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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem razvila igračo, ki sem jo poimenovala Hiša od A do Ž. Igrača je 

namenjena otrokom različnih starosti in jim ponuja različne možnosti za igro. Igrača omogoča 

konstrukcijsko, simbolno ali ustvarjalno igro, otroke napelje k tehnični igri, ob tem pa v prvi 

vrsti otroke spodbuja k sodelovanju, dogovarjanju in usklajevanju, saj je s svojo velikostjo in 

obliko namenjena predvsem igranju več otrok hkrati.  

V teoretičnem delu diplomskega dela predstavim igre in igrače, primerne za posamezna 

starostna obdobja, kvaliteto igrač, dobre igrače na splošno in znak Dobra igrača, ki ga je do 

nedavnega podeljevala komisija za ocenjevanje igrač. 

V empiričnem delu sem razvila svojo konstrukcijsko igračo od ideje do igre, jo izdelala, 

preizkusila ob igri otrok v vrtcu v različnih starostnih skupinah in ugotavljala, kakšne igralne 

in socialne okoliščine igrača spodbuja.  

Ključne besede: igrača, konstrukcijska igrača, dobra igrača, igra, sodelovanje, nakup 

igrače.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In my paper I developed a toy, which I named The house from A to Z. This toy is ment for 

children of different ages and it offers various playing oportunities. The toy enables 

constructional, simbolic and creative play and it leads children to technical play, but first of 

all it stimulates children`s cooperation, negotiation and coordination considered its size and 

shape, which are planed for group play.  

In teorethical part of my paper I wrote about play and toys, suitable for different ages, about 

quality of toys and quality toy in general and also about mark Dobra igrača, which was untill 

recently given by commision for evaluating toys. 

In the practical part of my paper I developed my own constructional toy »from idea to play«, I 

made it and tested during the children play in kindergarten in gruopes of different ages and I 

estimated what kind of play and social situations the toy stimulates. 

Key words: toy, constructional toy, good toy, play, cooperation, buying toy   
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I  UVOD  

Igra je bistven del vsakega otroštva, otrokova primarna dejavnost, nuja, s katero otrok 

raziskuje sebe in svet, spoznava okolje, zakonitosti ter odnose med stvarmi in ljudmi. Skozi 

igro se otrok uči, razvija, se ob tem zabava in za igro ne potrebuje posebnih spodbud. 

Vsekakor je dobro za čim boljši napredek, vsesplošen razvoj in ustvarjanje dobrih temeljev za 

kasnejše izkušnje in znanje otroku omogočiti različne priložnosti in izzive. Vsako igro lahko, 

in do neke mere je celo dobro, usmerjamo in stimuliramo z določenim ciljem. K temu 

pripomorejo tudi ustrezne igrače. 

Na spletu (http://www.ekoigrače.org) sem zasledila podatek, da naši otroci do 14. leta starosti 

dobijo na leto v povprečju okoli 70 novih igrač, kar pomeni, da ima za vsako igračo na voljo v 

povprečju 5 dni. Sprašujem se, ali je to dovolj, da otrok igračo spozna, jo doživi, izživi, 

mogoče uporabi na svoj način, jo podeli s prijatelji in se s tem bogati tudi v socialnem 

razvoju. Verjetno ne. Marjanovičeva (1981, 39) pravi, da otroku s hitro menjavo igrač 

praktično onemogočimo, da bi odkril vse igralne možnosti ali še sam kaj dodal, in dodaja, da 

si otroci žele in se morajo »naigrati do sitega«. 

Kot vzgojiteljica sem presenečena nad dejstvom, kako radi posegamo po živobarvnih, do 

vsakega najmanjšega detajla izdelanih plastičnih igračah, namesto da bi sledili otroku in mu 

ponudili igračo, ki ga bo spodbujala k njegovi ustvarjalnosti v igri in tudi k dodelavi igrače. S 

poznavanjem otrok in njihovega razvoja bi lahko z malo inovativnosti veliko igrač izdelali 

sami in v izdelavo vključili tudi otroka. S tem bi bogatili njegov izkustveni svet in poglabljali 

našo povezanost. Taka igrača bi bila drugačna, inovativna, otrokova. Prepričana sem, da je ne 

bi tako hitro zamenjal z novo. 

Moj namen je razviti kakovostno leseno konstrukcijsko igračo, saj bomo po besedah Ludvika 

Horvata (v Marjanovič, 1981, 49) vsako igračo vrednotili »/…/ predvsem iz zornega kota 

njene kvalitete ter pomembnosti za zdrav otrokov telesni in duševni razvoj. S tega vidika so še 

posebej primerni različni konstruktorji, ki jih lahko postopno dokupujemo, kakor otrok 

odrašča in naraščajo njegove potrebe po vse večjem kompletu igralnega materiala«. Tako bo 

izpolnila kriterije igrače kot vzgojnega sredstva in bo otroku izziv v različnih starostnih 

obdobjih in ne samo kratek čas. 

 

http://www.ekoigrače.org/stevilke-o-igracah/24-ste-vedeli.html
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II  TEORETIČNI DEL 

1 IGRA 

Zgodovinska dejstva potrjujejo, da so ljudje že v prazgodovini in antiki izdelovali predmete, 

ki so bili namenjeni igri. Tudi upodobitve na vazah iz grške antike prikazujejo igro otrok in 

njihove igrače. Igrače, ki so bile najdene v arheoloških izkopaninah, se ne razlikujejo bistveno 

od igrač, ki se uporabljajo v današnjem času. Bistvenih razlik ni najti ne po uporabnosti ne po 

obliki. Že Platon in Aristotel sta se zavzemala za otroško igro, čeprav sta o predšolski vzgoji, 

v primerjavi z današnjimi dognanji, vedela sorazmerno malo (Bognar, 1987). 

Iz tega lahko sklepamo, da je igra za otroka nekaj elementarnega in življenjsko pomembnega 

in celo naravnega. Skozi igro se otrok spoznava, raziskuje svet, odkriva, preizkuša, primerja 

in se uvaja v odrasli svet. To je svet, kjer so dovoljene »napake«, kjer ni neuspešnosti, saj ni 

pričakovanih rezultatov. V igri lahko svet postaviš na glavo in svet se bo še vedno vrtel. Otrok 

ga lahko postavlja po svoje, vse dokler ne ugotovi, kako v resnici stoji, in potem je pripravljen 

na srečanje s pravim svetom. Ne glede na to v katerem poskusu bo otroku to uspelo, bo ostala 

otrokova integriteta nedotaknjena. Zaradi uspeha v prvem ali stotem poskusu ne bo nič boljši 

ali slabši. Skozi igro otrok predela marsikatero dilemo, odnos, vprašanje, strah, podoživi 

veselje, srečo itd.  

Skozi igro otrok uri jezik, govor, širi besednjak. Spoznava različne oblike jezika in govora, 

različne situacije in načine odzivanja. 

In ob igri tudi vsi tisti, ki ga spremljajo, otroka spoznavajo in ugotavljajo, kje še potrebuje 

pomoč, kaj mu buri domišljijo ter kaj ga osrečuje. Spoznavajo otrokova močna in šibka 

področja ter z njim predelujejo življenjske situacije na otroku prilagojen način. 

Igra je tudi poligon za socializacijo. Z igro vlog razvija empatijo in se pripravlja za vključitev 

v širšo družbo kot odgovorno, zrelo in empatično bitje. 

2 VRSTE IGRAČ IN NJIHOVA FUNKCIJA  

Danes je na voljo nešteto igrač. So take, ki se »držijo« že stoletja, spet druge so muhe 

enodnevnice. Ne glede na to kakšen je njihov rok trajanja, jim je skupno to, da se otroci z 
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njimi igrajo, se ob tem učijo, raziskujejo, primerjajo, analizirajo ter otrokovi igri dajo idejo in 

vsebino, s tem pa vplivajo na otrokov razvoj (Marjanovič, 1981). 

Otrok skozi svoj razvoj razvija tudi igro. Že dvomesečni dojenček preživi nekaj časa v igri s 

samim seboj. S starostjo se čas igre samo podaljšuje, igra se intenzivira in vanjo se vključuje 

čedalje več soigralcev. Ob tem se razvija na telesnem, čustvenem, spoznavnem in socialnem 

področju. 

Za igro otrok uporablja vse, kar mu pride pod roke − od lastnega telesa in glasu do vseh 

predmetov, na katere naleti. Najpogosteje za igro uporablja predmete, ki so narejeni 

namenoma za igro – igrače.  

Igrače pogosto delimo glede na njihovo osnovno funkcijo, čeprav se pogosto različne funkcije 

med seboj preletajo in pri otroku vplivajo na razvoj na različnih področjih. Tako Ljubica 

Marjanovič (1981) igrače deli na igrače za razgibavanje, ljubkovalne igrače, igrače, ki 

spodbujajo otrokovo ustvarjalnost in domišljijo, konstrukcijske igrače, družabne igre in 

priložnostne igračke. Dr. Igor Kuret je v knjigi Igra in igrače iz leta 1959 igrače razdelil ravno 

tako po njihovi funkciji na vežbalne igrače, izmiselne igrače, stvarjalne igrače, dojemalne 

pripomočke in družabne igre. Čeprav so izrazi zastareli, je delitev igrač zelo podobna delitvi 

Marjanovičeve. Urška Fekonja v Psihologiji otroške igre: Od rojstva do vstopa v šolo 

(Fekonja, 2001) delitev igrač obravnava primerjalno po različnih avtorjih. Zanimive so 

opredelitve Dixona iz leta 1992, ki igralna sredstva deli malo drugače, in sicer na igrače, igre 

in sestavljanke, ter M. Zupančič in S. Cecić Erpič iz leta 1997, ki po merilu determiniranosti 

predmeta delita igrače na prototipske, polprototipske in večpomenske predmete.  

Ne glede na to, katero delitev igrač upoštevamo, ugotovimo, da jim je skupni kriterij to, kar 

otrok z igračo počne oz. način, kako jo uporablja. Izjema je delitev po Zupančičevi in Cecić 

Erpičevi, ki upošteva obliko igrače v povezavi s funkcijo le-te. 

3 IGRAČE V RAZLIČNIH PREDŠOLSKIH OBDOBJIH 

V prvih mesecih je otroku najpomembnejši stik s starši. Otroci si ogledujejo njihov obraz. 

Primerne so pisane igrače in take, ki se vrtijo, premikajo nad vozičkom, igralno površino ali 

nad posteljico. 
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Po tretjem mesecu otrok že potrebuje takšne igrače, ki jih lahko drži v rokah in si jih ogleduje. 

Všeč so jim zveneče igrače, zato dojenčku ponudimo različne ropotuljice. Prav tako otroke v 

prvi polovici leta zanimajo in razveselijo veseli obrazi plišastih igrač, veliki baloni in žoge 

(Rozman, 2005). Otrok v tem obdobju večino stvari nese v usta, zato moramo poskrbeti, da 

predmeti oz. igrače nimajo ostrih robov in da so iz ustreznih materialov, ki so pralni in varni 

oz. neškodljivi. Poleg ropotuljic so primerna še različna gumijasta grizala, gumijaste živali za 

stiskanje, različni obroči, pisani trakovi, ki visijo nad posteljico, zvočne kocke, majhne mehke 

žoge, igračke, nanizane na vrvici, ki se običajno vrtijo, mehke krpice in plišaste ljubkovalne 

igrače. 

Od šestega meseca do enega leta bo otrok igrače začel uporabljati. Priskrbeti mu moramo 

igrače, ki ga bodo ustrezno vabile k raziskovanju, mu nudile različne izkušnje in ga 

spodbujale k napredku v razvoju. V tem starostnem obdobju so primerne igrače, ki zacvilijo, 

če jo otrok stisne, bobni, različne posodice ali obročki, ki jih lahko zlaga enega na drugega, 

igrače na kolesih ipd. (Mandić, 2001, 22–23). 

Od enega leta do treh let je otrok že zrel za zahtevnejše igrače, vendar je treba paziti na 

varnost igrač. V tem obdobju je zelo primeren voziček – sprehajalček in prvi poganjalci. 

Primerne so tudi plišaste igrače, ki so tako velike, kot je otrok sam, saj mu bo taki »veliki 

medo« pravi plezalni izziv, tolažba in priložnost za sprostitev (Mandić, 2001, 22–23). V tem 

obdobju otroci zelo radi gledajo knjige in poslušajo pravljice, ki jim jih berejo starši ali 

vzgojitelji. Otroku lahko ponudimo tudi prstne barve, nato debelejše voščenke, vodene 

barvice in flomastre, barvice pa so tako ali tako obvezen spremljevalec otrok skozi otroštvo in 

šolsko obdobje. Otroci v tem obdobju prav tako radi ustvarjajo s plastelinom, glino in drugimi 

modelirnimi masami ter izdelujejo lepljenke s kolaž papirja. Nepogrešljiva igrača so tudi 

kocke in kolo ter različni športni rekviziti, kot so obroči, nizek koš in sanke. Še vedno so jim 

zanimive in priporočljive ljubkovalne igrače in tudi igrače za simbolno igro, kot sta punčka in 

voziček. Tudi prvi kuhinjski pripomočki ga v tem obdobju že zanimajo (Rozman, 2005). 

Od treh do petih let otrok potrebuje interaktivne igrače in tiste, ki spodbujajo njegovo 

radovednost in kognitivni razvoj. Otrok začne oponašati starše in svet okoli sebe, igra se 

stvari, ki jih v resnici doživi, npr. na pošti, pri frizerju, pri zdravniku ipd. Dobro je, da ima na 

voljo dovolj različnih igrač in rekvizitov, ki spodbujajo simbolno igro, saj ga občasno 

napeljejo na igro vlog. Otrok se v tem obdobju rad igra tudi z dojenčki, jih pestuje ter jim 

kuha in bere. Vedno več se v tem obdobju igrajo z vrstniki. Ob tem se učijo socialnih pravil, 



5 

 

vzajemnosti, sodelovanja in deljenja. Otroci razvijajo svojo ustvarjalnost, preizkušajo zakone 

fizike in raziskujejo konstrukcije, zato so konstrukcijske igrače nepogrešljive. Ponudimo jim 

različen gradbeni material, vtikanke, sestavljanke, pretikanke, škarje in žebljičke za razvijanje 

finomotorike ter male instrumente za glasbeno ustvarjanje. Za razgibavanje so dobrodošla 

kolesa, rolerji, žoge in igrače za ciljanje. To je tudi čas za uvajanje iger s pravili. To so 

različne družabne igre, s katerimi se otrok uči upoštevati navodila, ki jih postavijo drugi, 

sprejemati zmago in poraz ter pomena sodelovanja. Ob tem razvijajo različne kognitivne 

sposobnosti, kot so štetje, prirejanje ipd. 

Od petega do sedmega leta starosti se otrok vedno bolj zanima za stvari in kaj počnejo odrasli. 

V tem obdobju se otroci začnejo zanimati za računalnik, različne športe in glasbo. Nekateri 

začnejo obiskovati glasbeno šolo ali se začnejo ukvarjati z izbranim športom. Otrok ima v tem 

obdobju rad igre, pri katerih mora misliti in vztrajati. Ob igri se rad pogovarja in išče družbo 

vrstnikov (Marjanovič, 1981). 

4 DOBRA IGRAČA 

Otroci bi morali imeti spodbudno okolje doma in v vrtcu, zato je treba nekaj pozornosti 

odraslih nameniti pripravi okolja, ki bo otroka spodbujalo k raziskovanju skozi igro. Pri tem 

imajo pomembno vlogo ravno igrače, za katere je pomembno, da so kakovostne, po možnosti 

didaktične, čeprav kar nekaj avtorjev oporeka poimenovanju didaktične igrače. Po navedbah 

Fekonjeve (2001), ki povzema Dixona, omogočajo vse igrače otroku določeno izkušnjo ob 

rokovanju z njimi, ob tem vzbujajo nove zamisli in prinašajo različna sporočila – spoznanja. 

Igrače so lahko splošne oz. take, ki jih lahko otrok uporablja na različne načine (npr. punčka) 

ali pa bolj usmerjeno naravnane, ob katerih otrok razvija točno določeno spretnost, 

sposobnost ali znanje (npr. pretikanka). 

Vsekakor naj bi bila igrača, ki jo otroku ponudimo, kakovostna z več vidikov. Kakovost je 

relativen pojem in je včasih odvisen od perspektive ocenjevalca, namena ocenjevanja ter tudi 

socialnega in kulturnega okolja. Kljub vsemu veljajo splošna pravila, ki jih lahko strnemo v 

tri skupine: varnost, izgled, namen.  

Da bi bila vsem laikom, ki kupujejo igrače, odločitev lažja, je bila leta 1974 ustanovljena 

komisija za ocenjevanje igrač, ki so jo sestavljali različni strokovnjaki: pedagogi, psihologi, 

zdravniki, tehnologi, likovniki in ekonomisti, ki so na podlagi oblikovanega pravilnika in 
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določenih kriterijev testirali in ocenili igrače. Pozitivno ocenjenim igračam je komisija 

dodelila znak Dobra igrača (Marjanovič, 1981). Komisija je bila pred nekaj leti ukinjena 

zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in neusklajenosti z evropskimi standardi, kar je na 

tržišče prinašalo zmedo. Kljub temu bom na tem mestu podala nekaj kriterijev, ki jih je 

komisija upoštevala pri ocenjevanju igrač, saj menim, da so ustrezni tudi po ukinitvi komisije. 

 

Slika 1: Znak Dobra igrača 

Vir: http://babybook.si/dojencek/igre-z-dojenckom/katere-so-primerne-igrace-po-starosti/kaj-je-dobra-

igraca.html (7. 6. 2013) 

4.1 MERILA ZA DOBRO IGRAČO 

Pri ocenjevanju igrač so upoštevali številna merila. Pomembni so naslednji vidiki: 

psihopedagoški vidik ustreznosti igrače glede na vzgojni namen in možnosti različnih načinov 

igranja z igračo, tehnološki in higienski vidik, likovni in estetski vidik ter ustrezno razmerje 

med vrednostjo igrače in njeno ceno (Gologranc Zakonjšek, 2002).  

4.1.1 ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI VIDIK IN TEHNOLOŠKI VIDIK 

Igrače se po svoji obliki, naravi, izvedbi in namenu med seboj zelo razlikujejo, zato je splošna 

in enostavna navodila, ki bi zadostila zdravstveno-higienskemu in tehnološkemu kriteriju, 

skorajda nemogoče zapisati. Dejstvo je, da mora biti vsaka igrača varna. Ob tem se mi poraja 

vprašanje, kaj sploh je varna igrača, saj je lahko že navadna lesena barvica, ki je sestavni del 

vsakega otroštva, hudo nevarna v roki otroka, ki z njo ne zna pravilno rokovati. Prav tako je 

lahko zelo nevarna vsaka lesena kocka, kljub temu da je pobarvana z najbolj neškodljivo in 

neoporečno barvo ter dodobra pobrušena, če jo v roke dobi jezen otrok, ki z njo zamahne po 

glavi drugega otroka. Takšnim nevarnostim se igrače ne morejo izogniti. Za to moramo 

poskrbeti odrasli, ki otroško igro nadziramo, opazujemo, usmerjamo in otroke vzgajamo k 

pravilni rabi igrač. 

http://babybook.si/dojencek/igre-z-dojenckom/katere-so-primerne-igrace-po-starosti/kaj-je-dobra-igraca.html%20(7
http://babybook.si/dojencek/igre-z-dojenckom/katere-so-primerne-igrace-po-starosti/kaj-je-dobra-igraca.html%20(7
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Določen del nevarnosti lahko izločijo že sami proizvajalci igrač. Posebej pozorni morajo biti 

na tehnološko ustrezen material. Le-ta mora biti trden, a prožen, brez ostrorobih prelomov, z 

gladkimi robovi (Gologranc Zakonjšek, 2002). Najbolj pogosto uporabljeni materiali za 

igrače so les, kovina, plastika, guma, razne tkanine in usnje. Po mnenju Marjanovičeve je 

najprimernejši trden les, ki se ne lomi. Igrače za dojenčke morajo biti narejene iz pralnih 

materialov. Pozorni moramo biti na to, da ne odpadajo dlačice in da nimajo majhnih 

odtrgljivih delov. Plastika za igrače ne sme vsebovati emulgatorjev organskih spojin in 

obarvane morajo biti z zdravju neškodljivimi in obstojnimi barvili. Kovinske igrače ne smejo 

biti izdelane iz svinca, cinka in zlitin, ki vsebujejo več kot en odstotek svinca. Površinske 

obdelave morajo biti nestrupene in čim manj gorljive, poleg tega morajo biti stabilne, netopne 

in se ne smejo luščiti. Pri plastičnih igračah predstavlja določeno tveganje pretanka ali 

prekrhka plastika, ki se rada poškoduje ob otrokovi ne vedno ustrezni uporabi igrače. Pozorni 

moramo biti tudi na možnost čiščenja in dezinficiranja igrač, še posebej pri igračah za mlajše 

otroke in igračah, ki se uporabljajo v vrtcih (Marjanovič, 1981). Nezanemarljiv vidik pri 

vrednotenju igrače je masa igrače in ustrezna velikost v odnosu do otroka, kateremu je igrača 

namenjena. Jaklin, ki je bil zadolžen za tehnološko in tehnično-vzgojno oceno igrač v sklopu 

komisije za ocenjevanje igrač, poudarja pomembnost ustreznih spojev in konstrukcije, pri 

čemer je zaželeno, da se posamezni deli lahko varno in enostavno razstavijo in ponovno 

sestavijo, saj na ta način otroka aktivirajo in prispevajo k njegovi ustvarjalnosti. K večji 

ustvarjalnosti pripomorejo tudi igrače, ki se lahko sestavljajo in uporabljajo na različne načine 

(Marjanovič, 1981).  

4.1.2 ESTETSKI – OBLIKOVALNI VIDIK  

Matjaž Deu (v Gologranc Zakonjšek, 2002) meni, da samo dobro oblikovana igrača pravilno 

vpliva na razvoj človeka v njegovi najbolj občutljivi dobi razvoja, to je v otroštvu, zato naj bi 

bile igrače čistih in skladnih oblik, ustreznih razmerij in ergonomskih zakonitosti z ustreznimi 

detajli. Barve naj bodo čiste, jasne in med seboj skladne. Materiali naj bodo ustrezno izbrani. 

Oblikovalci igrač morajo biti pozorni na ustreznost okraševanja, da igrača ne postane kičasta 

(Gologranc Zakonjšek, 2002). Ista merila veljajo tudi za oblikovanje embalaže, le-ta pa ni 

nujno tako vzdržljiva, saj se pogosto ob začetku uporabe zavrže. 
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4.1.3 PSIHOPEDAGOŠKI VIDIK 

Pri psihopedagoškem ocenjevanju igrač se upošteva funkcija igrače pri otroški igri. Oceni se, 

v katero vrsto igrača sodi, glede na to, kakšno igro igrača spodbuja. Pomembno je tudi, kateri 

starostni skupini je igrača namenjena in ali je ustrezno predvidena. Poleg tega se ugotavljajo 

možnosti, ki jih igrača nudi otroku pri razvijanju sposobnosti, spretnosti, znanj in 

ustvarjalnosti. Eden od vidikov ocenjevanja igrač je tudi prostor, ki je potreben za igro z 

določeno igračo (je to notranji, zunanji prostor ali pa lahko igračo uporabljamo povsod). Pri 

igrači je pomemben tudi namen v smislu skupinske ali individualne igre. Ocenjuje se tudi 

stopnja strukturiranosti in realističnosti. Igrača je lahko uporabljena na različne načine in v 

različne namene, pri čemer otrok vključi več lastne samoiniciative in kreativnosti. Nekatere 

igrače so prilagojene oz. posebej namenjene za igro otrok s posebnimi potrebami, kar vpliva 

na vrednost igrače v kontekstu (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

5 IDEJA IGRAČA HIŠA OD A DO Ž 

Pri izbirnem predmetu Ustvarjalne tehnične delavnice smo za nalogo dobili izdelavo tehnične 

igrače. Vprašanji, ki sem si ju postavila, sta bili: »Katere igrače ima otrok rad? S katerimi 

igračami se najraje igra?« Ko sem povezala svoje izkušnje, opazovanja, svoje spomine na 

otroštvo in literaturo, sem ugotovila, da so v drugi starostni skupini med bolj univerzalnimi 

igračami tiste, ki sodijo med konstrukcijske igrače. Poleg tega sem si za cilj zadala, da naj 

igrača razvija pri otroku koordinacijo oko-roka, fino motoriko in orientacijo v prostoru.  

Tako sem prišla do ideje, da izdelam hiško, ki se sestavi iz treh osnovnih elementov: plošč, 

stebričkov in sornikov. Elementi naj bi bili modularni in bi jih lahko otrok sestavil po lastni 

volji. S tem bi dobil različne prostore, ki bi ponujali kuliso za simbolno igro. Na tak način bi 

lahko otrok nadgradil samo konstrukcijsko igro.  

Igračo sem izdelala, kot sem si zamislila, vendar so se mi ves čas načrtovanja in izdelave 

igrače porajale nove zamisli in ideje, kako bi lahko še razširila in nadgradila igračo. Tako se 

je oblikovala ideja, da nastali prototip nadgradim v svojem diplomskem delu. 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 IZDELAVA IGRAČE  

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Iz diplomske naloge Mateje Jereb, ki je raziskovala konstrukcijske igrače v vrtcih in pogostost 

njihove uporabe, je razbrati, da je v vseh igralnicah skoraj polovica (kar 49 %) vseh igrač prav 

konstrukcijskih, v drugi starostni skupini pa celo 54 % vseh igrač predstavljajo konstrukcijske 

igrače. V diplomskem delu je Jerebova prišla tudi do rezultatov, da so kar v 80 ali več % 

otroci prve starostne skupine dali prednost konstrukcijskim igračam pred ljubkovalnimi in to 

ne glede na spol, medtem ko so v drugi starostni skupini fantje v 83,3 % izbrali konstrukcijske 

igrače, deklice pa so dale prednost ljubkovanim igračam (58,33 %) (Jereb, 2010, diplomska 

naloga). Iz navedenega sem povzela, da lahko konstrukcijsko igračo, ki bo kakovostna tudi po 

drugih merilih, izdelam na način, da bo otrokom omogočala razvojno primeren izziv na 

različnih stopnjah.  

Že sam izraz konstrukcijska igrača pove, da gre za konstruiranje nečesa novega iz delov, ki so 

primerno načrtovani in omogočajo sestavljanje. 

Igrača, ki sem jo razvila, naj bi spodbujala uporabo govora in besedne komunikacije 

predvsem v smislu organizacije in načrtovanja igre in igralnih okoliščin, sodelovanja ter 

pojasnjevanja. 

Poleg tega želim, da bo igrača preprosta, brez podrobnosti, enostavna in tehnično čim manj 

obdelana, da jo bo lahko otrok uporabljal v različnih igralnih situacijah. Otrok bo imel 

možnost, da sam kaj doda, kombinira in ustvarja. Kar bo igrači manjkalo za načrtovane 

igralne okoliščine, naj bi otrok sam poskušal dodati s pomočjo svoje domišljije, saj je prav v 

tem velika vrednost otroške igre. Ob tem bo imel ponujen različen tehničen material in orodje 

(les, ploščice, palčke, lepilo, ločno žagico, brusni papir, čopiče, škarje, barve ipd.), kar bo 

otroka spodbudilo k oblikovanju na likovnem in tehničnem področju. 

Igrača bo namenjena oblikovanju prostora, ki bi lahko v simbolni igri predstavljal, karkoli bi 

si otrok zamislil, zato sem igračo poimenovala Hiša od A do Ž. 
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1.2 IZDELAVA PROTOTIPA 

Prototip igrače Hiša od A do Ž bo sestavljen iz treh različnih elementov: stene, stebričkov in 

moznikov. 

Osnovno ploščo, ki je podlaga za sestavljanje elementov v konstrukcijo, sem izrezala iz 

topolove vezane plošče, debeline 6 mm. Topol ima rdečkasto rjavo do zelenkasto rjavo in 

belosivo beljavo, je zelo mehek, je lahek, a žilav ter primeren za izdelavo igrač, saj je rahlo 

prožen in se težko cepi. Sčasoma postaja topolovina trdnejša, še posebej če je na suhem, kjer 

naj bi igrače tudi bile. Topolovina tudi ne smoli, kar je pomembno za igro otrok. 

Vezana plošča sodi v skupino materialov iz predelanega lesa, s čimer se omogoči uporaba 

večjih lesenih gladkih ploskev, ki so mrtve in zato ne delujejo ali pa zelo malo. Poleg tega so 

vezane plošče cenejše od masivnega lesa in lažje za obdelavo, saj so površine že sorazmerno 

gladke. Vezane plošče so enakomerno lesno gradivo, pri katerih skorajda ni napak (za razliko 

od naravnega lesa). Imajo le to slabost (v primerjavi z masivnim lesom), da so bolj občutljive 

na vlago, zato jih je potrebno hraniti v suhem prostoru, kar pa za igrače ne bi smelo 

predstavljati večjega problema (Tavčar, 1967).  

Ploščo sem obrusila in vanjo zvrtala luknje premera 4,25 mm za vstavljanje moznikov, ki 

bodo nosili stebričke. 

Stene sem izdelala ravno tako iz malo tanjše topolove vezane plošče, debeline 4 mm.  

Stene sem najprej z namizno krožno žago narezala na ustrezne dimenzije, jih obrusila po 

robovih in jih na stranicah za spoznanje stanjšala, da bodo lepše tekle po utorih stebričkov. Na 

koncu sem celotno površino sten obrusila s finim brusilnim papirjem. V eno steno sem z 

namizno vbodno žago vrezala okno in v drugo steno vrata, ki sem jih gibljivo pritrdila na 

steno s koščkom usnja. Na okno sem nalepila ustrezno skrojen kos prozornega pleksi stekla. 

Stebričke sem izdelala iz lipovega lesa, ki je belo rožnate barve. Njegova specifičnost so 

izredno tanka in enakomerna vlakna, zato je lipov les zelo primeren za rezbarjenje in 

struženje, kar bo pri izdelavi stebričkov z utori za stene nujno potrebno (Zorec, 2005).  

Lesene plohe sem razžagala na ustrezno dimenzijo, pri čemer sem upoštevala še 2 do 3 mm 

več za skobljanje in brušenje. Predpripravljene letve sem z električnim miznim skobeljnikom 

poskobljala. Potem sem stebričke dolžinsko nažagala. Za obe operaciji sem uporabila 

namizno krožno žago. Stebrički so po obdelavi merili 25 mm x 25 mm, dolgi pa so bili 300 
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mm. Na vseh štirih straneh so bili narejeni utori debeline 4 mm po vsej dolžini stebrička, v 

katere se je prilegala stena iz topolove vezane plošče iste debeline. Utore sem izdelala s 

strojno namizno krožno žago, in sicer na tak način, da sem rezalni list spustila tako nizko, da 

je list debeline 4 mm v stebriček zarezal samo utor globine 2 mm. Zgoraj in spodaj sem za 

vstavljanje povezovalnih moznikov s strojnim vrtalnikom zvrtala luknje premera 4,25 mm in 

globine 15 mm. Stebričke sem na koncu še obrusila s finim brusnim papirjem in posnela 

robove, da so zgubili ostrino, in z ročno pilico obdelala utore. 

Za moznike sem uporabila predpripravljene bukove okrogle palice premera 4 mm, ki sem jih 

narezala na dolžino 35 mm in konce pobrusila z brusnim papirjem. 

Kot atraktiven element igrače sem izdelala nadstrešek, ki je fiksno sestavljen in se ga lahko po 

želji prisloni k oblikovani hiši.  

Vse elemente sem na koncu pripravila za barvanje (ovlažila in pobrusila z vodobrusnim 

papirjem) ter jih pobarvala z barvami na vodni osnovi. 

    

     

1.3 EVALVACIJA PROTOTIPA 

Po pregledu končnega izdelka in poskusu igranja z igračo sem ugotovila naslednje: 

– igralni prostor v hiši je premajhen; 

– stebrički so previtki in niso stabilni po vertikalni osi; 

– zaradi nestabilnosti stebričkov je vstavljanje sten v utore zahtevno oz. prezahtevno za 

predšolskega otroka; 

Slika 3: Prototip Hiše od A do Ž Slika 2: Prototip Hiše od A do Ž 
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– vrata za lažje odpiranje potrebujejo »kljuko«. 

1.3.1 SPREMEMBE NA OSNOVI EVALVACIJE PROTOTIPA 

Na osnovi ugotovitev pri igri s prototipom igrače Hiša od A do Ž sem sklenila, da osnovno 

ploščo povečam in jo naredim debelejšo, kar bo omogočalo, da bodo mozniki daljši in s tem 

stebrički stabilnejši. V izogib preveliki teži bo osnovna plošča votla. Na mestih, kjer bodo 

luknje za moznike, bodo masivne podložke. Dimenzijo stebričkov sem povečala na 30 mm x 

30 mm, kar bo prav tako vplivalo na večjo stabilnost stebričkov po vertikalni osi.  

Za večjo fleksibilnost pri igri sem povečala število različnih dimenzij sten, tako da bodo s tem 

omogočeni različna višina oblikovanih prostorov in različni nakloni strešin. Da bi zapolnila 

stranske trikotne odprtine, ki nastanejo med streho in ravno odrezanimi stenami, sem 

predvidela trikotne vstavke z različnimi koti in dolžinami. 

Izdelala sem tudi stene z različnimi odprtinami za vrata in okna, kar bo omogočalo otrokom, 

da pri igri uporabijo večja vozila ali druge igrače (npr. pri igri gasilci). Vrata sem pritrdila na 

odstranljiv način. Izbrala sem sistem ježkov, ki pa ima to slabost, da je trak sorazmerno debel 

in da se na negladki strani težko lepi. Ker nisem našla boljše alternative, sem vztrajala pri 

ježkih. Pri lepljenju sem si pomagala s stiskanjem s svorami, kar pa je prispevalo k stanjšanju 

traku. Vratom sem izdelala kljuke iz predpripravljenih bukovih okroglih paličic, ki sem jih 

skozi zvrtano luknjo v vratnem krilu nalepila s sekundnim lepilom. 

Odločila sem se, da elementov ne bom pobarvala, ampak jih bom samo zaščitila z lakom na 

vodni osnovi, kar bo omogočalo čiščenje in dezinfekcijo igrače, hkrati pa otrokom nudilo 

dovolj možnosti za njihovo ustvarjalno oblikovanje prostora – barvanje, lepljenje, risanje po 

stenah ipd.  

Pri oblikovanju prostora v višino, predvsem pri oblikovanju večnadstropnih stavb, sem v 

komplet sestavnih delov dodala še vmesne plošče, ki so bile izdelane iz topolove vezane 

plošče, debeline 6 mm. Pri teh ploščah debelina za nosilnost moznikov ne igra bistvene vloge, 

saj se moznik vtakne v spodnji stebriček in se s tem omogoči stabilnost, zato so vmesne 

plošče enojne, z zvrtanimi luknjami po rastru, ki omogoča modularno sestavljanje 

konstrukcije. Glede na to da sem predvidela v vsakem kompletu po dve talni in dve vmesni 

plošči, sem raster zvrtanih lukenj razporedila glede na dve sestavljeni plošči. 
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Moznike sem podaljšala na skupno dolžino 70 mm in luknje v stebrih temu primerno 

poglobila. Ker so bile luknje sedaj bistveno globlje, je bilo ročno vrtanje le-teh nemogoče 

ravno izvesti, zato sem si pomagala s stranskim namiznim rezkalnikom v kombinaciji s 

skobeljnim strojem, ki ima levo sučno vrtljivo glavo. Zato sem vpela levosučni sveder 

ustrezne debeline in si za vrtanje pripravila šablono, ki je omogočala natančno pritrjevanje in 

stabilizacijo stebrička s svorami. 
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1.4 NAČRT ZA IZDELAVO IGRAČE HIŠA OD A DO Ž 
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Poleg vseh sestavnih delov igrače sem izdelala še škatle za stene, male stebričke, velike 

stebričke ter škatle za material in orodje. Škatle sem pobarvala z barvami na vodni osnovi, 

ostale sestavne dele pa sem samo polakirala.  

2 IGRA Z IGRAČO HIŠA OD A DO Ž 

2.1 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo pedagoškega dela. Opazovala sem pojav 

igre, vrste in načine igre z igračo, pogostost igranja z igračo po lastni želji, načine sodelovanja 

med otroki ob igri z igračo, ustvarjalnost pri igri (novi načini igre z igračo, vključevanje 

drugih igrač ipd.), zainteresiranost za igro z igračo, trajanje igre itd. 

Uporabila sem kvalitativno tehniko opazovanja proste igre otrok (igre po želji otrok) z igračo. 

Neposredno opazovanje so opravljale in dokumentirale vzgojiteljice. Da bi se izognili 

različnim subjektivnim kriterijem pri opazovanju otrok pri igri, sem izdelala check listo, ki je 

bila vodilo opazovalcu, na kaj naj bo posebej pozoren in na kašen način naj ovrednoti 

posamezen pojav. V manjšem obsegu sem vključila metodo opazovanja z udeležbo. 

Opazovalke so proces igranja in nove igralne ideje otrok tudi fotografirale. 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja, na katera odgovorim v diplomskem delu, so: 

– Ali se bo isti otrok po svoji volji večkrat odločil za igro z igračo Hiša od A do Ž? 

– Kakšne igralne okoliščine spodbuja uporaba igrače Hiša od A do Ž? 

– V čem je opaziti spremembe v vedenju in odnosih med otroki ob igranju z igračo Hiša od 

A do Ž? 

– Kako bi se dalo igračo Hiša od A do Ž na podlagi opazovanj tehnično in funkcionalno 

izboljšati? 

– V čem se razlikuje igra s Hišo od A do Ž v oddelku otrok kombinirane starosti od igre 

otrok v homogenih skupinah? 

2.3 OPAZOVANJE IGRE Z IGRAČO HIŠA OD A DO Ž 

Odgovore na svoja raziskovalna vprašanja sem podala z deskriptivno raziskovalno metodo 

pedagoškega dela. Opazovala sem pojav igre, vrste in načine igre z igračo, pogostost igranja z 
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igračo po lastni želji, načine sodelovanja med otroki ob igri z igračo, ustvarjalnost pri igri 

(novi načini igre z igračo, vključevanje drugih igrač ipd.), zainteresiranost za igro z igračo, 

trajanje igre itd.  

Uporabila sem kvalitativno tehniko opazovanja proste igre otrok (igre po želji otrok) z igračo. 

Neposredno opazovanje so opravljale in dokumentirale vzgojiteljice. Da bi se izognili 

različnim subjektivnim kriterijem pri opazovanju otrok pri igri, sem izdelala check listo, ki je 

bila vodilo opazovalcu, na kaj naj bo posebej pozoren in na kašen način naj ovrednoti 

posamezen pojav. V manjšem obsegu sem vključila metodo opazovanja z udeležbo. 

Opazovalke so proces igranja in nove igralne ideje otrok tudi fotografirale. 

2.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskovalni vzorec so bili vključeni otroci štirih različnih skupin. Opazovalno obdobje je 

trajalo približno dva meseca.  

Za opazovanje otrok sem se dogovorila v vrtcu Ig v štirih različnih enotah: v enoti Krimček (v 

skupini so otroci stari 4–5 let), v enoti Studenček (kombiniran oddelek, 4–6 let stari otroci), v 

enoti Sonček (3–4 let stari otroci) in v enoti Mavrica (3–4 let stari otroci). V šoli se nisem 

uspela dogovoriti za poskusno igranje, glede na to da se je šolsko leto zaključevalo in so 

otroci imeli veliko obveznosti zunaj šole ter pri samem pouku. 

3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.1 PRVA POVRATNA INFORMACIJA 

Prve povratne informacije s strani vzgojiteljic sem prejela, ko sem kontaktirala vzgojiteljice in 

jih vprašala, kako napreduje igra in ali imajo kakšne težave ali vprašanja. Dve vzgojiteljici sta 

povedali, da imajo v skupini precej težav s sestavljanjem konstrukcije. Stene so se namreč 

sorazmerno težko vstavljale v stebričke, prav tako so mozniki šli v luknje precej na tesno, kar 

je povzročilo, da jih otroci niso mogli izvleči. Poskušali so s silo, tako da so stebričke 

potiskali in vlekli sem in tja, pri čemer pa so se mozniki polomili in ostali v luknjah. Tako je 

kmalu postala igrača nezanimiva v smislu igre, za katero je bila namenjena. Igrače sem 

odnesla v delavnico, jih tam pregledala, pobrusila robove sten, povrtala zapolnjene luknje in 

izdelala nekaj novih moznikov. 
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Popravljene igrače sem odnesla nazaj in z otroki skupaj sestavila hišo ter jim ob tem pokazala 

več različnih tehnik sestavljanja in razstavljanja konstrukcije. Mozniki so v luknje sedli brez 

težav in tudi stene so tekle po utorih gladko. 

Iz dveh skupinah mi niso poročali o kakršnih koli težavah. 

3.2 POVZETKI OPAZOVANJ oz. check liste  

Vse vzgojiteljice so poročale o časovni stiski in prekratkem času opazovanja, še posebej 

zaradi zaključevanja vtčevskega leta, ko so bili otroci vmes tudi na mini počitnicah in 

letovanju, poleg tega pa so veliko časa prebili zunaj in je bilo časa za prosto igro v igralnici 

sorazmerno manj. 

Kljub temu ugotavljam, da so se otroci radi igrali z igračo. Vedno so se igrali skupinsko (2–14 

otrok). Najpogosteje so skupino sestavljali 3−4 otroci. V eni skupini so se otroci večinoma 

igrali v večjih skupinah (6–12 otrok), vendar je vzgojiteljica poročala, da je pogosto prihajalo 

do sporov med otroki zaradi želje po istih materialih in težjem usklajevanju, kar je pogosteje 

privedlo do neprimernega vedenja, kot so vpitje, vlečenje stvari iz rok, celo pretep. Tudi sama 

je opazila, da je igra lepše tekla, ko je bilo pri igri s Hišo od A do Ž manj otrok, zato se je 

odločila, da bo v prihodnje število otrok pri igri omejila.  

 

Slika 4: Otroci brusijo nestrukturiran material 
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Otroci so se s Hišo od A do Ž igrali različno dolgo. Najkrajši čas je bil 10 min, najdaljši pa 55 

minut, pri čemer je opaziti, da so se v kombiniranem oddelku v povprečju igrali 10 minut dlje 

kot v ostalih skupinah. Najpogosteje so se otroci igrali 30 do 40 minut. V obdobju, ko so se 

otroci šele spoznavali z igračo, je bilo opaziti, da je bila igra krajša. To je možno pripisati tudi 

začetnim težavam pri sestavljanju ali še nepoznavanju vseh igralnih možnosti, ki jih igrača 

nudi.   

          

   

Vzgojiteljice so v začetnem obdobju beležile predvsem konstrukcijsko igro, kjer so otroci 

sestavljali večinoma brez načrta in namena in so večkrat sestavili in razstavili elemente, 

kasneje pa so se začeli dogovarjati glede namena sestavljanja. V eni skupini (3–4 leta) so 

igračo sestavljali vedno brez namena in načrta, rezultatov pa so bili veseli in so igro 

  Slika 9: Vstavljanje sten Slika 8: Poskus postavitve strehe   Slika 7: Stolp iz stebričkov 

Slika 6: Vstavljaje moznikov in stebričkov Slika 5: Prvo skupno sestavljanje 
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prilagajali nastali konstrukciji. Igračo so uporabili kot prostor za simbolno igro kmetija ali 

garažna hiša. Še posebej velik uspeh za njih je bil, ko jim je uspelo postaviti zgornjo etažo. V 

tej skupini je vzgojiteljica pribeležila, da kadar se otroci z igračo Hiša od A do Ž igrajo v 

času, ko so združeni s starejšo skupino, hitreje pride do simbolne igre, saj sestavljanje same 

konstrukcije starejšim otrokom vzame manj časa. Vzgojiteljica je po tem spoznanju z otroki 

sprejela dogovor, da ne bodo vsakič hiše podrli, ampak bodo sestavljeno konstrukcijo pustili 

za nadaljevanje naslednjič, kar bi otrokom po njenih predvidevanjih omogočilo dvigniti igro 

na višji nivo. V ostalih skupinah so v večini časa imeli otroci znan vsaj namen sestavljanja, 

kmalu (v drugi polovici opazovalnega obdobja) pa so že začeli samo sestavljanje tudi 

načrtovati. 

                               

                                           

V vseh skupinah so otroci pri simbolni igri kombinirali Hišo od A do Ž z drugimi igračami. 

Najpogosteje so to bili različni avtomobilčki, večji kamioni in gasilski avto za gasilski dom, 

punčke za dom, plastične živali na kmetiji. V eni od skupin so se pogosto igrali z igračo Hiša 

od A do Ž trgovino. 

 

Slika 11: Kombiniranje z lesenimi kockami Slika 10: Drugo nadstropje 
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V vseh skupinah so vzgojiteljice zabeležile, da se je ob igri z igračo Hiša od A do Ž razvila 

tudi tehnična igra. Otroci so vedno (ob vsaki igri) uporabljali priložen nestrukturiran material, 

pribor in orodje, najpogosteje brusni papir in meter, redkeje pa kladivo in ločno žago. Dvakrat 

so otroci uporabili lepilo za lepljenje priloženih nestrukturiranih deščic. V eni skupini je 

vzgojiteljica poročala, da je morala ločno žago odstraniti zaradi varnosti. V nobeni skupini se 

igra ni razvila do te mere, da bi otroci pokazali interes za oblikovanje oz. preoblikovanje 

osnovnih elementov, kot so npr. barvanje, žaganje ali izdelava drugih elementov (npr. 

pohištva). Vzrok za to lahko iščemo v prekratkem času za igranje z igračo Hiša od A do Ž, 

starosti otrok, ki je bila sorazmerno nizka (samo v kombinirani skupini so bili nekateri otroci 

stari že 6 let) ali pa v običajnem sistemu igranja, kjer otrokom ni dovoljeno igrač »predelati«, 

razstaviti, barvati ali rezati, ampak jih lahko uporabljajo samo takšne, kot so. V eni izmed 

skupin so priložene čopiče in spužvice uporabljali za to, da so pomivali okna na hiši ter 

pleskali stene, čeprav samo navidezno.  

 

Slika 14: Otroci merijo 

Slika 13: Dom za Telebajska Slika 12: Hiša za kamione 
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Vzgojiteljice so pri igri zabeležile tudi, da so se otroci v polovici primerov dogovorili o tem, 

kaj se bodo igrali z igračo Hiša od A do Ž. V drugi polovici je nekdo izmed otrok določil igro, 

vendar je samo v eni tretjini igralnih situacij eden razdelil tudi vloge ostalim otrokom, kar v 

dveh tretjinah pa so si otroci vloge izbrali sami. V dveh petinah primerov je bilo potrebno 

posredovaje vzgojiteljice, večinoma zaradi rešitve spora. V eni sedmini primerov je 

vzgojiteljica posredovala, ker je želela pomagati izključenemu otroku. V eni sedmini je 

vzgojiteljica posredovala z namenom zagotavljanja varnosti. Večinoma so se v igro 

vključevale vzgojiteljice na povabilo otrok, ker sami niso znali ali zmogli uresničiti svojih 

zamisli (v eni petini igralnih situacij). Samo v eni desetini primerov so se vzgojiteljice 

vključile v igro z namenom, da dvignejo nivo igre. Prav tako v eni desetini primerov so se 

vzgojiteljice v igro vključile, ker so si to same želele. 

Najpogostejši razlogi za spor, ki so jih navajale vzgojiteljice, so bili različni interesi otrok, 

spor zaradi želje po istem materialu ali priboru, enkrat je prišlo do spora zaradi razdelitve 

igralnih vlog. V eni petini primerov so otroci spor rešili s prilagajanjem oz. dogovorom, v eni 

sedmini s popuščanjem enega od vpletenih, v dveh petinah pa so spor rešili s pomočjo 

vzgojiteljice, pri čemer vzgojiteljice niso navajale, ali so delovale kot mediatorji ali 

razsodniki.  

V kombiniranem oddelku je v devetih desetinah igralnih situacij z igračo Hiša od A do Ž po 

igračo prišel isti otrok, pri igri pa so se mu večinoma pridružili trije isti otroci, včasih tudi 

kdo, ki ni bil v stalni igralni zasedbi. V eni od skupin (3−4 leta) je v četrtini primerov po 

igračo prišel isti deček, v drugih skupinah pa vzgojiteljice niso poročale o kakšnem otroku, ki 

bi tako izrazito izstopal v želji po igri z igračo Hiša od A do Ž, so pa poročale o tem, da so se 

nekateri otroci (v približno dveh tretjinah) pogosteje igrali z igračo kot drugi, nekateri otroci 

so se priključili igri na pobudo vzgojiteljice, dva otroka pa se nista želela igrati z igračo. 

Vzgojiteljici nista navedli razloga.  
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Slika 15: Postavljanje oken in vrat 

3.3 POVZETEK ANKET 

Vse vzgojiteljice so na vprašanje, zakaj so se odločile za sodelovanje pri preizkušanju igrače 

Hiša od A do Ž, odgovorile, da se jim je zdela igrača zanimiva, drugačna in menile so, da bo 

otrokom všeč, ker ponuja raznolike možnosti za igro. Ena od vzgojiteljic je navedla, da je 

imela v mislih točno določenega otroka, za katerega se je dejansko izkazalo, da je po igračo 

prišel pogosteje kot drugi in pri igri vztrajal dlje, kot je zanj običajno. V dveh skupinah so 

igračo uvedli z usmerjeno dejavnostjo. V teh dveh skupinah se je igra hitreje razvijala kot v 

drugih dveh skupinah, kjer sta vzgojiteljici igračo samo pokazali in jo dali na voljo za prosto 

igro. Otroci so igračo v vseh štirih skupinah sprejeli z navdušenjem in zanimanjem. Večinoma 

so bili otroci za igro z igračo zainteresirani, v posameznih primerih pa je bila potrebna 

spodbuda. V dveh skupinah, ki nista posredovali informacij o težavah pri sestavljanju, je v 

določenem momentu motivacija za igro upadla. Sklepam, da je do tega prišlo zaradi težav pri 

sestavljanju, kar je onemogočalo razvoj igre. 

Na vprašanji, ali so opazile kakšne pozitivne učinke igrače in kakšne, so vzgojiteljice 

odgovarjale, da so nekateri otroci postali bolj umirjeni in pri igri z igračo so se skoncentrirali 

bolj kot običajno. Prav tako so navedle, da igrača spodbuja otroke k dogovarjanju in 

sodelovanju ter nudi veliko možnosti za samostojno ustvarjanje in bogatenje domišljije. 
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Napredek pri igri z igračo so vzgojiteljice opazile predvsem v dojemanju možnosti, ki jih 

igrača nudi, in v razvijanju spretnosti pri sestavljanju. Ena od vzgojiteljic je navedla velik 

napredek pri dečku, ki se sicer ne igra, ampak večino časa teka po igralnici in moti ostale 

otroke, pri igri s to igračo pa je uporabil veliko domišljije in se po njenih besedah vedno zelo 

zanimivo zaigral. Prav tako so navajale, da so se otroci ob igri s to igračo učili dogovarjanja, 

prilagajanja in popuščanja. Kot prednosti igrače so, poleg spodbud k sodelovanju in 

dogovarjanju, navajale še možnosti za širjenje in razvijanje domišljije ter priložnost za 

spoznavanje novih materialov, pripomočkov ter orodij (meter, žaga, brusni papir).   

Kot pomanjkljivosti igrače so vzgojiteljice navajale predvsem težave pri sestavljanju, ki smo 

jih naknadno odpravili, ter težave z lesenimi mozniki, ki so radi počili ob nepravilni uporabi, 

zato so predlagale bodisi kovinske moznike bodisi že delno sestavljeno igračo, ki bi sicer 

omejila igralne možnosti, hkrati pa zmanjšala verjetnost uničenja moznikov. Dve vzgojiteljici 

sta razmišljali tudi o možnosti zmanjšanja elementov za mlajše otroke. 

Vse so si bile istega mnenja, da bi pravo vrednost igrača dobila šele po daljšem obdobju in da 

bi jo kupile svojim otrokom ter tudi otrokom svoje skupine v vrtcu, z izjemno ene, ki meni, da 

je njena sedanja skupina preveč uničevalna in je takšne igrače škode.   

3.4 ZAKLJUČKI  

Iz zgoraj navedenega lahko povzamem odgovore na moja raziskovalna vprašanja. 

Slika 17: Postavljanje strehe        Slika 16: Poskus postavitve 

strehe 
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Na vprašanje, ali se bo isti otrok po svoji volji večkrat odločil za igro z igračo Hiša od A do Ž, 

lahko odgovorimo pritrdilno, saj se je to v dveh skupinah pokazalo izrazito, v drugih dveh 

skupinah pa se to ni pokazalo tako zelo, kar lahko pojasnimo s številčnostjo skupin in 

sorazmerno kratkim in neugodnim časom opazovanja igre oz. številčnostjo otrok pri igri. 

Igrača Hiša od A do Ž je v začetku otroke spodbudila h konstrukcijski in tehnični igri. Po 

krajšem uvodnem spoznavnem obdobju se je ob igrači razvila tudi simbolna igra v 

kombinaciji z drugimi igračami.  

Predvsem ugodno in spodbudno je igrača vplivala na sodelovanje med otroki, saj so se 

dogovarjali o namenu sestavljanja, izdelali so načrt, si delili vloge in si medsebojno pomagali. 

Učili so se pogajati, popuščati in usklajevati, deliti vloge − vse to v imenu končnega cilja, ki 

so si ga postavili, kar pa je temelj timskega dela. 

Igrača ima nekaj tehničnih pomanjkljivosti, kar se je pokazalo predvsem na začetku pri preveč 

natančnem dimenzioniranju, kar je otrokom predstavljalo težave. Pri dimenzioniranju 

posameznih elementov je treba upoštevati večjo toleranco, tako da lahko otroci konstrukcijo 

sestavijo brez večje sile in tudi brez prevelike preciznosti, ki je v zgodnjem otroštvu še ne 

premorejo. Poleg tega bi bilo smiselno razmisliti o stopnjevanju igrače in pripraviti dva ali tri 

sklope sestavnih delov po zahtevnosti. Težavo so otrokom predstavljali tudi lahko lomljivi 

mozniki, ki bi jih lahko zamenjali z debelejšimi ali pa jih izdelali iz tršega materiala. 

Igra je v vseh skupinah potekala približno enako. Edina razlika, ki bi jo lahko izpostavili med 

homogenimi in kombinirano skupino, je bila v hitrosti razvoja simbolne igre ob igrači Hiša od 

A do Ž, saj so starejši otroci pomagali mlajšim pri hitrejšem usvajanju samega konstruiranja. 

Pokazalo se je, da so otroci uživali ob samem konstruiranju, saj so otroci v tretjini igralnih 

situacij hišo večkrat sestavili in razstavili ter jim je bil igralni cilj samo sestavljanje. 

Igrača je spodbudno vplivala na razvoj socialnih okoliščin. Otroci so se med seboj pogovarjali 

in dogovarjali, se usklajevali, delili delo in vloge ter se učili popuščanja in prilagajanja. 

Trdim lahko tudi, da je igrača otroke spodbudila k tehnični igri in uporabi orodja in pribora, s 

katerim se ne srečujejo pogosto, nekateri se celo niso še nikoli. Otroci so uživali ob brušenju, 

merjenju, žaganju in lepljenju.  

Vse te dejavnosti lahko povežemo z vsemi kurikularnimi področji, kar je pravzaprav eden od 

principov predšolske vzgoje – medpredmetno povezovanje in procesna naravnanost. 
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IV SKLEPNE MISLI 

Ko otrokom izročimo igračo, se naše poslanstvo šele začne. Dopustimo jim, da jo spoznajo. 

Hkrati jih spodbujajmo k različnim vrstam igre oz. načinom uporabe igrač. Vsekakor pa 

izkoristimo njihove pobude za sodelovanje v igri z novo igračo, ker se bodo tako počutili 

varnejše in bolj vedoželjno, zaradi česar se bodo tudi hitreje učili. Nikakor pa se jim ne 

vsiljujmo in jih ne zasipajmo z igračami.  

Otrokom omogočimo različne vrste igre in naj se med seboj povezujejo, saj kombinacije 

prinesejo neštete nove možnosti. 

Glede na dejstvo, da se prva konstrukcijska igra pojavi že ob koncu prvega leta, je jasno, da 

so njeni začetki še precej neorganizirani, kaotični, vendar z leti in z razvojem postaja kot vrsta 

igre vse pogostejša in tudi bolj organizirana, celovitejša. Bistven za razvoj konstrukcijske igre 

je razvoj kognitivnih sposobnsti in gibalnih spretnosti ter razvoj koordinacije oko-roka. 

Majhni otroci v začetku konstrukcijske igre na delujejo načrtno. Najprej sestavijo ali postavijo 

konstrukcijo, šele nato jo poimenujejo, glede na to, kaj je nastalo. Starejši in seveda spretnejši 

otroci znajo pri konstruiranju tudi že načrtovati in vnaprej povedo, kaj in tudi kako bodo to 

naredili. To jim omogoča večja spretnost in zadostno razviti drobni gibi. 

Na enak način se je razvijala tudi igra z igračo Hiša od A do Ž, kar nakazuje, da takšno igračo 

lahko uporabljajo različno stari otroci in seveda na različne načine. Z leti ter z razvojem 

sposobnosti in spretnosti se bo igra dvigovala, razvijala, in to vse od funkcijske preko 

konstrukcijske do simbolne in ustvarjalne igre.  

Tudi pri nakupu igrač naj velja rek »Manj je več.« Izberimo raje dobro igračo in je ne 

zavrzimo takoj, ko prvič upade otrokovo zanimanje zanjo. Mogoče rabi samo odmor, 

spodbudo ali pomoč, da odpre nova vrata. Bodite tam, opazujte, spremljajte in bogatite otroški 

svet. Ne oropajte otrok lastnih izkušenj in zadovoljstva ob lastnih uspehih. To jih bogati, jim 

dviga samopodobo in jim vliva zaupanje. In to je tisto, kar potrebujejo danes za jutri. 
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VI PRILOGE 

Priloga 1: Check lista – vprašalnik za opazovanje igre z igračo Hiška od A do Ž  

Priloga 2: Anketa o igrači in opazovanju igre z igračo Hiška od A do Ž 
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Check lista – vprašalnik za opazovanje igre z igračo Hiška od A do Ž  Opazuje: ______  

Datum: ________, ura: ______, skupina: __________, starost otrok: _______ , prisotnih: 
Današnja dejavnost oz. tema: _________________, področje:_________________ 

Dejavnosti: _________________________________________________________

          
Kdo je prišel po/vzel igračo? __________________ Kdaj? _______________________________ 

 

Kdo se igra, koliko časa, igralne okoliščine:
Št. 
otrok 

Št. 
otrok 

Trajanje 
igre 

 Konstrukcijska igra  
1. Št. »Sestavlja brez 

načrta« 

2. Št. »Namen gradnje« 

3.  Št. »Ima namen in 

načrt« 

Večkrat 
sestavili 

in podrli? 

Ali bodo igračo uporabili kot kuliso za 
simbolno igro? Kakšno? 

Ali kombinirajo ostale 
igrače? Katere? 

             min      

             min      

            min      

            min      

Ali se razvije tehnična iga?  Da Ne Kakšna? _____________________________________ 

S priloženim materialom?  Da Ne Uporabi tudi drug material?  Da Ne   

Kateri? ___________________________  Katero orodje? ________________________________ 

Se razvije likovno ustvarjanje? Da Ne Oprema prostora,  poslikava igrače  drugo: ____ 

Katere materijale in pribor uporabi? __________________________________________________ 

Daje pozornost detajlom?  Da Ne 

 

Socialni vidik (ocenjevalna lestvica: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – večinoma) 
 

Nekdo izbere/določi igro. 

             Nekdo določi vloge.           Vsak sam izbere vlogo. 

Otroci se dogovorijo o tem, kaj se bodo igrali. 

Eden igro vodi.    Vodja se menja. 

Prihaja do sporov. Vzrok: _____________ 

____________________________________ 

Spor rešijo sami. Kako?_________________ 

____________________________________ 

Potrebno je posredovanje vzgojiteljice. 

Pri igri se pojavlja agresija___________. 

Pri uresničitvi svojih idej želijo/potrebujejo 

pomoč.  

 

Udeležba vzgojitelja ne            /da         .  

             Ker so me povabili otroci. 

Ker sem ocenila, da je primeren čas. Zakaj?  

Da pokažem še druge možnosti: ________ 

Da dvignem nivo igre. 

Da rešim spor. 

Da pomagam pri vključitvi izločenega otroka. 

 Da poskrbim za varnost. 

Ker mi je bilo zabavno/ker sem si želela. 

Drugo: _____________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

Ostala moja opažanja (posebnosti; pomembni mejniki; ostale okoliščine, ki so verjetno 

vplivale na igro; pripombe in predlogi glede igrače; težave ipd.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Anketa o igrači in opazovanju igre z igračo Hiška od A do Ž      

Odgovarja: ____________ . Vzgojiteljica sem _____ let. Skupina: ________ Starost otrok: ______ 

Prednostno področje/tema v skupini letos: _____________________________________ 

 

Moja močna področja: _____________________________________________________________ 

Moja šibka področja:  ______________________________________________________________ 

 

1. Zakaj ste se odločili za sodelovanje pri diplomskem delu z opazovanjem otrok pri igri z 

igračo Hiša od A do Ž? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2. Kako ste igračo uvedli v skupino? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

3. Kako so jo otroci sprejeli? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

4. So bili otroci samoiniciativni za igro z igračo ali jih je bilo treba spodbujati k igri s to 

igračo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

5. So se pojavljale težave? Kakšne in kako ste jih reševali? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

6. Ste opazili kakšne pozitivne učinke igrače? Če ste, kakšne? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

7. Ste pri igri opazili kakšen napredek (v načinu igranju, v interakciji med otroki, v dojemanju 

ipd.)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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8. Kakšne slabosti in pomanjkljivosti ste opazili pri igrači in igri z njo ter kaj predlagate kot 

rešitev/odpravo teh težav? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

9. Kakšne prednosti ste opazili pri igrači? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

10. Bi igračo posebej povezali s kakšnim kurikularnim področjem ali kakšno posebno 

dejavnostjo? 
 

Da Ne Katero? 

_____________________________________________________________ 
 

11. Moj splošni vtis o igrači: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

12. Rada bi pripomnila še: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

13. Ocenite igračo od 1 − 10 (1 − slaba, 10 – odlična):   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

14. Bi takšno igračo kupili: ... svojemu otroku?      Da  Ne  

... otrokom v vrtcu (svoji skupini)?  Da  Ne 
 

15. Zakaj?____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

16. V kateri starosti? 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let 7 let  starejšemu od 7 let 
 

17. Koliko bi bili pripravljeni odšteti zanjo?__________________________________________ 
 

Najlepše se zahvaljujem za sodelovanje pri izvedbi opazovanja igre. Upam, da vam je popestrila 

kakšno dopoldne in vas obogatila za kakšno novo izkušnjo. Če ste ob tem uživali in so se otroci 

imeli lepo, toliko bolje. Še enkrat hvala in vse dobro želim Vam in otrokom v skupini. 

          

Sabina Sopko 


