlagi,  

o sredstva proti plesni, 

o sredstva za mehčanje, 

o belila in 

o luţila.  

 

Danes se kot glavno surovino za pridelavo papirja v veliki večini uporablja 

zmlet les. 

 

(Mladi za napredek Maribora 2012, 2012; Puncer idr., 2004) 

 

2.3 MODERNI POSTOPEK PRIDELAVE PAPIRJA 

V moderni dobi papir pridelujemo tako ročno kot strojno. Velika večina 

papirja se seveda izdeluje strojno, ročno pa se še vedno izdeluje papir, ki se 

uporablja v protokolarne namene, in pa papir, ki sluţi kot dekoracija ali umetniški 

izdelek. 
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V nadaljevanju poglavja sta na kratko orisana oba načina izdelave papirja v 

modernih časih. 

 

(Proizvodnja papirja, b.l.) 

 

2.3.1 ROČNA IZDELAVA PAPIRJA 

Ročno izdelujemo papir najvišje kvalitete in pa manjše količine papirja, ki 

je namenjen dekoraciji ali pa ima umetniško vrednost. Glavna surovina za ročno 

izdelavo papirja so v večini primerov krpe, redko pa tudi lesovina. Proces je zelo 

podoben starodobnemu načinu ročne izdelave papirja. 

 

Bombaţno osnovno surovino (ali lesovino) najprej zmeljemo v kamnitih 

mlinih, nato pa ji dodamo vodo v razmerju 1:100 (osnovna surovina:voda). 

Nastalo papirnato kašo nato zajemamo v sita, pri čemer v situ ostane papirna kaša, 

odvečna voda pa iz njega odteče. Tako nastalo plast papirja prenesemo na 

klobučevinasto podlago, nato pa iz njega s pomočjo stiskalnice odtisnemo 

preostanek odvečne vode. Zadnji korak v postopku ročne izdelave papirja je 

sušenje tako pripravljenih listov papirja na zraku. 

 

(Proizvodnja papirja, b.l.) 

2.3.2 STROJNA IZDELAVA PAPIRJA 

Papir strojno izdelujemo s pomočjo t. i. papirnega stroja. Novodobni 

postopek strojne izdelave papirja lahko razdelimo v tri faze: 

 priprava papirne mase, 

 predelava papirjevine v papirni trak, 

 dodelava papirja in plemenitenje. 

 

V fazi priprave papirne mase je potrebno najprej razvlakniti celulozo, 

lesovino in star papir s pomočjo vode. Tako nastali papirni kaši se dodajo še 

pomoţne snovi (polnila, barvila in lepila), nato pa se jo vodi na del papirnega 

stroja, ki je sestavljen iz sit. Ta s tresenjem iz kaše oblikujejo papirni trak in 
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odvajajo odvečno vodo. Preostalo odvečno vodo iz tako oblikovanega traku v 

naslednjem koraku iztisnejo mokre stiskalnice, sušilni valji pa papir dokončno 

posušijo. Pripravljen papir gre v glajenje skozi jeklene valje in se kot surovi papir 

navije na navijalne valje. 

 

Glede na namen uporabe papirja se surovi papir še dodela. Ena od oblik 

dodelave je plemenitenje, ki zajema dodatno glajenje papirja z uporabo valjev, 

lepljenje večih slojev papirja med seboj, premazovanje papirja s premazi in 

izdelavo specialnih vrst papirja. Tako pripravljen papir gre lahko v nadaljevanju v 

konfekcioniranje, kar je predelava papirja v papirne izdelke (vrečke, zvezke …). 

 

Papirni stroj, kot se dandanes uporablja za izdelavo papirja, lahko 

razdelimo na dva dela – konstantni in variabilni del. 

 

Konstantni del papirnega stroja skrbi za hranjenje mase, mletje surovin in 

homogeniziranje papirne mase, razredčevanje in čiščenje ter prebiranje le-te. 

 

 

Slika 8: Papirni stroj – konstantni del. 

(Puncer idr., 2004) 

 

Variabilni del papirnega stroja pa skrbi za natok mase, formiranje papirne 

plasti, odvodnjavanje, sušenje, navijanje, previjanje in razrez. 
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Slika 9: Papirni stroj – variabilni del. 

(Puncer idr., 2004) 

 

(Proces izdelave papirja, b.l.; Proizvodnja papirja, b.l.) 

 

2.4 LASTNOSTI IN VRSTE PAPIRJA 

2.4.1 LASTNOSTI PAPIRJA 

Na lastnosti papirja vplivajo tako surovine, iz katerih je narejen, kot tudi 

dodatna sredstva, ki so mu bila dodana, ter izvedene obdelave in postopki. 

 

Vse te lastnosti papirja lahko razdelimo v tri glavne skupine lastnosti: 

 fizikalne lastnosti, 

 kemijske lastnosti in 

 tehnološke lastnosti. 

 

Vse lastnosti papirja moramo upoštevati pri delu z njim in pri izbiri pravega 

papirja za določen namen. 
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Fizikalne lastnosti papirja 

Kot pri vseh materialih lahko tudi papir opazujemo v smislu osnovnih 

fizikalnih količin, kot so masa, gostota in volumen. Vsaka od njih je odvisna od v 

začetku poglavja opisanih faktorjev, ki vplivajo na lastnosti papirja, zato ima 

vsaka vrsta papirja svoje karakteristične vrednosti za te fizikalne količine.  

 

Pri opazovanju papirja pa nas lahko zanimajo tudi druge fizikalne lastnosti, 

na primer: 

 higroskopičnost, 

 prosojnost, 

 gorljivost in 

 raztegljivost. 

 

Kemijske lastnosti papirja 

Pri proizvodnji papirja imajo vedno večji pomen kemijski procesi. Z njimi 

pridobivamo tako osnovne surovine (celuloza) za izdelavo papirja kot tudi 

dodatne surovine, kot so lepila in polnila. Kemijski procesi se prav tako 

uporabljajo v procesih dodatne obdelave (kaširanje, lepljenje, premazovanje), s 

katerimi spreminjamo lastnosti papirja (odpornost proti vlagi, maščobi ipd). 

 

Tehnološke lastnosti papirja 

V okviru tehnoloških lastnosti papirja obravnavamo dve podskupini: 

 mehanske lastnosti papirja in 

 sposobnosti papirja za obdelavo. 

 

V okviru mehanskih lastnosti papirja se povečini ukvarjamo s trdnostjo 

papirja, njegovo trdoto, proţnostjo in ţilavostjo. V okviru sposobnosti papirja za 

obdelavo pa opazujemo trganje, rezanje, striţenje, sekanje, in upogibanje papirja. 

 

(Puncer idr., 2004) 
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2.4.2 VRSTE PAPIRJA 

Vrste papirja ločimo glede na njegovo surovinsko sestavo, stopnjo kvalitete 

in namembnost. V nadaljevanju so naštete glavne vrste papirja glede na nivo 

kakovosti, opisana njegova večinska surovinska sestava ter namembnost 

posamezne vrste. 

 

 Papir najvišje kvalitete, najboljši papir: 

o prevladujoča surovinska sestava 100-% krpe; 

o papir, ki je bil v celoti izdelan iz krp, je papir najboljše kakovosti; 

o uporabljamo ga kot: 

 dokumentni papir, 

 papir za izdelavo vrednostnih papirjev, bankovcev in 

čekovnih obrazcev, 

 papir za izdelavo zemljevidov, 

 papir za uradne knjige, katastrske načrte ... 

 Boljši papir:  

o prevladujoča surovinska sestava krpe je 20 %, celuloza; 

o to je papir boljše kvalitete; 

o uporabljamo ga kot: 

 tiskovni papir za uradne obrazce, 

 pisalni in strojepisni papir,  

 papir za poslovne knjige, 

 pisalni karton.  

 Brezlesni papir: 

o prevladujoča surovinska sestava je celuloza, do 5 % olesenelih 

vlaken; 

o te vrste papir označujemo kot brezlesni papir.; 

o uporabljamo ga za pisalni papir in karton ter kot pergamentni 

nadomestek. 

 Navadni papir: 

o prevladujoča surovinska sestava je celuloza, do 20 % lesovine; 

o to sta navadna papir in karton, ki ju uporabljamo za na primer 

šolske zvezke. 
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 Lesovinski papir: 

o prevladujoča surovinska sestava je lesovina (55 %); 

o lesovinski papir uporabljamo za izdelavo: 

 papirja in kartona, 

 papirja za bakrotisk, 

 papirja in kartona za ovitke. 

 Časopisni papir 

o prevladujoča surovinska sestava je lesovina (80 %); 

o kot ţe ime pove, to vrsto papirja uporabljamo kot papir za izdelavo 

časopisa in revij. 

 Ovojni papir: 

o prevladujoča surovinska sestava so celuloza, star papir in lesovina; 

o kot je razvidno iz imena, to vrsto papirja uporabljamo za razne 

vrste ovitkov, poleg tega pa tudi za ovoje in vrečke. 

 Kartotečni karton: 

o prevladujoča surovinska sestava sta celuloza in lesovina; 

o uporabljamo ga v večini primerov kot karton za kartoteke in ovitke. 

 Bela lepenka: 

o prevladujoča surovinska sestava je lesovina; 

o belo lepenko uporabljamo v glavnem za kaširanje in izdelavo 

knjigoveških izdelkov. 

 Siva lepenka: 

o prevladujoča surovinska sestava je star papir; 

o sivo lepenko uporabljamo za izdelavo škatel in močnejše embalaţe. 

 Rjava lepenka: 

o prevladujoča surovinska sestava sta rjava lesovina in star papir; 

o rjavo lepenko uporabljamo za izdelavo škatel in embalaţe. 

 

(Mladi za napredek Maribora 2012, 2012; Puncer idr., 2004) 
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2.5 KURIKULUM ZA VRTCE – TEHNIKA 

Kurikulum kot nacionalni dokument z novejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami ter pristopi 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu. Celotno teţišče 

kurikula pa je usmerjeno na področje razvijanja kompetenc, krepitve integritete, 

individualizacije, personalizacije in socializacije. 

 

Med elemente kurikula prištevamo cilje, vsebine, metode in evalvacijo. Cilji 

v kurikulu so razdeljeni v sledeče sklope: 

 področje gibanja, 

 področje jezika, 

 področje umetnosti, 

 področja narave, 

 področje druţbe in 

 področja matematike. 

 

Kot je razvidno iz zgornjega seznama, cilji s področja tehnike in tehnologije 

niso obravnavani kot ločen sklop dejavnosti. Pri podrobnejšem pregledu sem 

ugotovila, da so obravnavani v okviru področja umetnosti in narave. Zato se bom 

v nadaljevanju osredotočila predvsem na cilje in z njimi povezane primere 

dejavnosti znotraj umetnosti in narave, ki po mojem mnenju obravnavajo tehnične 

dejavnosti (Kurikulum, 2007). 

2.5.1 PRIMERI TEHNIČNIH DEJAVNOSTI IN CILJEV S 

PODROČJA UMETNOSTI V KURIKULUMU 

Cilji: 

 doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v umetnosti; 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti; 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti; 

 spodbujanje doţivljanja, izraţanja in veselja do lepote; 
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 doţivljanje in spoznavanje umetniških del; 

 razvijanje umetniške predstavljivost in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem; 

 odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in 

nadarjenosti; 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, 

predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi 

lastnostmi; 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi 

sredstev ter prostorov (Kurikulum za vrtce, 2007). 

 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 

 sodeluje v različnih stopnjah ustvarjalnih procesov: pri načrtovanju, 

oblikovanju zamisli in izvedbe, posredovanju in sprejemanju dela ter pri 

pogovoru o delu, procesu, izkušnjah; 

 se igra, zamišlja, oblikuje, ustvarja, se izraţa, komunicira z risbo, grafiko, 

sliko, lepljenko, plastiko, konstrukcijo, predmetom, prostorom; 

 tipa, boţa, gnete, mečka površine, materiale in oblike; 

 riše, modelira, reţe, sestavlja, oblikuje tudi drobnejše oblike, detajle, 

vzorce ipd.; 

 uporablja različne tehnike za risanje, slikanje, tiskanje, lepljenje, 

konstruiranje, modeliranje, oblikovanje ter mnoge in različne umetniške, 

naravne in umetne materiale; 

 oblikuje okrasne in uporabne stvari (Kurikulum za vrtce, 2007). 

 

2.5.2 PRIMERI TEHNIČNIH DEJAVNOSTI IN CILJEV S 

PODROČJA NARAVE V KURIKULUMU 

Cilji: 

 spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju 

tehnike in tehnologije; 
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 otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen 

namen; 

 otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem 

spreminjajo lastnosti; 

 otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava 

njihov namen in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje; 

 otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost 

(Kurikulum za vrtce, 2007). 

 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 

 

 sodeluje v pogovoru o tem, kaj ţe zna ali zmore, kako se je česa naučil; 

 oblikuje iz telesa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga 

mozaik; 

 odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti; 

 uporablja različne materiale in orodja; 

 se igra z mivko, dela odtise, potočke in figure, preceja, seje, presipava, 

uporablja posode in igrače za igro z njo, oblikuje z mivko in vodo 

(Kurikulum za vrtce, 2007). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

»Za razvoj ustvarjalnih sposobnosti se vsekakor moramo truditi. 

Ustvarjalnost je sposobnost, ki bogati človekovo ţivljenje v vseh smereh. 

Ustvarjalni ljudje so sposobnejši vzpostaviti kakovostnejše odnose med ljudmi, 

sposobni so uţivati v svetu umetnosti na različnih področjih v glasbi, literaturi, 

likovni, dramski ali filmski umetnosti. Sposobni so ustvarjalno obogatiti 

vsakdanje ţivljenje. Ustvarjalen človek se je sposoben upirati manipulacijam 

sodobnega sveta, se laţje kakovostno vklopi v druţbo in nenazadnje tudi laţje 

najde ustrezno zaposlitev.« (Vrlič, 2001) 

 

Današnji način ţivljenja in sam čas potrošništva, ki nas spremlja, v veliki 

meri vplivata na razvoj ustvarjalnih sposobnosti. Na vzgojiteljih, starših in 

rediteljih je, da se zavemo, da so temu najprej izpostavljeni majhni otroci. Starši 

jih ţe od rojstva zasipajo z mnoţico igrač, ki jih potem, ko se jih naveličajo, brez 

slabe vesti tudi zavrţejo in potem kupijo nove. V mnoţici igrač otroci postopno in 

nezavedno zgubljajo prav vsak odnos do njih, hkrati pa si jih ţelijo vse več. 

Takšne in podrobne probleme sem opazila tudi v vrtcu. Otroci  prinesene igrače 

pogosto pozabljajo, zgubljajo ali celo pokvarijo.  

 

Zato sem se odločila otrokom ponuditi ter pokazati, da obstaja tudi drugačen 

odnos do igrač in da obstajajo tudi druga sredstva, s katerimi se lahko igrajo. Tako 

kot se bo otrok naučil vesti do igrač, tako bo kasneje ravnal tudi z ostalimi 

predmeti. To sem poskušala doseči z dejavnostmi, ki spodbujajo samostojno 

ustvarjalno in tehnično delo otrok, hkrati pa lahko razvijajo različne sposobnosti 

in pridobivajo različna znanja. Stvari, ki jih otrok izdela sam, imajo nanje močan 

vzgojni vpliv in zanje neprecenljivo vrednost. Ţelim tudi ugotoviti, ali pet- do 

šestletniki prepoznavajo različne vrste papirnatih materialov in ali jih znajo 

pravilno poimenovati, kako se soočajo z različnimi tehnikami obdelovanja 

papirja, kako spretni so z obdelovalnimi orodji in kako v tem starostnem obdobju 

sledijo načrtovani dejavnosti in z njimi povezanimi navodili. 



Valentič, K. (2013). Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana PEF     

22 

Z dejavnostmi, ki jih bom otrokom predstavila, ţelim ugotoviti, ali otroci 

prepoznavajo različne vrste papirnatih materialov in ali jih znajo pravilno 

poimenovati. Zanima me tudi, kako znajo otroci slediti navodilom med 

izdelovanjem izdelka ter načini reševanja problemov v različnih situacijah, do 

katerih bodo prišli pri izdelavi izdelka.  

 

V ta namen sem si zadala naslednja raziskovalna cilja: 

 raziskati, ali je pri otrocih mogoče opaziti ustvarjalnost pri izdelavi in 

obdelavi izdelkov različnih materialov, in 

 raziskati, ali otroci samostojno izdelajo načrtovane izdelke. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE: 

Namen moje diplomske naloge oziroma njenega empiričnega dela je 

odgovoriti na sledeča vprašanja. 

 Ali otroci pri starosti od pet do šest let ločijo različne papirnate materiale 

med seboj in jih poimenujejo? 

 Ali so otroci sposobni sprejemati in razumeti navodilo in ali sledijo ţe 

nekim korakom, da jih privedejo do cilja? 

 Katere od naštetih dejavnosti so otroci pri tej starosti ţe sposobni opraviti 

samostojno oziroma pri katerih dejavnostih potrebujejo pomoč odraslega? 

 Ali imajo otroci drugačen odnos do izdelkov, ki jih izdelajo sami, kot pa 

do tistih, ki jim jih starši kupijo? 

 Ali obstaja pri manipuliranju s papirnatim materialom razlika v 

ustvarjalnosti med dečki in deklicami? 

 

3.3 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavo je bila vključena skupina dvaindvajsetih otrok, starih od pet do 

šest let, iz vrtca Zelena jama, enota Vrba. 

Pri projektu sva sodelovali vzgojiteljica Marjeta Kern in jaz kot pomočnica 

vzgojiteljice.  



Valentič, K. (2013). Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana PEF     

23 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo s kvalitativnimi tehnikami 

z zbiranjem podatkov. Pri tem sem si pomagala s fotografijami, zapisi 

komentarjev in anekdotskimi zapisi. 

 

3.5 PRIKAZ DELOVNIH POSTOPKOV PRI ROČNI 

OBDELAVI PAPIRJA 

3.5.1 REZANJE 

 Rez mora potekati natanko po črti in ne poleg nje. 

 Otroci lahko reţejo izključno s škarjami, ki imajo zaobljeni konici. Tako je 

manj moţnosti, da bi se poškodovali. 

 List, ki ga reţemo s škarjami, drţimo v roki in pazimo, da ga ne 

zmečkamo. 

 Pri rezanju moramo paziti, da ves čas rezanja vidimo črto, po kateri z 

dolgimi rezi oblikujemo ţeleno obliko.  

 Raven rez napravimo z olfa noţem, pri tem pa uporabimo kovinsko ravnilo 

(čisto, ne zarjavelo, ne mastno) in podlago (trd les ali ravna gladka 

lepenka). 

 Olfa noţ mora biti dovolj oster za odrez papirja (Papotnik, 2005). 

 

3.5.2 ZGIBANJE 

 Pri zgibanju delujemo na papir tako, da material na določenem delu 

prepognemo. 

 Lep zgib doseţemo tako, da je zgib narejen vzporedno z vlakni. 

 Pri prečnem zgibu se vlakna lomijo in zato zgib ni raven (to je najbolj 

vidno pri debelejših materialih). 

 Poznamo dva načina zgibanja: 

o ţlebni zgib – ţleb napravimo tako, da z gladnikom drsimo ob 

ravnilu in rahlo potiskamo na površino. Biti moramo pazljivi, da 
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papirnate površine ne poškodujemo. List preganemo tako, da je 

ţleb zunaj; 

o zarezni zgib – zarezo v lepenko ali karton postopoma napravimo z 

noţem. Vrez naj bo globok pribliţno tretjino debeline gradiva. 

Tudi tukaj ostane zareza zunaj pregiba. 

 

3.5.3 LEPLJENJE 

 Preden začnemo lepiti, zaščitimo mizo in svojo obleko. 

 Za nanašanje izbranih lepil (belo lepilo, Neostik lepilo, Oho lepilo) si 

izdelamo lopatico iz lepenke, s katero sloj lepila enakomerno razdelimo po 

ţeleni ploskvi. 

 Vlaţnost, ki nastane na površini, kamor nanašamo lepilo, zmanjšamo z 

raztiranjem lepila od sredine proti robovom lepljenca (Papotnik, 2005). 

3.5.4 VEZANJE 

 Vezanje posameznih listov v snopiče, zvezke, knjige, bloke, albume. 

 Poznamo več vrst vezav: lepljenje, ţična vezava, ţebljičena vezava, šivana 

vezava. 

 

3.6 VRSTE PAPIRNEGA MATERIALA 

Poznamo:  

 papir (tanek, lahek, enoplasten), 

 karton (debelejši, teţji, dvo- ali večplasten), 

 lepenka, 

 valoviti karton, 

 valovita lepenka, 

 papirni stisnjenci. 
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Papir je enoplasten, kar lahko dokaţemo s tem, da ga v vodi ne moremo 

razplastiti. Teţa papirja je od 5 do 150 g/m2. 5 g/m2 tehta tanek cigaretni papir, 

150 g/m2  pa šeleshamer papir. 

 

Karton je dvo- ali večplasten in tehta od 150 do 300 g/m2 .  

 

Lepenka je debelejša in teţja od kartona. Od njega se razlikuje še po načinu 

prepogibanja; lepenka je krhka in se pri prepogibanju lomi, karton pa je ţilav in se 

pri prepogibanju ukrivi. Lepenka je sestavljena iz plasti enake kvalitete, plasti 

kartona pa so iz različnih papirnih materialov. Ta razlika v sestavi povzroča 

razliko v načinu prepogibanja, kar povzroča, da je vedno manj embalaţe narejene 

iz lepenke. Večina izdelkov, ki nas obkroţajo, je narejenih iz kartona.  

 

Valoviti karton je sestavljen iz treh plasti, od katerih je srednja valovita. 

Trdnost valovitega kartona je doseţena s tem, da je srednja plast v prerezu 

sestavljena iz samih trikotnikov, ki so od vseh likov najbolj trden lik. Zaradi svoje 

trdnosti se valoviti karton uporablja za izdelavo velikih škatel (na primer kot 

zaščita za gospodinjske aparate ali računalnike med transportom).  

 

 

Slika 10: Zgradba valovitega kartona. 

(Valoviti karton, b.l.) 

 

Valovita lepenka je sestavljena na enak način kot valoviti karton, le da so 

vse plasti, ki jo sestavljajo, enake kvalitete. 

 

Osnovna orodja za obdelavo papirja (zarisana in merilna): 

1. škarje – striţemo tanjše papirnate materiale, sploh po krivih črtah; 

2. luknjač in kovinsko kladivo – luknjamo papirnate materiale; 
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3. noţ za papir – reţemo papir in debelejši karton po ravnih črtah. Noţ pri 

rezanju vlečemo ob kovinskem ravnilu natančno po črti. Mizo zaščitimo z 

lepenko ali dovolj debelim kartonom; 

4. ravnilo – lahko je kovinsko, leseno ali plastično; 

5. gladnik; 

6. svinčnik; 

7. trikotnik; 

8. šestilo; 

9. flomaster; 

10. krivuljnik; 

11. kovinski meter; 

12. noţ za lepenko. 
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3.7 PRAKTIČNE DEJAVNOSTI 

3.7.1 DEJAVNOSTI V SKUPINI OTROK, STARIH OD PET DO 

ŠEST LET 

Najino skupino sestavlja dvaindvajsetih otrok, od tega deset deklic in 

dvanajst dečkov. Skupina je starostno homogena, saj bodo do konca koledarskega 

leta vsi dopolnili šest let. Pri dejavnostih, ki sva jih z otroci opravljali, niso bili 

vključeni vsi hkrati, temveč sva jih zaradi zasledovanja višje učinkovitosti 

razdelili v skupine po pet ali šest otrok. 
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3.7.2  IZDELAVA ŢABIC IZ PAPIRJA 

Pri delu v skupini lahko otrokom ponudimo različne dejavnosti, s katerimi 

jim pomagamo uriti določene spretnosti. Ena od takih dejavnosti je izdelava ţabic 

iz papirja. 

 

Kot uvod v izdelovanje papirnatih ţabic smo se z otroci najprej pogovarjali 

o ţabicah. Vprašala sem jih, ali so ţe kdaj videli ţivo ţabo (na primer v ţivalskem 

vrtu ali na sprehodu). Za dodatno motivacijo sem jim pokazala ţivo ţabo, ki so jo 

opazovali v krogu, se o njej pogovarjali in jo opisovali. 

 

Ţivih ţab seveda ne morejo odnesti s seboj domov, zato sem otroke 

povabila, da jih skupaj zgubamo iz papirja. Izdelane ţabice bodo lahko odnesli s 

seboj in se z njimi igrali ali jih uporabili kot okras na mizi ali v igralnem kotičku v 

vrtcu. 

 

Starost otrok: 5–6 let 

 

Sredstva: 

 barvni papir, 

 škarje, 

 lepilo, 

 krep papir, 

 šeleshamer, 

 svinčnik, 

 voščenke in 

 zaščitna obleka. 

 

Dejavnosti otrok:  

 gubanje ţab iz barvnega papirja, 

 rezanje krep papirja in oblikovanje kepic iz njega (izdelava oči ţabe), 

 lepljenje kepic iz krep paprija (izdelava oči ţabe), 

 barvanje izdelanih ţab, 



Valentič, K. (2013). Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana PEF     

29 

 izrezovanje šeleshamerja z namenom oblikovanja mlake, 

 dodajanje lokvanjevih listov v mlako (po ţelji), 

 polaganje ţabice v izdelano mlako. 

 

Cilji:  

 prstne spretnosti – finomotorika, 

 otrok uporablja izraze za opisovanje poloţaja predmetov in se nauči 

orientacije v prostoru, 

 otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri 

oblikovanju pred pojmovnih struktur pri medsebojnih odnosih. 

 

Potek dela: 

Otrokom razdelim vsakemu po en barvni list papirja, nato pa jim predstavim 

postopek gubanja ţabic. 

 Vsak vzame svoj list barvnega papirja, ki mu desni zgornji rob 

prepognemo navzdol po diagonali. Spodnji del papirja, ki ni prekrit s 

prepognjenim delom (ker papir ni kvadratne oblike), odreţemo in 

razgrnemo prej prepognjeni del. Tako smo papir preoblikovali v kvadrat. 

 Nato določimo središče kvadrata (lista). To doseţemo tako, da list 

prepognemo na polovico najprej po eni (kar smo storili ţe v prejšnjem 

koraku) in nato še po drugi diagonali. Ko papir razgrnemo vidimo, da se 

obe diagonali (črti, ki sta nastali s prepogibanjem po diagonali kvadrata) 

sekata v središču kvadrata. 

 Nato kvadrat po diagonalah zloţimo v trikotnik. To naredimo tako, da 

primermo za desni in levi rob kvadrata ter ju privzdignemo, nato pa papir 

zloţimo po diagonalah. Robove nastalega trikotnika dobro pogladimo. 

 Levi in desni krak vrhnje plasti trikotnika zapognemo navznoter, nato pa 

oba zgornja vogala novo nastalih malih trikotnikov zapognemo navzven. 

Nato papir obrnemo s spodnjo stranjo navzgor (ţabo »postavimo na 

noge«) in tako je ţaba zgubana. 

 

Tako izdelano ţabico preizkusimo s pritiskom na njen zadek. Če je izdelana 

pravilno, ob tem poskoči. Ţabice nato otroci še poljubno pobarvajo in jim izdelajo 
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ter prilepijo oči iz krep papirja. Iz tršega papirja otroci izreţejo mlako in jo po 

ţelji okrasijo z lokvanji, ki jih izreţejo iz barvnega papirja. Na tako pripravljeno 

mlako otroci poloţijo svoje ţabice. 

 

Analiza dejavnosti: 

Med izvajanjem dejavnosti sem opazila, da so vsi otroci list takoj in brez 

teţav prepognili na pol. Teţave gubanja so se pri nekaterih otrocih pokazale ţe pri 

drugem koraku. Zato sem postopek nekoliko upočasnila in ga večkrat ponovila. 

Otrokom, ki še naprej niso uspeli slediti navodilom, so na moj predlog priskočili 

na pomoč  spretnejši otroci. 

 

Teţave sem opazila tudi pri risanju lokvanjevih listov in kasneje pri 

njihovem izrezovanju, kjer so morali otroci striči po narisanih črtah.  

 

Pri lepljenju oči na ţabico so bili otroci spretni, le nekateri posamezniki so 

pri tem uporabljali preveč lepila. Lepilo se jim je zato sprijemalo na prste. 

Zaščitna obleka je bila ravno zato zelo dobrodošla, saj so brisali prste v vsako 

stvar, ki jim je prišla najprej pod roke (ob mizo ali obleko). 

 

Ţabic nismo nalepili na podlago, da so se otroci lahko z njimi igrali po 

celotnem prostoru (skakanje ţabic). Pri igri so otroci so zelo pazljivo in skrbno 

ravnali z ţabicami, drug drugega opozarjali, da naj pazijo nanjo, da se ne 

pokvarijo. Ţabice so kasneje krasile igralni kotiček, nato so jih otroci odnesli 

domov. Bili so ponosni na svoj izdelek in bilo jim je všeč, če so jih pohvalili tudi 

starši. 

 

Iz končnih izdelkov je bilo opaziti, da so bile deklice pri barvanju ţabic bolj 

natančne od dečkov, uporabile pa so tudi več različnih barv. 
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Slika 11: Veselje ob uspešni izdelavi svoje ţabice. 

 

 

Slika 12: Igra z izdelano ţabico. 

 

 

Slika 13: Barvanje izdelka z voščenkami. 
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Izjave otrok po končani dejavnosti 

 Anuška: »Pa iz papirja smo delali ţabice. T'ko smo papir upognili kot si ti 

rekla in je nastala ţabica.« 

 Dino: »Jst sm pomagau drugim otrokom, pa ti si tud' pomagala.« 

 Nino: »Smo zavihal' papir pa je nastala ţabica, potlej pa smo se z njo 

igrali.« 
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3.7.3 OKRAŠEVANJE KROŢNIKOV 

Ker se bliţa jesen, ko bomo z otroki odšli nabirati lešnike, sem se odločila, 

da bomo okrasili papirnate kroţnike. Nanje bodo otroci lahko odloţili lešnike, ki 

jih bodo takrat nabrali, ali druge predmete. 

 

Otrokom sem pokazala primerek izdelka. Bili so navdušeni nad idejo, da bi 

okrasili svoj kroţnik, ter se ţe veselili pohoda v gozd. A pred tem nas je čakalo 

delo. 

 

Starost otrok: 5–6 let 

 

Sredstva: 

 papirnati kroţniki, 

 revije in reklamni papirji, 

 škarje ter 

 lepilo. 

 

Dejavnosti otrok: 

 izrezovanje (otrokom) zanimivih motivov iz revij in reklamnega papirja, 

 krašenje papirnatega kroţnika z lepljenjem izrezanih motivov. 

 

Cilji: 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi 

sredstev ter prostora, 

 spodbujanje umetniške ustvarjalnosti. 

 

Potek dela: 

Otroci so imeli na voljo veliko količino revij in reklamnega papirja. V njem 

so poiskali motive, ki so jim bili zanimivi, in izbrani material odnesli k svojim 

mizicam. Tam so motive izrezali z uporabo škarij in jih poloţili na svoje papirnate 

kroţnike (ki sem jim jih pred tem razdelila). Ko so izrezali dovolj motivov za 
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okrasitev kroţnikov, so preostanek materiala, iz katerega so jih izrezali, odstranili 

ter motive nalepili na kroţnike. 

 

Zagotavljanje varnosti: 

Otroke sem opozorila na varno in pravilno ravnanje s škarjami ter nato 

nadzorovala njihovo delo in uporabo orodja. 

 

Analiza dejavnosti: 

Ţe pred pričetkom dela sem otroke opozorila, naj izbrane in izrezane motive 

pred lepljenjem najprej samo poloţijo na kroţnike in tako koncipirajo okrasje, s 

katerim bodo zadovoljni. Nekateri otroci so zelo hitro začeli iskati in izrezovati 

motive, ostali pa so jih pri tem opazovali in posnemali tako v izvajanju aktivnosti 

kot v vrsti motivov, ki so jih iskali. Nekateri otroci so izbirali večje motive, s 

čimer so kroţnike hitreje okrasili. Nekaj posameznikov je upoštevalo navodilo, da 

mora biti kroţnik v celoti polepljen, ostali (večinoma z manjšimi izrezanimi 

motivi) pa so imeli kroţnike manj zapolnjene. 

 

Izdelke smo razpostavili po polici in jih primerjali med seboj. Nastali 

izdelki so med seboj zelo različni, tako da otroci ne bodo imeli teţav z 

razpoznavanjem svojih kroţnikov. 

 

V večini primerov so otroci  za okraševanje kroţnikov uporabljali motive, ki 

jih povezujejo s kroţnikom – izbirali so slike tistih predmetov, ki tudi v 

vsakdanjem ţivljenju dajemo na kroţnik, to je hrano. Samo dve deklici sta se 

odločili kroţnik polepiti z ornamenti. Kar je ena komentirala: »Da bom imela lep 

in pisan kroţnik«. 
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Slika 14: Okraševanje kroţnikov z lepljenjem slik po lastni izbiri. 

 

 

Slika 15: Ponosna umetnica kaţe svoj izdelek. 
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Slika 16: Uspešno zaključena okrasitev kroţnikov. 

 

Izjave otrok po končani dejavnosti 

 Naja: »Taprvo smo vzeli kroţnike, ki so bili narejeni iz papirja, pa potem 

smo iz revije 'zrezali s škarjami, pa zalep'li gor na kroţnike.« 

 Lana: »Smo take lepe kroţnike nar'dil', jih bomo 'mel' za rojstni dan, s'm 

k'r roţice gor nalep'la, pa s'm jih t'ko lepo okrasila.« 
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3.7.4 IZDELAVA PAPIRJA 

Najprej so si otroci ogledali vnaprej pripravljene različne vrste papirja. Papir 

se razlikuje po debelini, barvi in otipu. V igralnem kotičku se z otroki 

pogovarjamo o tem papirju: 

 kje nastane papir, 

 kako nastane papir, 

 iz česa je papir narejen. 

 

Pokaţem jim tudi slike procesa izdelave papirja. Tukaj sem jim tudi 

predstavila, kako bo potekalo naše izdelovanje barvnega papirja. 

 

Starost otrok: 5–6 let 

 

Sredstva: 

 papirnate brisače, 

 voda, 

 okvir, 

 kladivo, 

 ţeblji, 

 ţebljički, 

 mreţa, 

 barva, 

 lonci, 

 palični mešalnik, 

 kuhalnica, 

 deska in 

 blago. 

 

Dejavnosti otrok: 

 trganje papirnatih brisač, 

 dolivanje vode, 

 skupna izdelava lesenega okvirja, 
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 mešanje papirne kaše s paličnim mešalnikom, 

 vmešavanje različnih barv v papirno kašo (vsaki petini kaše smo dodali 

drugačno barvo), 

 polaganje mase na mreţo z okvirjem, 

 razporejanje mase po mreţi in njeno uravnavanje, 

 prestavljanje papirne mase z mreţe na desko. 

 

Cilji: 

 otrok se seznanja z različnimi postopki izdelave papirja, 

 otrok spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti, 

 spodbujanje k splošni  ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi 

sredstev. 

 

Potek dela: 

Izdelava sita in okvirja 

Za ročno izdelavo papirja uporabljamo sito in okvir, ki ju je potrebno ali 

kupiti ali izdelati. Njuna velikost mora biti natanko enaka. Uporabljamo ju za 

zajemanje papirnate kaše, pri čemer odvečna voda odteka skozi sito, papirna kaša 

pa ostaja na njem. 

 

Sito lahko izdelamo sami tako, da na lesen okvir (ki je sestavni del sita, za 

izdelavo papirja pa potrebujemo poleg tega še en samostojen okvir) pritrdimo 

mreţasto tkanino (na primer staro mreţasto zaveso ali til). Tkanino na okvir 

pritrdimo s spenjačem, pri čemer moramo paziti, da je tkanina dobro napeta na 

okvir. 

 

Leseni okvir za izdelavo papirja in obod sita si lahko izdelamo sami iz 

lesenih deščic po sledečem postopku: 

 pripravite si štiri enako dolge (na primer 27 cm) in štiri krajše (na primer 

20 cm) lesene deščice primerne širine in višine (na primer 2 cm x 1 cm). Iz 

dveh krajših in dveh daljših deščic z lepilom (na primer Mekol lepilo za 

papir) zlepite dva pravokotna okvira; 
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 ko se lepilo posuši, zlepljena okvirja utrdimo s tem, da v vsak vogal 

zabijemo dva nerjaveča ţeblja, ki morata biti dovolj dolga, da segata skozi 

obe deščici; 

 pripravimo (odreţemo) kos goste mreţaste tkanine, ki je dovolj velika, da 

sega čez robove okvirja za sito. Mreţo zmočimo in jo s kovinskimi 

sponkami pritrdimo na okvir sita. Pripenjanje začnemo s pritrditvijo mreţe 

na okvir na sredini vsake stranice oboda, pri čemer jo kolikor se le da 

napnemo. Nato mreţo pritrdimo po celotni dolţini vsake stranice oboda in 

jo tudi pri tem čim bolj napenjamo; 

 odvečne robove mreţe obreţemo in nato robove napete mreţe po celotnem 

obodu zalepimo z vodoodpornim mizarskim lepilom. 

 

Sito in okvir morata biti povsem enake velikosti, kar lahko preverimo s tem, 

da ju poloţimo enega na drugega. 

 

Izdelava lista papirja 

Za izdelavo papirja lahko kot osnovno surovino uporabimo kakršen koli 

vlaknast material. Mi bomo uporabili star papir. Pri tem lahko ponovno 

uporabimo skoraj kakršen koli papir, a najboljši papir nastane iz kaše, ki vsebuje 

dolga vlakna. Dolţino vlaken v papirju lahko preverimo tako, da papir pretrgamo. 

Rob, ki je nastal s trganjem, mora biti »kosmat« – to nakazuje, da je izdelan iz 

dolgih vlaken in da lahko s ponovno uporabo tega izdelamo dober, trden nov 

papir. Izogibamo pa se papirja s svetlečo površino, ker lahko z njegovo uporabo 

na novem papirju nastanejo »prašne lise«. Papir lahko s ponovno uporabo starega 

papirja izdelamo po sledečem postopku. 

 S starega papirja, ki ga bomo ponovno uporabili, odstranimo vse tujke 

(lepilo, sponke). Papir natrgamo na pravokotnike, pribliţno v velikosti 

poštne znamke. 

 Natrgani papir za nekaj dni namakamo v vodi (v posodi vode). Če papir v 

tem času posrka vso vodo, jo po potrebi dolivamo. 

 Nato v večji posodi (na primer plastični banjici) dobro premešamo kašo in 

vodo v razmerju 1:2. 



Valentič, K. (2013). Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana PEF     

40 

 Ker se v postopku izdelave papirja uporablja in porablja veliko vode, je 

priporočljivo, da delovno površino, tla in obleko udeleţencev dobro 

zaščitimo. Po delovni površini lahko razprostremo časopisni papir in na 

sredo tega postavimo več plasti razgrnjenega časopisnega papirja, lahko pa 

delovni prostor pripravimo na prostem. 

 Na sredino delovnega prostora (na več plasti časopisnega papirja) 

postavimo desko, ki jo nato še pregrnemo z vlaţno kuhinjsko krpo. Ta bo 

sluţila kot podlaga za izdelavo papirja, zato mora biti povsem poravnana. 

V nasprotnem primeru bo površina izdelanega papirja nagubana. 

 Oblikovanje lista papirja začnemo tako, da okvir postavimo vrh sita, ki je 

obrnjeno z mreţo navzgor, in natančno poravnamo robove obeh obodov. 

Oba okvirja nato čvrsto stisnemo skupaj (primemo ju za krajši stranici, ker 

bo tako oblikovanje lista papirja laţje). Okvir vrh sita ima dve funkciji: 

o preprečil bo odtekanje kaše s sita, 

o listu papirja bo oblikoval lepe ravne robove. 

 Sito in okvir počasi pod kotom in proti sebi potapljamo v kašo. Pri tem 

ugotavljamo, ali je potrebno razmerje kaše in vode popraviti: 

o če je mešanica pregosta bo nastali papir debel in grudast, 

o če je mešanica preredka, bo nastali papir tanek in luknjast. 

 Sito in okvir napolnimo s papirno kašo in ju postavimo v vodoravni 

poloţaj tako, da je mreţa tik pod gladino kaše. Nato ju neţno dvignemo in 

preverimo, ali je kaša po vsej površini mreţe enakomerno razporejena 

(plast mora biti enakomerno debela po celotni površini mreţe). Če temu ni 

tako, kašo postrgamo nazaj v posodo z mešanico in postopek ponovimo. 

 Kalup v vodoravni legi dvignemo iz mešanice kaše in vode ter iz njega z 

blagim nagibanjem doseţemo dvoje: 

o vlakna se poravnajo in s tem se površina papirja uravna, 

o pospešimo odtekanje odvečne vode. 

 Z nagibanjem ne smemo pretiravati, da v površini ne nastanejo luknje brez 

kaše. 

 Kalup odloţimo na vogal posode s kašo in pustimo, da odvečna voda 

odteče. 
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 Ko voda odteče (razen morda ob robovih sita), s kalupa odstranimo okvir 

(če je ob robovih sita zašlo še kaj vode, pustimo sito v vodoravnem 

poloţaju in počakamo, da tudi ta odteče). 

 Sito obrnemo tako, da je sedaj list papirja v nastajanju spodaj. 

 Papir razmeroma hitro prestavimo na kuhinjsko krpo. Sito v počasnem 

loku poloţimo na krpo, krajši stranici pritisnemo ob podlago in dvignemo 

na nasprotnem robu. 

 Sito privzdignemo in umaknemo, pri tem pa pazimo, da list papirja ostane 

na krpi. Plast papirja na krpi mora biti enakomerna. 

 List papirja pokrijemo z vlaţno kuhinjsko krpo, ki jo popolnoma 

poravnamo. Na to krpo lahko poloţimo nov list (in to ponovimo še štiri- 

ali petkrat), zadnji list pa prekrijemo z vlaţno krpo in nanjo poloţimo čisto 

desko. 

 Desko obteţimo (na primer z nekaj opekami) in jo pustimo obteţeno več 

ur, da se odvečna voda iz papirja vpije v tkanino ali izpari. Med prešanjem 

se papir uleţi, stisne in posuši. 

 Delovno površino pregrnemo s folijo. Z vrha kupčka prešanih listov 

umaknemo desko in blago. Pazljivo dvignemo krpo z listom papirja in jo 

poloţimo na folijo, da se posuši. Sušenje lahko, glede na gostoto kaše, 

traja od tri do štiri dni. 

 Če ţelimo doseči gladko površino lista, ga moramo zgladiti z valjarjem, ko 

je list še vlaţen. Liste nato ločeno in obteţene (med papir in obteţitev 

poloţimo suho krpo) posušimo. 

 

Otroke seznanim s potekom dela. Razloţim jim, da bo končni izdelek 

mogoče videti šele čez nekaj dni. Prvi dan pripravimo papirno kašo, naslednji 

oblikujemo okvir, tretji dan pa začnemo z izdelavo barvnega papirja. Nato bo 

potrebnih še nekaj dni, da se bo pripravljeni papir posušil. 

 

Zagotavljanje varnosti: 

Z otroki se pogovorim o poteku procesa izdelave papirja in o varni ter 

pravilni uporabi. Pravilno drţo še posebej poudarim glede uporabe kladiva in ţage 

ter jim njuno pravilno uporabo tudi demonstriram. 
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Analiza dejavnosti: 

Otroci so bili razdeljeni v tri skupine. Vsaka skupina je dobila papirnate 

brisače, ki jih je nato natrgala na manjše koščke. Pri tem sem opazila, da so bili 

nekateri otroci pri trganju dokaj dosledni in so po navodilih naredili majhne 

koščke, drugi so trgali večje kose. Med samo dejavnostjo so skupine spontano 

začele tudi tekmovati med seboj, kdo bo prej napolnil posodo. 

 

Natrgane papirje smo premešali z vodo in pustili namakati dva dni. Nato 

smo iz vnaprej pripravljenih deščice s skupnimi močmi zbili v okvir in obod za 

sito. Pri temu so otroci najbolj uţivali pri zabijanju ţebljev. 

 

Po dveh dneh smo namočen papir zmešali s paličnim mešalnikom ter kašo 

razdelili na pet enakih delov v pet posod. Mešanje s paličnim mešalnikom je bolj 

pritegnilo dečke, ki so brez besed stali pri mizi in čakali na vrsto. Da so na vrsto 

prišle tudi deklice, sva morali poskrbeti z vzgojiteljico. V vsako od posod smo 

dodali drugo barvo in kašo dobro premešali. Nato smo po zgoraj opisanem 

postopku izdelali liste papirja v petih različnih barvah Nekaj dni smo opazovali, 

kako se papir suši. Izdelani papir bomo uporabili pri izdelovanju vabil za starše. 

 

 

Slika 17: Dodajanje barve v vedro s papirnato kašo. 
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Slika 18: Odcejanje vode iz papirne mase in polaganje 

le-te na tekstilno podlago. 

 

 

Slika 19: Odtiskanje vode iz oblikovanega papirja, prekritega z blagom in kartonom  

ter obteţenega z lesenimi uteţmi. 

 

Izjave otrok po končani dejavnosti: 

 Lana: »Delal' smo papirno kašo, smo namoč'l' papirje, pa smo ga dali na 

desko, ki je bila zgoraj mreţica, pa je ostala kaša gor, pa se je posušila. 

Dolg' časa se je sušila pod deskami. Potem pa je nastau papir.« 

 Luka: »Da smo delal papirnato kašo, smo delali papirje u skledo.« 

 Anuška: »Smo nar'dil' desko, ki je bla zgoraj mreţa.« 

 David: »Pa gor smo odcedil' vodo, pa ko smo obrnil' papir je ostalo še sled 

barve.« 

 Dino: »Ja zelena, pa rjava, pa roza, pa vjol'čna, pa modre barve.« 
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3.7.5 OBLIKOVANJE VABIL (NAREJENIH IZ IZDELANEGA 

PAPIRJA) ZA STARŠE 

Z otroci smo se pogovorili o vabilih: kaj so vabila, kakšna so in ali so jih 

mogoče s prijatelji ţe kdaj pripravili. Navdušila sem jih tako, da sem jim 

povedala, kako veseli bodo izdelka njihovi starši. Pripravila sem jim tudi 

prepognjeno valovito lepenko, ki je sluţila kot osnova za izdelavo vabila za starše. 

Otroci so v nadaljevanju to okrasili z barvnim papirjem, ki smo ga pripravili, kot 

je opisano v poglavju 3.7.4 Izdelava papirja, ter s papirnatimi servieti. 

 

Starost otrok: 5–6 let 

 

Sredstva: 

 predhodno izdelan barvni papir, 

 lepilo, 

 valovita lepenka, 

 flomastri in barvice, 

 škarje, 

 papirnati servieti. 

 

Dejavnosti otrok: 

 izrezovanje različnih delov iz predhodno narejenega barvnega papirja ter 

iz papirnatih servietov, 

 okrasitev valovite lepenke z lepljenjem izrezanih koščkov papirja in 

servietov, 

 pisanje čestitke – samostojno ali s pomočjo (mojo ali s strani staršev). 

 

Cilji: 

 otrok spozna različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij, 

 razvijanje ustvarjalnosti, 

 otrok spoznava besedo kot vir informacij, 

 razvija predbralne in predopismenjevalne sposobnosti in spretnosti. 
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Potek dela: 

Otrokom razdelim koščke papirja različnih barv, ki smo ga sami naredili, 

kot je to opisano v poglavju 3.7.4 Izdelava papirja, ter papirnate serviete. Iz tega 

materiala izreţejo razne oblike in podobe. Vnaprej jim pripravim prepognjeno 

valovito lepenko, na katero otroci nato nalepijo izrezane motive in tako okrasijo 

vabila. Na koncu v okrašena vabila prepišejo vabilo oziroma jim pri tem 

pomagam, v kolikor tega ne zmorejo sami. 

 

Zagotavljanje varnosti: 

Otroke opozorim na pravilno in varno uporabo škarij ter nadziram delo z 

njimi. 

 

Analiza dejavnosti: 

V igralnem kotičku smo si pripravili predhodno izdelani barvni papir in 

papirnate serviete, ki sem jih nato razrezala na kolikor se le da enake dela ter jih 

razdelila med otroke. Otroci so nato iz obojega izrezali koščke različnih oblik in 

jih polagali vsak na svoj kos prepognjene valovite lepenke. Pri tem sem otrokom 

pokazala in se z njimi pogovorila o različnih vrstah papirja, pri čemer so jih otroci 

brez teţav prepoznali in poimenovali. Ob tem so prepoznali tudi razlike v 

lastnostih: »Ta je bolj trd, ta pa mehk«. 

 

Otroci so pri tem opravilu pokazali veliko mero ustvarjalnosti, saj so iz 

izrezanih koščkov papirja sestavljali različne podobe, na primer hišo, drevo, 

punčko ... Nekateri med njimi pa so se zadovoljili ţe z lepljenjem izrezanih 

koščkov papirja na lepenko v poljubnem razporedu in brez da bi poizkusili 

prikazati kakršno koli podobo. Deklice so za okrasitev izbirale podobe kot so 

punčke in roţe, dečki pa večinoma avtomobile, superjunake  

 

Ko so bila vabila oblikovana, so otroci poizkusili vanje prepisati besedilo 

vabila. Nekateri so pri tem potrebovali pomoč oziroma sem ga namesto njih 

napisala jaz. 
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Slika 20: Okraševanje voščilnic v servietni tehniki. 

 

 

Slika 21: Izrezovanje motivov iz papirnatih servietov za okrasitev voščilnic 

 

 

Slika 22: Dokončane voščilnice, okrašene z ročno izdelanim papirjem 

in motivi, izrezanimi iz papirnatih serviet. 
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Izjave otrok po končani dejavnosti: 

 Larisa: »Limal' smo na mali karton.« 

 Nino: »Pa smo nar'dil' voščilnice za mame.« 

 Mark: »Ja, pa potem smo pa tud' notr' napisal vabilo.«  

 Tit: »Mami pa očku smo napisali vabilo, da so prišli potem v vrtec.« 
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3.7.6 SKLEDA IZ PAPIRNATE KAŠE 

Starost otrok: 5–6 let 

 

Sredstva:  

 papirnate brisače, 

 voda, 

 plastični lončki, 

 palični mešalnik, 

 kuhalnica, 

 lepilo, 

 vodene barvice, 

 čopiči, 

 vrč, 

 cedilo. 

 

Dejavnosti otrok:  

 trganje papirnatih brisačk, 

 dolivanje vode, 

 mešanje papirnate mase s paličnim mešalnikom, 

 mešanje mase z lepilom, 

 polaganje mase na skodelice, 

 ravnanje mase po skodelici, 

 barvanje skled, narejenih iz papirnate kaše. 

 

Cilji:  

 otrok spoznava lastnosti zmesi in opazuje njeno spreminjanje (trdnost), 

 spodbujanje otroka k ustvarjalnosti pri izdelavi sklede iz papirnate kaše. 

 

Potek dela: 

Otrokom najprej razloţim potek dela, nato pa jim razdelim papirnate 

brisačke. Te otroci natrgajo v posodo, v katero nato dodamo vodo in pustimo 

nekaj dni, da se koščki brisač dobro namočijo. Ko se koščki papirja dobro 
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prepojijo z vodo, jih zmešamo s paličnim mešalnikom v papirno kašo, ki jo nato 

precedimo s pomočjo cedila, iz nje odtisemo vodo in na ta način odstranimo vodo, 

ki je ne potrebujemo več.  

 

Odtisnjeno papirno kašo prestavimo v posebno posodo, kjer ji dodamo 

lepilo in kašo ter lepilo dobro premešamo. Mešanico lepila in papirne kaše otroci 

nanesejo v relativno debeli plasti na stene posodice, ki jo uporabljajo kot model za 

izdelavo papirnatih skodelic. Skodelice nato pustimo, da se na soncu posušijo. 

Posušene papirnate skodelice otroci še poljubno pobarvajo z vodenimi barvicami. 

 

Zagotavljanje varnosti:  

Otrokom pokaţem pravilno uporabo paličnega mešalnika in nadziram delo z 

njim. Otroci si oblečejo zaščitno obleko. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni in pri tem zelo dobro sledili 

navodilom za izdelavo skledic. V ta namen smo ponovili postopek priprave 

papirne kaše. 

 

Dodatno motivacijo za trganje in namakanje koščkov paprinatih brisačk so 

imeli tudi zato, ker so se ţe vnaprej veselili mešanja papirnate kaše s paličnim 

mešalnikom. Nad mešanjem so bili namreč zares navdušeni in zaradi velike 

stopnje entuziazma sem morala delo s paličnim mešalnikom zaradi varnosti še 

posebej natančno nadzorovati. 

 

Pri nanašanju papirnate kaše na kalupe za izdelavo skodelic otroci niso 

potrebovali nikakršne pomoči. Kašo so na kalupe polagali zelo previdno in 

natančno, predvsem dečki pa so bili zelo pozorni, da so pri tem zapolnili vse 

luknje. Eni izmed deklic se je čisto na koncu postopka nanašanja papirnate kaše 

na kalup ta zalepila na prst. Ko ga je odmaknila, je s tem naredila luknjo v ţe 

končani skledici, zaradi česar se je zelo razburila. 

 

Otroci so z velikim pričakovanjem čakali, da se skledice posušijo in jih 

bodo lahko pobarvali. Deklice so pri barvanju uporabile veliko več različnih barv 
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in tudi veliko bolj ţive barve kot dečki. Skledice so odnesli domov kot darilo za 

mamico ali očka. 

 

S skledicami so otroci ravnali zelo previdno in posvečali zelo veliko 

pozornosti temu, da se niso zdrobile ali kako drugače poškodovale, kar ponovno 

dokazuje vrednost lastnega izdelek.  

 

 

Slika 23: Mešanje koščkov papirja in vode v papirnato 

kašo s paličnim mešalnikom. 

 

 

Slika 24: Odcejanje papirnate kaše in stiskanje 

odvečne vode. 
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Slika 25: Oblikovanje papirnatih skledic s polaganjem papirnate 

kaše na plastične lončke. 

 

 

Slika 26: Sušenje izdelanih papirnatih skledic na soncu. 

 

 

Slika 27: Izdelane in okrašene skledice. 
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Izjave otrok po končani dejavnosti: 

 Frederik: »Prvo smo nar'dil' kašo, kot pri papirju, potem smo uzeli šalčke 

in smo dali gor na šalčke to kašo, da smo nar'dili naše šalčke.« 

 Ivona: »Lepilo smo tud' dodal'.« 

 Tit: »Ja, pa na koncu smo pobarval' u tiste barve, ki smo jih sami 'zbral'. Jst 

s'm hotu 'met pisano in s'm dau use barve gor.« 
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4. ZAKLJUČEK 

Med izvajanjem in ocenjevanjem praktičnih dejavnosti sem prišla do 

pomembnih spoznanj s področja uvajanja tehničnih dejavnosti v predšolskem 

obdobju. Nekatera spoznanja in ideje, ki so se mi ob izvajanju dejavnosti porodile, 

bom v določeni meri in na primeren način zagotovo prenesla v svoje delovno 

okolje oziroma v delo v skupini. 

 

Glavni namen praktičnega dela diplomske naloge je bil ugotoviti, v kakšni 

meri otroci pri tej starosti ţe prepoznavajo papirnate materiale in kako uspešni so 

pri vključevanju v izvajanje tehničnih (in drugih) dejavnosti, pri sprejemanju 

navodil in izvedbi posameznih nalog. 

 

Moje ugotovitve so sledeče, da otroci v starosti od pet do šest let:  

 brez teţav prepoznavajo in poimenujejo različne papirne materiale in 

sposobni ugotavljati za kakšne namene je kateri od materialov najbolj 

primeren, 

 imajo za izvajanje raznovrstnih tehničnih dejavnosti zelo močno notranjo 

motivacijo, 

 naloge in delo sprejemajo z zanimanjem in z veliko dobre volje, 

 poleg sposobnosti za samo izvajanje tehničnih nalog kaţejo tudi veliko 

mero ustvarjalnosti.  

 

Pri delu so otroci bili otroci veliko večino nalog sposobni opraviti 

samostojno. Pomoč so potrebovali le še pri delih, ki zahtevajo veliko mero 

natančnosti, in pri bolj zapletenih nalogah, ki zahtevajo veliko finomotoričnih 

sposobnosti, kot je na primer izrezovanje motivov iz papirnatih servietov ali 

nanašanje ustrezne količine lepila na različne vrste papirja. 

 

Med izdelki deklic in dečkov ni bilo opaziti večjih razlik, razen v izbiri 

barv. Deklice so pri barvanju namreč uporabljale širši spekter toplejših barv v 

rdečih, oranţnih in rumenih odtenkih, medtem ko sta pri dečkih v večini 

prevladovali modra in zelena, torej hladne barve.   
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Ravno tako so bili vsi otroci, ne glede na spol, enako pripravljeni in 

motivirani za  sodelovanje. Razlike se niso kazale niti pri ročnih spretnostih. 

Edino razliko med spoloma sem opazila pri delu s kuhinjskim pripomočkom 

(paličnim mešalnikom), s katerim smo zmleli papirno kašo. To delo so v celoti 

prevzeli dečki. Vse deklice, razen ene, pa so kljub mojim spodbudam to delo 

odklonile. 

 

Najbolj razveseljujoča pa je bila ugotovitev, da imajo otroci zelo drugačen 

odnos do lastnih izdelkov kot do kupljenih igrač in izdelkov, pri izdelavi katerih 

niso bili udeleţeni. Ugotovitev kaţe namreč na to, da kljub globalizaciji in izrazito 

potrošniški druţbi, v kateri ţivimo, otroci znajo ceniti nekatere potenčne vrednote, 

ki so vezane na njihove uspehe in doseţke. Pokaţejo hvaleţnost za posvečen čas 

in za priloţnost za učenje stvari, za katere si mogoče odrasli včasih mislimo, da 

jih niso sposobni niti razumeti, kaj šele izvesti. Otroci, s katerimi sem sodelovala 

pri izvajanju opisanih dejavnosti, so dokazali, da je tako prepričanje še kako 

zmotno. Z veseljem in zanimanjem so bili namreč pripravljeni sprejemati 

odgovornost za naloge, primerne njihovemu nivoju dojemanja in sposobnosti 

izvedbe. 

 

Vsa spoznanje bom prenesla v prakso v okviru svojega dela v vrtcu, ne 

samo na tehničnem področju, temveč na vseh področjih delovanja in izvajanja 

nalog z otroci. 
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