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POVZETEK 

Vsak otrok ima pravico sooblikovati življenje v okolju kjer biva in tudi sam izobraževalni 

proces. V svojem diplomskem delu, sem v teoretičnem delu predstavila dokumente, ki 

zastopajo participacijo otrok v procesu učenja in poučevanja, njihovo vlogo v Reggio Emillia 

in High/Scope pristopu in pojem aktivno učenje, ki je s tem tesno povezan. V nadaljevanju je 

predstavljen proces aktivnega učenja, ki je eden izmed načinov vključevanja in soodločanja 

otrok v vsakdanje življenje, ter pojma projektno delo in ustvarjalnost.  

V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljen projekt Naredimo dom in dejavnosti, ki 

smo jih izvedli v okviru projekta. Projekt vsebuje dejavnosti: obisk mojega doma, 

raziskovanje različnih domov, obisk centralne delavnice Moste, obisk mizarja, obisk dedkov 

in babic, risanje načrtov, izdelava ptičje hišice. V glavnem delu empiričnega dela diplomske 

naloge pa je predstavljena dejavnost:  izdelava doma za Barbi družino (hiša in pohištvo). Vse 

dejavnosti so dokumentirane s fotografijami. Na koncu sem predstavila primerjavo 

poznavanja orodja in delovnih postopkov, v tehničnem kotičku, pred in po izvedbi projekta.  

 

Ključne besede: participacija, aktivno učenje, projektno delo, ustvarjalnost, dejavnosti v 

tehničnem kotičku, izdelava pohištva. 
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ABSTRACT 

Every child has the right to influence society as well as an educational process. In my thesis I 

present documents that promote children participation in teaching and learning processes, 

their role at Reggio Emillia and High/Scope approach and a term “active learning”. Further I 

present active learning process which is one of the ways of implementing children’s 

participation into everyday life, and terms “project work” and “creativity”. 

In the empirical part I introduce Make a Home project and activities carried out within the 

project: visiting my home, researching homes, visits of workshops, grandparents, drawing 

plans, making a bird house and making a Family house for Barbie. All the activities are 

documented by photographs.  

In the end I discuss and compare knowledge of tools and procedures, before and after the 

execution of the project. 

 

Key words: participation, active learning, project work, creativity, activities, workshop, 

making furniture. 
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1 UVOD 
 

Sooblikovati življenje v okolju kjer biva otrok in tudi sam izobraževalni proces, je pravica, ki 

jo ima otrok, še posebno ob upoštevanju, da participacija vpliva na otrokovo motivacijo za 

učenje in posledično njegovo aktivno vlogo v družbi.  

Glede na raziskave po svetu in pri nas, je mogoče sklepati, da je participacije na področju 

predšolske vzgoje in šolstva, še vedno premalo, oz. ostaja le pri govoru o njej. Intervjuji otrok 

in vzgojiteljev so pokazali, da otroci zelo malo soodločajo o delu in življenju v vrtcu. 

Najpogosteje  lahko le izbirajo med danimi možnostmi, ki jih ponudijo odrasli. 

Vrsta raziskovalnih študij ugotavlja, da je še vedno prevladujoče pojmovanje učenja kot 

prenos znanja z vzgojitelja na otroka. Otrok tako nima možnosti sooblikovati načina 

pridobivanja izkušenj in znanja, temveč le sprejema znanje vzgojitelja. 

Pri poudarjanju in omogočanju participacije otrok pri vzgojnem delu, ima največjo vlogo 

Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1989. Konvencija odrasle zavezuje k 

poslušanju in upoštevanju otrokovih želja, da se z otrokom posvetujejo, spoštujejo njihova 

stališča in poglede, vse to, pa seveda v nekem razumljivem okvirju. Kritiki participacije 

izpostavljajo problem, kako določiti meje soodločanja. Otrok namreč ne more odločati o 

vsem, saj živimo v svetu predpisanih pravil, prilagajanj, norm in moralnih vrednot, ki jih 

moramo upoštevati, zato je pomembno, da obstajajo te meje.  

Pri participaciji je pomembno tudi upoštevanje dejstva, da starši, otroci, vzgojitelji niso le 

opazovalci temveč aktivni členi skupnosti, ki temelji na sodelovanju. Pri tem sodelovanju pa 

nima nihče končne besede, temveč je pomemben pogovor, ki se vedno lahko nadaljuje. 

Vrtec naj bi zagotovil, da otroci razvijajo sposobnosti za izražanje idej in pogledov, 

razumevanje demokratičnih načel in delovanje skladno z njimi, s tem da so jim omogočene 

različne oblike sodelovanja in participiranja. Otroci imajo pravico izražati svoja stališča, 

ideje, potrebe in interese, prevzemati pa morajo tudi odgovornost za svoja dejanja. 

Menim, da je participacije otrok v naših vrtcih še vedno premalo, zato želim s svojim 

projektom Dom, vpeljati višjo stopnjo možnosti sodelovanja, soodločanja in kreiranja bivanja 

in dela otrok v vrtcu. 
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Temelj projekta je tehnična vzgoja, s katero želim otrokom približati tehnični in tehnološki 

razvoj, ki je v našem vsakdanjem življenju nujno potreben. Danes smo zelo odvisni od 

tehnike in rezultatov njenega razvoja, zato moramo poskrbeti, da bo naš odnos do vedno 

številčnejših tehniških naprav in okolja ustrezen. Naše delo in počutje sta v neposredni 

povezavi z delovnim okoljem in delovnimi sredstvi, zato je zavedanje, da se skozi red, čistočo 

in urejenost zrcali naš odnos do tehnike, zelo pomembno.   

S pomočjo celoletnega projekta bom poskušala odgovoriti na zastavljena raziskovalna 

vprašanja in tako ugotoviti kakšen je pravzaprav doprinos mojega diplomskega dela. 

Z evalvacijo in refleksijo bom, skupaj z otroki, ovrednotila projekt, ob tem pa razvijala svojo 

profesionalno avtorefleksijo in motivacijo za nadaljnje delo. 

 

Uvod v moje diplomsko delo zaključujem z mislijo, ki prikazuje moj pogled na pojmovanje 

cilja resnične vzgoje. 

 

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; 

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da 

vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo 

pravični, ampak da zahrepenijo po pravici. 

John Ruskin 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 PARTICIPACIJA 

2.1.1 Zastopanje participacije v temeljnih dokumentih 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira participacijo: participacija, -e ž (a) knjiž.: 

udeležba, sodelovanje (SSKJ, 1994). 

Veliki angleško-slovenski slovar pa definira participacijo: participacija: udeležba, 

sodelovanje, udeleženost; deležnost, delež; družabništvo, soudeležba (Veliki angleško-

slovenski slovar, 1998). 

 

2.1.2 Deklaracija o otrokovih pravicah 
 

Preambula Deklaracije o otrokovih pravicah navaja, »da človeštvo dolguje otroku najboljše, 

kar premore«. Organizacija združenih narodov (OZN), je po drugi svetovni vojni, v ustanovni 

listini, veliko pozornost posvetila varstvu človekovih pravic. OZN je sistem varovanja 

otrokovih pravic, najprej razvila le kot posebni člen, ki izhaja iz sklopa človekovih pravic. 

 

2.1.3 Konvencija o otrokovih pravicah 
 

Konvencija o otrokovih pravica (KOP) je korak dalje od Deklaracije o otrokovih pravicah in 

predstavlja mejnik v zgodovini otrokovih pravic. Je najbolj razširjen in ratificiran dokument 

človekovih pravic na svetu. Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov z 

resolucijo št. 44/25, z dne 20. november 1989. KOP je prvi pravno zavezujoč mednarodni 

instrument s področja varovanja otrokovih pravic. Otrokom je bila s sprejetjem KOP leta 

1989, priznana pravica, da se jih sprejema in obravnava kot osebe z lastnimi pravicami, ki jih 

morajo odrasli, skupnost in institucije spoštovati (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105).  

V konvenciji glavni členi zastopajo tudi pravico do participacije. Otrok ima pravico 

participirati tako v družini kot v družbi. Zajeti so trije temeljni sklopi pravic: pravica do 

zaščite, pravica do oskrbe in pravica do participacije. Za vzgojitelje je zavezujoč predvsem 

zadnji sklop pravic, ki se navezuje na participacijo.  
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V 13. in 14. členu Konvencije o otrokovih pravicah otroku opredeljuje pravico do svobodnega 

izražanja in informiranja ter svobode misli, vesti in veroizpovedi.  

Konvencija o otrokovih pravicah posebej opredeljuje tudi zaščito pred t.i. institucionalno 

zlorabo otrok, ki jo zagrešijo ustanove, zato bi bilo potrebno razmisliti v kolikšni meri so vrtci 

prostor, ki otrokom omogočajo in dopuščajo možnosti za sodelovanje in soodločanje (prav 

tam). 

Pravice, ki zagotavljajo participacijo otrok pri odločitvah, ki so povezane z njihovim 

življenjem, zavezujejo vzgojitelja k zavzemanju za uresničevanje otrokovih pravic tudi v 

praksi, torej k zagotavljanju sooblikovanja življenja v vrtcu.  

 

2.1.4 Bela knjiga  
 

Osnovna usmeritev Bele knjige (1995) je izpeljana iz treh sklopov temeljnih otrokovih pravic, 

ki jih opredeljuje Konvencija o otrokovih pravicah. Otrokove in človekove pravice so v Beli 

knjigi (1995) navedene kot instituciji, »ki otroke navajata na sprejemljive načine vključevanja 

v skupnost, s čimer je neposredno povezana vzgoja za strpnost, solidarnost in odgovornost« 

(prav tam: 30). Participacija je tukaj razumljena kot nujna predpostavka oziroma cilj v 

demokratičnih procesih, razvijanje kritičnega duha osebnih odločitev in avtonomne presoje 

(prav tam). 

 

2.1.5 Kurikulum 
 

Kurikulum za vrtce (1999) participacije neposredno ne omenja. Kot eno izmed načel otrokom 

sicer ponuja možnost izbire, o spodbujanju participacije pa lahko le posredno sklepamo v 

dveh načelih: 

⋅ načelo omogočanja izbire in drugačnosti in 

⋅ načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja. 
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V 2.4 točki kurikuluma je pod načelom omogočanja izbire in drugačnosti navedeno: »Na 

ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot časa, ki omogoča 

otrokom da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, 

sposobnosti, razpoloženje in podobno, pri čemer je pomembno, da gre za izbiro med 

alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in »prosto igro« 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Iz napisanega lahko torej razberemo, da se otrokom omogoča le izbiranje med različnimi 

dejavnostmi, vsebinami, ne pa tudi aktivno, participativno udeležbo pri načrtovanju, 

organizaciji in izvedbi teh dejavnosti. 

Razvoj institucionalne predšolske vzgoje v zadnjih desetletjih resnično kaže velik napredek, 

pa vendar prav zadnja prenova predšolskega kurikuluma in študije prikritega kurikuluma 

opozarjajo, da so tudi v vrtcu kršene temeljne otrokove pravice. Vsakdanje življenje otrok v 

vrtcu pogosto bolj ustreza zahtevam funkcioniranja institucije in potrebam odraslih, kot otrok 

(Turnšek, 2004). 

Sodobni kurikuli v svetu poudarjajo, da os otrokove želje in interesi izhodišče za vzgojno delo 

v predšolskem obdobju. Izhodiščna točka je torej otrok, njegova realnost, njegovi problemi, 

želje in interesi (Bahovec Dolar, Bregar Golobič, 2004). 

Participacijo podpira tudi načelo aktivnega učenja in zagotavlja možnost verbalizacije in 

drugih načinov izražanja, ki pravi, da je otrokom za učenje potrebno omogočiti spodbudno 

okolje. Takšno okolje lahko izhaja iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, mora pa izhajati tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. Načelo spodbuja tudi k 

navajanju na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

V Kurikulumu je participacija res le posredno omenjena, vendar pa menim, da je 

najpomembnejša vlogo vzgojitelja in njegova interpretacija pojma participacija. Vzgojitelj, ki 

se zaveda svoje odgovornosti, ki pozna otrokov razvoj, bo vključeval otroke v soustvarjanje 

življenja v vrtcu, ne glede na to ali mu to kurikul narekuje ali ne.  
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2.2 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU  
 

Participacija v vzgoji in izobraževanju kot praksi sodobnega koncepta vzgoje in izobraževanja 

ostaja v svoji operativni domeni (še vedno) razumljena morda kot samoumevna. Obravnava te 

tematike, zlasti pri uresničevanju prenove šolskega sistema, je zato pri nas še kako aktualna. 

Morda še zlasti zato, ker posega tako na področje vzgoje – razmisleka definiranja in 

uresničevanja vzgojnega demokratičnega sistema vzgoje in izobraževanja – kot tudi na 

področje poučevanja in učenja v okviru predmetnih področij (Rutar, 2006: 113).  

 

Otrokove pravice, povezane s participacijo, so ključnega pomena za demokratizacijo 

predšolskega kurikula. Nosilci odgovornosti bi morali razmisliti, v kolikšni meri institucije, 

kot je vrtec, zagotavljajo in koliko omejujejo otrokove pravice, v kolikšni meri je dopuščeno 

sodelovanje, soodločanje in sooblikovanje svojega življenja v vrtcu. Zadnja prenova 

predšolskega kurikula in študije prikritega kurikula opozarjajo, da so tudi v vrtcu kršene 

temeljne otrokove pravice, saj vsakdanje življenje otrok v vrtcu pogosto bolj ustreza zahtevam 

funkcioniranja institucije in potrebam odraslih kot otrok (Turnšek, 2004). 

Glede na svoje desetletne izkušnje pri delu z otroki in glede na rezultate raziskav mnenj 

vzgojiteljev, ki razkrivajo, da otroci nimajo nikakršnega vpliva na odločitve v vrtcu, menim, 

da je participacija pri nas slabo zastopana. Otroci bi morali imeti za svoj razvoj in 

razumevanje življenja in sveta okoli sebe, več možnosti participiranja, saj je to korak do 

učenja, spoštovanja sebe in drugih, demokracije, strpnosti, vse skupaj pa predstavlja vpetost v  

aktivno življenje.  

Podpiranje udeleženosti otrok pri soustvarjanju življenja v vrtcu je možno le, če zmoremo 

vzpostaviti in varovati odprte prostore za pogovor. Potrebni so spoštljiva radovednost, 

odprtost in sodelovanje za ustvarjanje novih interpretacij, novih razumevanj, novih 

dogovorov, brezpogojno spoštovanje otrokove edinstvenosti in konteksta njegovega življenja 

ter spoštljivo ravnanje z njegovo resničnostjo (Čačinovič Vogrinčič, 2004).  

Ko govorimo o participaciji, pa je potrebno poudariti tudi participacija vzgojiteljev in staršev, 

saj je za uspešno delovanje pomembna tesna povezanost in dialog med njimi. Tudi starši so 

del življenja v vrtcu, zato je pomembno, da niso izključeni iz procesa vzgoje in izobraževanja, 

seveda ob upoštevanju, da je vzgojitelj kompetentna, avtonomna oseba. 
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S projektom Dom, sem želela, da se otroci vključijo v sooblikovanje svojega življenja v vrtcu, 

s tem pa pridobijo občutek, da mi je vsak prispevek posameznika pomemben, občutek, da je 

mnenje vsakega posameznika slišano. Z možnostjo soodločanja in sooblikovanja sem želela, 

da pridobijo odgovornost za svoje ravnanje, da so pri dejavnostih samoiniciativni, da si želijo 

vedno še nekaj več in drugače ob vsem tem, pa sprejemajo in spoštujejo mnenja drugih. V 

projektu Dom, sem videla idealno priložnost za združitev participacije in povezovanja vsek 

kurikularnih področij, saj je projekt odprtega tipa in otrokom nudi nešteto možnosti za 

sodelovanje. 

 

2.2.1 Participacija v Reggio Emillia pristopu 
 

V Vrtcih Reggio Emillia imata participacija in demokracija osrednje mesto. Participacija, ki 

pomembno prispeva k demokraciji, velja za osnovno načelo oz. vodilo koncepta. Pomembna 

je participacija otrok, staršev in članov lokalne skupnosti. Vsi udeleženi participirajo v 

življenju in delu vrtca (načrtovanje, izvajanje in evalvacija projektov), pri vsakodnevnih 

opravilih vrtca, njegovem vodenju in sodelovanjem s širšim okoljem (Hočevar, Kovač Šebart 

in Štefanc, 2009). 

V primerjavi z našim nacionalnim Kurikulumom, Reggio Emillia koncept nima opredeljenih 

ciljev, kar bi lahko povzročilo nekonsistentnost in slabo načrtovano vzgojno prakso, to pa je 

tudi trditev številnih kritikov. 

Participacija v vrtcih Reggio Emillia pomeni način vključevanja otrok v vzgojno-

izobraževalni proces. Pomembna cilja sta spodbujanje razvoja otrokove identitete in 

samozaupanja za sodelovanje z drugimi otroki in odraslimi ter razvijanje občutka pripadnosti 

skupini oz. občutka, da je posameznik del širšega okolja oz. lokalne skupnosti (Rinaldi, 

2006). 

Batističeva poudarja, da je pomemben prispevek koncepta Reggio Emillia njegova odprtost in 

odpoved prepričanju, da vedo kakšni so otroci, kaj je zanje najbolje in kako jih vzgajati. 

Zavedajo se razlik med otroki in jih poskušajo spoznati preko izražanja preko sto jezikov in 

njihove kulture. Zavestno se odpovejo uvrščanju otrok v določene, v naprej postavljene  

kategorije ali norme. Raje se učijo od njih, jih aktivno poslušajo in spoznavajo s skrbnim 

dokumentiranjem (Batistič Zorec, 2009). 
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Koncept Reggio Emillia postavlja v ospredje stališče, da otroka nikoli ne smemo poučevati o 

tistem, kar se lahko nauči sam s svojo aktivnostjo, raziskovanjem in ustvarjanjem. Učenje naj 

temelji na načelih aktivnega učenja: »učečega« naj miselno in čustveno aktivira, zanj naj bo 

osebno pomembno in povezano z njegovim z njegovim resničnim življenjem (Polak in 

Devjak, 2009).    

 

2.2.2 Participacija v High/Scope pristopu 
 

Za High/Scope pristop je značilno, da imajo otroci ves čas možnost participiranja. Odločajo 

lahko o materialih in dejanjih ter so enakovredni sogovorniki odraslih. Odrasli jih poslušajo, 

podpirajo in opogumljajo. Za ohranjanje takšnega aktivnega učenja je vsekakor pomembna 

ustrezna čustvena klima. Odrasli si skozi ves dan trudijo ohranjati ozračje zaupanja, da se 

otroci počutijo varne in si upajo preizkušati nove stvari; povedati kaj mislijo; prepoznati 

probleme in preizkušati različne rešitve. Odrasli ves čas poskušajo vodenje deliti z otroki, 

tako pri dnevni rutini kot pri vodenih dejavnostih. Otroci lahko tako znotraj primernih meja 

pozornosti in podpore odraslega, privzamejo vedno več nadzora nad sabo in svojim učenjem 

(Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

Skozi svoj celoletni projekt Dom, sem dejansko opazila, kako se otroci pri igri, ki jo 

načrtujejo sami, igrajo z več domišljije, koncentracije in intelektualne kompleksnosti, kot med 

igro, ki jo načrtuje vzgojitelj. Z možnostjo sodelovanja in soodločanja, se je pokazal velik 

interes otrok, veliko idej in rešitev problemov. 

Otroci imajo različne mentalne podobe o tem, kaj lahko počeli v vrtcu, zato mi je bil izziv iz 

otrok izzvati te podobe in jih vključiti v načrtovanje, izvajanje in refleksijo projekta. 

S tem ko otrokom damo možnost, da izrazijo svoje želje, pridobijo samozaupanje in 

samopodobo, kar jim koristi za njihovo prihodnost. Naučijo se artikulirati svoje želje in 

razmišljati o svojih dejanjih. Če svoje želje uspešno izpeljejo, razvijejo občutek iniciativnosti 

in spoznanja, da znajo kompetentno razmišljati, se odločati in reševati probleme. Poleg tega 

se pri uresničevanju svojih idej začnejo zavedati, da so odgovorni za svoje lastne odločitve, 

dejanja in posledice le teh. Če so njihovi poskusi uresničevanja pogosto onemogočeni, 

izgubijo pogum, samozaupanje in sčasoma ne upajo več izražati svojih pobud (Hohmann in 

Weikart, 2005). 
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2.2.3 Kritika participacije 
 

Turnškova in Rožičeva (2010) v svojem prispevku povzemata nekaj kritik in dilem 

participacije in odgovore zagovornikov participacije na drugi strani. 

Participacija je naletela na kritiko češ, da preden damo otrokom pravice, se morajo naučiti 

prevzemati odgovornost za svoja dejanja. Lansdown (2001), da ravno s tem, ko otrokom 

damo pravice oz. spoštujemo pravice otrok, na najbolj učinkovit način spodbudimo otrokovo 

odgovornost. Če otroci čutijo zaupanje in podporo, ter vedo, da so slišani in upoštevani s 

strani odraslih, pridobijo samozaupanje ter osebno in družbeno odgovornost (Rožič in 

Turnšek, 2010; Lansdown, 2001). 

Na kritiko, da imajo otroci premalo izkušenj in sposobnosti, potrebnih za soodločanje, 

Lansdown (2010) odgovarja, da imajo otroci veliko razvitih sposobnosti, nič manj kot odrasli. 

Njihove možnosti so najbolj odvisne od tega, kako odrasli pojmujejo otroštvo in koliko so ti 

pripravljeni otrokom zagotoviti priložnosti in ustrezne načine izražanja, ki bodo primerni 

starosti oz. zrelosti otroka. Odrasli morajo otroku omogočiti, da nam svoje mnenje in 

odločitve sporoči na njemu najbolj ustrezen način – preko slike, pesmi, pogovora, gibanja, 

kretenj itd. Tudi Miller (2010) pravi da »otroci zagotovo ne vedo toliko kot odrasli, vendar 

vedo kaj in kako čutijo ter kaj se jim zdi pomembno« (Miller, 2010, povzeto po: Rožič in 

Turnšek, 2010). 

Konceptu participacije je namenjena tudi kritika, da so otroci s participacijo preveč 

obremenjeni in prikrajšani otroštva. Zagovorniki participacije kritiko ovržejo s trditvijo, da 

otrok ne smemo siliti v odločitve in odgovornosti, ki pripadajo odraslim. Otroci ne smejo biti 

prisiljeni sprejemati odgovornosti, za katere še niso pripravljeni. Lansdown (2001) meni, da 

se otroci v vsakem primeru morajo odločati tudi o pomembnih stvareh in da Konvencija o 

otrokovih pravica participacije ne vsiljuje kot dolžnost in obvezo, temveč jo omogoča kot 

možnost in priložnost. 

Kritiki participacije so mnenja, da participacija zmanjšuje avtoriteto in spoštovanje odraslih, 

zagovorniki pa pravijo, da temu ni tako, saj je končna odločitev še vedno v rokah odraslih, 

vendar bi bilo prav, da bi ta temeljila na interesih otrok. Otroci in odrasli bi morali čim več 

sodelovati, se pogovarjati med seboj kot enakovredni sogovorniki, pri tem pa upoštevajo 

mnenje drugega. 
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Dilema se pojavlja tudi glede spodbujanja in krepitve egoizma in individualizma, ki bi ga 

lahko participacija krepila. Millerjeva to zanika, saj na osnovi izpeljanih projektov ugotavlja, 

da so posledice participacije prav nasprotne. Otroci po izkušnjah participacije namreč 

razvijajo sposobnosti komunikacije, pogajanja in uravnoteženosti med lastnimi potrebami in 

potrebami drugih (Miller, 2009, povzeto po: Rožič in Turnšek, 2010).  

Po vključevanju participacije je pomembno razmisliti o čem otroci lahko odločajo in o čem 

ne. Otroci morajo spoštovati določene obveznosti, norme in pravila, zato mora obstajati meja 

o čem lahko odločajo.  

Otrokom so določena pravila in načela predpostavljena in se jih mora držati. Z otroki se lahko 

o njih pogovarjamo, vendar ne morejo odločati ali so potrebna. Potrebno je natančno določiti 

meje njihove participacije, saj te meje morajo obstajati. Brez meja je participacija lažna in 

navidezna, saj realno ne more obstajati. Otrok je v demokratičnem vrtcu že strukturno 

postavljen v podrejeni položaj in se mora držati nekih pravil. Hkrati mu lahko omogočimo 

participacijo, toda le, kjer je to realno mogoče. Dejstvo je, da otroci za svoje odločitve ne 

morejo nositi take odgovornosti kot odrasli (Hočevar, Kovač in Štefanc, 2009). 

 

 

2.3 AKTIVNO UČENJE 
 

2.3.1 Pojem aktivno učenje 
 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi,s stvarmi, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih 

problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Razumljena je kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

 

Po mnenju Brunerja (nav. po Maxim, 1997) je učenje v vrtcu, šoli aktiven oziroma 

participativen proces (iz vidika otrok), kadar zadostimo naslednjim merilom: 

⋅ nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih otrok, 
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⋅ zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s katerimi 

odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja ter 

⋅ omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oziroma  

jih uporabijo za reševanje različnih problemskih situacij (abstraktnih in praktičnih, 

vsakodnevnih). 

 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj 

osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. B. Marentič Požarnik (2003, str. 

12)  meni, da še vedno, zlasti v šolah, prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenja in 

zapomnitve spoznanj, do katerih so prišli drugi. V skladu s tem se pouk pojmuje predvsem 

kot transmisija, to je prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev 

in  konkretnih življenjskih izkušenj. Posledice takšnega načina učenja so premajhna trajnost in 

uporabnost znanja, nizka motivacija in odpor do šolanja.  

Otroci torej svoje znanje, ki jim pomaga razumeti svet, konstruirajo skozi aktivno učenje, 

takojšnje neposredne izkušnje (ustvarjalne, trajne interakcije med ljudmi, materiali …) ter 

izpeljevanje pomena iz izkušenj skozi razmišljanje. Vse ključne izkušnje, v katere se otroci 

vključujejo, ko iščejo odgovore in skušajo priti do cilja, podpirajo njihovo umsko, čustveno, 

socialno in telesno rast (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). 

 

2.3.2 Aktivno učenje v High/Scope pristopu 
 

V pristopu High/Scope (nav. po Batistič Zorec, 2002, str. 31) aktivno učenje definirajo kot 

učenje, v katerem otrok skozi neposredne aktivnosti z objekti in prek interakcije z ljudmi, 

idejami in dogodki gradi novo lastno razumevanje. Vodilo kurikuluma High/Scope  je 

»načrtuj – naredi – oceni«. Otroci aktivno sodelujejo že pri načrtovanju dejavnosti, na koncu 

predstavijo svoje izkušnje in odkritja, opišejo svoje izdelke, komentirajo in evalvirajo. 

 

David P. Weikart, ki je ustanovitelj pristopa High/Scope, pravi, da si otroci in odrasli delijo 

vlogo pri vzgoji in učenju. Vloga odraslega je, da podpira otroka in ga vodi skozi različne 

izkušnje aktivnega učenja. Za pristop so pomembna naslednja načela: 



Hostnik, J. (2013). Participacija otrok pri projektu Naredimo dom. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

12 
 

⋅ aktivno učenje (nastaja iz osebne pobude, otroci so aktivni zaradi prirojene želje po 

raziskovanju), 

⋅ pozitivna interakcija med otrokom in odraslim (namesto vodenja otrok, ki temelji 

na pohvali, kaznovanju in nagrajevanju, se otroci lahko ukvarjajo in igrajo z ljudmi ter 

materiali brez strahu, tesnobe, naveličanosti in zapostavljenosti), 

⋅ učno okolje (organizacija igralnega prostora v interesne kotičke in izbira primernih 

materialov), 

⋅ dnevna rutina (med otroki in odraslimi vzpostavlja občutek skupnosti in se 

osredotoča na priložnosti za aktivno učenje), 

⋅ vrednotenje (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

2.3.3 Aktivno učenje v vrtcih 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je načelo aktivnega učenja razloženo kot stalna skrb za 

zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih 

pobud. V ospredju učenja je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, spodbujanje ter 

navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje 

in spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izražanja (prav tam, str. 16 in 17). 

Turnškova pravi, da vsako učenje ni aktivno učenje, kar utemeljuje z navajanjem, da o 

aktivnem in participativnem učenju govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma uporablja 

pristope, metode in tehnike, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v 

procesu pridobivanja novega znanja, predstav in pojmov (Turnšek, 2009/2010). 

Vrsta raziskovalnih študij ugotavlja, da je transmisijsko razumevanje procesa učenja še 

pogosto prisotno, morda celo prevladujoče, tako med praktiki kot med strokovnjaki. Kaže se 

tako v praksah vrtcev, še bolj pa v praksah osnovnih šol: učenje se pojmuje kot prenos znanja 

z vzgojitelja/učitelja na učenca; pri tem se znanje razume, kot nekaj, kar je dano in 

nespremenljivo, otrok (učenec) pa je v tem primeru objekt-sprejemnik (Turnšek, 2006). 

Turnškova navaja, da je nedavno raziskovanje prepričanj vzgojiteljic slovenskih vrtcev 

pokazalo, da je velika večina vzgojiteljic naklonjena dejavnim strategijam učenja. Glede 

vzgojiteljičine vloge pri učenju otrok, vse vprašanke zagovarjajo konstruktivistični pogled na 
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vzgojo, po katerem ima spodbudno okolje prednost pred poučevanjem (vzgojiteljica otrokom 

posreduje nova znanja in informacije) oziroma didaktično usmeritvijo, značilno za vzgojni 

program (1985). Turnškova pa navaja tudi podatek,  da je slaba polovica  (42,4 %) vzgojiteljic 

bližje načelu zgodnjih Piagetističnih programov, saj menijo, da mora vzgojiteljica zagotoviti 

bogato in spodbudno okolje, v katerem se otroci sami učijo. Ostale (57,6 %) pa zagovarjajo 

socialno-konstruktivistični pogled na vzgojo v vrtcu, po katerem naj vzgojiteljica otroke vodi 

v procesu raziskovanja in jim pomaga, da postopoma obvladajo tisto, česar sami še ne 

zmorejo (Turnšek, 2006).   

 

2.4 USTVARJALNOST 
 

2.4.1 Pojem ustvarjalnost 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja pojem ustvarjalen: ustvarjálen  -lna -o prid., 

ustvarjálnejši (ȃ) nanašajoč se na ustvarjanje: bil je ustvarjalna osebnost; v sestavljanju 

spisov je ustvarjalnejši od sošolcev; pesniško, tehnično ustvarjalen / ustvarjalna moč, 

sposobnost; ustvarjalne sile našega ljudstva / ustvarjalni navdih; knjiž. ustvarjalni nemir; 

ustvarjalna domišljija; ustvarjalna napetost / ustvarjalni proces / ustvarjalna kritika; 

ustvarjalno delo, mišljenje / ustvarjalne igre / to so bila njegova najbolj ustvarjalna leta; 

umetnikovo ustvarjalno obdobje ustvarjálno prisl.: ustvarjalno sodelovati; pridobljeno znanje 

ustvarjalno uporabiti; ustvarjalno dejaven ♪ (SSKJ, 1994). 

Ustvarjalnost je osnovna človeška kategorija, ki je potencialna dispozicija v vsakem 

posamezniku. Ne moremo je več ekstremno opredeljevati kot izključno prirojeno ali izključno 

naučeno lastnost. Tako v primeru inteligentnosti kot tudi ustvarjalnosti v strokovnih krogih še 

naprej poteka dialog o tem. Stvar je šla celo tako daleč, da so s procenti ugotavljali deleže 

vpliva dednosti oziroma okolja, kar je nesmiselno, saj lastnost, ki ni zapisana v dednem 

sporočilu, ne more priklicati noben vpliv iz okolja. Sposobnosti, ki je potencialno ni, ni 

mogoče razvijati. Človek, ki mu ni prirojen glasbeni posluh, ne more postati glasbenik, pa naj 

ga učijo najboljši glasbeni pedagogi. Torej lahko sklepamo, da je mogoče ustvarjalnost v 

človeku le prebujati. V redkih primerih se prebuja sama, pri večini pa jo je potrebno iz spanja 

šele popeljati (Mayer, 1991). 
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2.4.2 Spodbujanje ustvarjalnosti 
 

V povezavi z ustvarjalnostjo se največkrat izpostavlja pojem izvirnost. Psihologi imajo 

izvirnost za najbolj veljavno in zanesljivo merilo ustvarjalnosti. Vzgojitelj, ki spodbuja 

ustvarjalnost, mora najprej pri sebi razjasniti, kaj ustvarjalnost sploh je, saj le tako lahko 

prepozna bolj ali manj ustvarjalne otroke in na vsakega usmeri ustrezno spodbudo (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Bistvenega pomena razumevanja pojma ustvarjalnosti je, da vzgojitelj sprejema otroka in 

njegove ideje v samem izvoru. Otrok mora imeti občutek, da je slišan, spoštovan, saj si le tako 

upa izražati svoja lastna mnenja in občutke. Ko ima otrok občutek, da je njegovo izražanje 

sprejeto, lahko v naslednji stopnji pričakujemo, da bo izražanje tudi ustvarjalno.  

Vzgojitelj se mora zavedati, da je pravzaprav vsako otrokovo spontano izražanje (ki ni 

oponašanje odraslega, vrstnikov …) ustvarjalno. Pomembno je, da je reševanje in odpiranje 

problemov ter preoblikovanje informacij, domiselno, originalno, tukaj pa spet veliko vlogo 

igra ravno spontanost. 

Otrokovo ustvarjalnost lahko spodbujamo s pripravo primernega. Vrtec bi moral biti 

razumljen kot prostor, ki izraža in ustvarja kulturo, v kateri otroci živijo. V pristopu Reggio 

Emillia vrtec nasploh pojmujejo kot »laboratorij kulture«. Ta pedagoški pristop poudarja, da 

je otrokovi domišljiji potrebno dati prosto pot in dopuščati izražanje doživetega, ker to 

pripomore k ustvarjanju lastnega odnosa do zunanjega sveta oz. kulturnega okolja in 

sodelovanja v njem (Špoljar, 1999). 
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2.5 PROJEKTNO DELO 
 

2.5.1 Kaj je projektno delo? 
 

Projektno delo je metodični postopek oz. način dela s katerim se udeleženci učijo razmišljati 

in delati projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo. Ne gre zgolj za 

izvajanje projekta kot načina dela, s katerim se izvajalci učijo postopkov vodenja in izvajanja 

projekta od zamisli in načrtovanja njegove izvedbe do izdelka. Pri projektnem delu namreč 

sledi še evalvacija , kar pomeni, da se delo konča šele z analizo in oceno celotne izvedbe in 

poteka projekta. Izvajalci projekta se torej prek projektnega dela tudi učijo, z izvajanjem 

različnih aktivnosti bogatijo svoje znanje in razvijajo različne sposobnosti (Novak, Žužej in 

Glogovec, 2009). 

Namen projektnega dela je, da vzgojitelj in otroci bolj poglobljeno in popolno uvidijo pomen 

pojmov in dogodkov v okolju in pridobijo nove izkušnje, ki jih uporabijo pri nadaljnjem 

življenju. Predpostavka projektnega pristopa dela je, da otroci pridobijo zaupanje v lastne 

miselne zmožnosti in motivacijo za učenje.  

 

2.5.2 Pomen projektnega dela 
 

Pomen projektnega dela, kot učnega modela, je v omogočanju udeležencem, da s svojim 

aktivnim udejstvovanjem v projektu, razvijajo svoje potenciale in notranje zmožnosti. 

Njihovo udejstvovanje temelji na spodbujanju optimalnega, osebnostnega razvoja vsakega 

posameznika. Udeleženci skupaj izvajajo dogovorjene naloge, se učijo tudi komuniciranja, 

medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, osebne odgovornosti, samostojnega in kritičnega 

presojanja ter izvirnega in ustvarjalnega reševanja nalog (Novak, Žužej in Glogovec, 2009). 
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2.6 ODPRTI TIP PROJEKTA 
 

Za odprti tip projekta je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

alternativnih rešitev vprašanja, ki smo si ga zastavili. Otroci so tisti, ki razmišljajo in iščejo 

izvirne, raznolike rešitve, vzgojitelj, pa ga pri tem vodi in podpira. S tem pristopom pri 

otrocih spodbujamo samostojnost, odgovornost in kreativnost. Namenjen pa je vzgojiteljicam, 

ki želijo na sistematičen način vključiti otroke in njihovo iniciativo v program vrtca. 

 

2.6.1 Splošni cilji projektov odprtega tipa 
 

Splošni cilji projektov odprtega tipa so naslednji: 

⋅ dvigniti raven otroške participacije oz. udeleženosti v življenju v vrtcu – s tovrstnimi 

projekti otroci postajajo pomembni členi v ustanovi, saj prevzemajo odgovornost za 

mnoge vidike življenja skupine; 

⋅ usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov – otroci 

morajo znati problem pravilno opredeliti, morajo predvidevati, katere ideje so boljše, 

katere slabše, katere uresničljive, katere pa ne, jih preizkusiti in se učiti na osnovi 

izkušenj ter 

⋅ dvigniti raven demokratičnega odločanja, prispevek vsakega otroka je zaželen in ideje 

vseh so enakovredne (Turnšek, 2004). 

 

Projekt odprtega tipa se običajno začne, ko se soočimo s problemom, uganko, izzivom, ki ga 

želimo rešiti. Otrokom že s samo postavitvijo problema delegiramo moč odločanja in urejanja 

in izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z »resnimi« problemi. Otroci 

prispevajo zamisli oz. poti reševanja problema, odrasli pa jim pomagajo te zamisli izpeljati in 

jih preizkusiti: ali so ustrezne, uresničljive in ali dejansko prispevajo k rešitvi problema. 

Projekt poteka kot nekakšno živahno prepletanje idej in njihovega preizkušanja v praksi. 

Ključnega pomena za kakovostno izvedbo je ustvarjanje klime, ki dopušča in spodbuja 

ustvarjalnost, iskrivost in radovednost (Turnšek, 2004). 
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Otroci pogosto niso vajeni takega načina dela in konzultiranja z odraslim o resnih zadevah, 

zato so na začetku ideje osamljene. Kasneje, ko pa otroci dobijo izkušnjo, da nam je njihovo 

mnenje pomembno, njihova pomoč dobrodošla, pa so ideje vse pogostejše in vse bolj 

kreativne. Svojo izjavo sem preko projekta in korakov v raziskovanju odprtega tipa, 

podkrepila v praktičnem delu diplomske naloge. 

 

2.6.2 Koraki v raziskovanju odprtega tipa  
 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa so naslednji: 

1. Opredelitev problema. 

2. Iskanje alternativnih rešitev problema. 

3. Izbira in preizkušanja rešitev. 

4. Ocena rešitev. 

5. Uporaba rešitev. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Opredelitev problema 
 

Sooblikovati življenje v okolju kjer biva otrok in tudi sam izobraževalni proces, je pravica, ki 

jo ima otrok, še posebno ob predpostavki, da participacija vpliva na otrokovo motivacijo za 

učenje in posledično njegovo aktivno pozicijo v družbi.  

Menim, da je participacije otrok v naših vrtcih še vedno premalo, zato želim s svojim 

diplomskim delom raziskati, kako uvajanje višje stopnje participacije vpliva na otrokovo 

aktivnost, ustvarjalnost in spretnost pri dejavnostih. 

Zavedam se pomembnosti načrtovanja vzgojnega dela, zato sem načrtovanju namenila veliko 

pozornosti. Sprva sem se načrtovanja lotila kot tematsko planiranje, saj sem načrtovala okrog 

izhodiščne teme tj. Dom. Otrokom pa želim omogočiti tudi razvoj predstav in pojmov od 

enostavnega, širokega pojma (kaj vse predstavlja pojem dom) do vedno bolj kompleksnega 

(izdelava doma), torej bi lahko rekli, da gre tudi za spiralni načrt. Projekt Dom smo z otroki 

peljali skozi celo šolsko leto.  

Temelj projekta je tehnična vzgoja, s katero želim otrokom približati tehnični in tehnološki 

razvoj, ki je v našem vsakdanjem življenju nujno potreben. Danes smo zelo odvisni od 

tehnike in rezultatov njenega razvoja, zato moramo poskrbeti, da bo naš odnos do vedno 

številčnejših tehniških naprav in okolja ustrezen. Naše delo in počutje sta v neposredni 

povezavi z delovnim okoljem in delovnimi sredstvi, zato je zavedanje, da se skozi red, čistočo 

in urejenost zrcali naš odnos do tehnike, zelo pomembno.   

Ideja celotnega projekta je nastala, ko smo za darilo dobili družino Barbi. Družina nima 

svojega doma, zato je naša naloga ustvariti nov dom. Ideje in dejavnosti bodo v celoti 

realizirane s sodelovanjem in aktivnostjo vseh otrok. 

 

Cilji projekta: 

Cilji projekta so zasnovani na podlagi teoretičnih osnov iz izbrane literature. S projektom 

želim otrokom omogočiti in spodbuditi željo po vključevanju v vsakdanje življenje v vrtcu in  

jim približati tehnično vzgojo kot nujno potrebno v vsakdanjem življenju. 
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Moji cilji so: 

− preizkusiti in oceniti metodo reševanja problemov odprtega tipa v praksi; 

− oceniti, ali je projekt pripomogel k boljšemu spoznavanju tehničnih pripomočkov, 

orodja in predstavljivosti, kako priti do želenega izdelka (od načrta do izvedbe); 

− ovrednotiti projekt in ob tem razvijati profesionalno avtorefleksijo. 

 

Raziskovalna metoda (vzorec, pripomočki, postopek zbiranja in obdelave podatkov) 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali so se ob uvedbi višje stopnje participacije otrok povišale vključenost v dejavnosti, 

njihova ustvarjalnost ter spretnost? 

2. Ali obstaja razlika med spoloma pri vključevanju v tehnične dejavnosti? 

3. Ali se je z višjo stopnjo participacije povečala samostojnost pri izvajanju tehničnih 

dejavnosti? 

4. Ali so otroci s projektom pridobili dodatno znanje o tehniki (poimenovanje orodja, 

materiala, delovnih postopkov, tehničnih izrazov)? 

5. Ali je odnos otrok do igrače v primerjavi s kupljenimi igračami, drugačen? 

 

Metoda: 

Pri svojem delu bom uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno raziskovalno 

metodo. 

 

Vzorec: 

Vzorec pri raziskavi bo neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo bo vključen en oddelek 

otrok, starih od 5 do 6let iz vrtca Lavrica. V oddelku je 23 otrok (13 deklic in 10 dečkov). 

Posebnost v skupini je otrok s posebnimi potrebami, ki ima polžev vsadek. 
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Uporabljene tehnike: 

V postopku zbiranja podatkov bom uporabila tehniko opazovanja s fotografiranjem in 

snemanjem, zapisovanje izjav otrok in dokumentiranje njihovih izdelkov. 

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Z otroki bom izvedla projekt odprtega tipa, v katerem se  bom posluževala participacije otrok 

in tehnike aktivnega učenja. Izvedene dejavnosti bom sproti dokumentirala s fotografijami, z 

zapisovanjem sprotne komunikacije, z zapisovanjem opažanj ter komentarjev otrok in s 

pomočjo avdioposnetka (diktafona in kamere). Po vsaki dejavnosti bom naredila evalvacijski 

in refleksijski zapis glede na zastavljene cilje. S pomočjo zbranih podatkov bom pridobila 

odgovore na raziskovalna vprašanja in oblikovala nove ugotovitve. 
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3.1 PROJEKT DOM 
 

Pojem dom, mi je že na samem začetku ponudil veliko 

možnosti za nadaljnje raziskovanje in delo, hkrati pa 

povezuje vsa kurikularna področja. 

                                                                                              

Namen projekta je raziskati:      

• kaj je dom, 

• kdo ima dom, 

• zakaj imamo dom, 

• kakšne domove poznamo, 

• kako narediti dom. 

 

Sodelovanje v projektu: 

V projekt je bil vključen en oddelek otrok, starih od 5 do 6 let iz vrtca Lavrica. V oddelku je 

23 otrok (13 deklic in 10 dečkov). Posebnost v skupini je otrok s posebnimi potrebami, ki ima 

polžev vsadek. 

 

V projektu so sodelovali še: 

− Starši, stari starši, otroci iz ostalih skupin v vrtcu,  hišnik, ravnateljica vrtca, 

vzgojiteljice … 

− Različne ustanove (Lutkovno gledališče, Cankarjev dom, Dom za ostarele, Slovenske 

železnice, Mizarstvo Sašek, Knjižnica Škofljica, Ekološka kmetija …). 
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Moji cilji:  

 

− otrokom omogočiti in spodbuditi željo po vključevanju v vsakdanje življenje v vrtcu in  

jim približati pojem DOM, 

− preizkusiti in oceniti metodo reševanja problemov odprtega tipa v praksi,  

− s povezavo vseh kurikularnih področij otrokom omogočiti razumevanje pojma Dom, 

− oceniti ali je projekt pripomogel k predstavljivosti kako priti do želenega izdelka (od 

načrta do izvedbe-izdelava doma za našo družino), 

− načrtovati, ovrednotiti projekt in ob tem razvijati profesionalno avtorefleksijo. 
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Osnovni načrt projekta 
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3.2 DEJAVNOSTI 
 

3.2.1 Pogovor kaj je dom 
 

Vsak izmed otrok je povedal svojo predstavo o tem kaj si predstavlja pod pojmom Dom. 

Dobili smo zanimive odgovore. Otroci so hitro ugotovili, da nimamo doma le ljudje. 

Nekaj odgovorov otrok: 

− »Dom je tam kjer živimo.« 

− »Dom je tam kjer sta oči, pa mami, pa bratci in sestrice.« 

− »Dom je naša hiša in mi, ki živimo v njej.« 

− »Dom je tam, kamor se vrnemo vsak dan.« 

− »Dom je naše stanovanje.« 

− »Mi pa delamo novo hišo, pa bo naš novi dom.« 

− »V stolpnici pa v bloku imamo tudi lahko dom.« 

− »Sej dom imajo tud živali.« 

− »Ja, medved ima brlog, pa je njegov dom.« 

− »Ja, pa mravlje imajo mravljišče, ki mu rečejo dom.« 

− »Moj oči je pa lovec, pa mi je povedal, da se od lisice domu reče lisičina.« 

− »Kaj pa ptičje gnezdo, a to je pa od ptičkov dom ne?« 
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3.2.2 Risanje naših domov   
 

Po pogovoru o našem domu so otroci narisali svoj dom. Večina otrok je risala svojo hišo, 

nekateri so dodali še člane družine, domače živali… 

Med risanjem so komentirali kdo vse živi v njihovem domu, kaj imajo doma, kakšne prostore 

ima njihova hiša, stanovanje… 

 

 

 

 

Risba deklice, ki je narisala svoj dom 
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3.2.3 Kdo ima dom? 
 

Zanimalo me je kakšna je predstava otrok o tem, kdo vse ima dom in kakšne domove 

poznamo. 

Prva reakcija otrok na vprašanje, je bilo dviganje rok in javljanje, ob čemer smo ugotovili, da 

ima vsak izmed nas dom. 

Neka deklica je izpostavila svojo izkušnjo, ko je pozimi v mestu videla moškega, ki je spal na 

klopi v parku. Ob pripovedovanju je bila vznemirjena, saj je podoživljala mamine besede, ko 

ji je razložila, da moški ki ga je videla, nima doma in spi zunaj.  

Priložnost sem izkoristila za pogovor, ki bi ga po svojih dosedanjih izkušnjah pri delu v vrtcu, 

lahko označila kot tabu temo. Otroci se imajo priložnost srečati tudi s takimi situacijami, kot 

je videti človeka, ki sredi zime spi na klopi, na tleh, pod drevesom, sredi mesta, zato se mi je 

zdelo pomembno, da se o tem pogovorimo in razrešimo njihove dileme in razmišljanje.  

Ob pogovoru sem ugotovila, da večina otrok še ni slišala, da kdo nebi imel doma in se jim je 

to zdelo nemogoče, videli pa so že ljudi, ki so v mestu prosili za denar, so bili umazani, imeli 

strgana oblačila, niso pa vedeli, da ti ljudje nimajo doma, kamor bi se vsak dan vrnili in se 

počutili domače. Tisti, ki so doživeli to izkušnjo, so o tem pripovedovali kot nekaj strašnega, 

kar jim je vzbujalo strah in grozo.  

Ugotovili smo, da imajo dom tudi živali. Otroci so našteli veliko živalskih domov, spomnili 

so se tudi na lanskoletni projekt, v katerem smo raziskovali domove drobnih živali.  

 

Ena izmed deklic je omenila še dom za ostarele in otrokom razložila zakaj taki domovi 

obstajajo. Dogovorili smo se, da tak dom tudi obiščemo in razveselimo ostarele ljudi, ki v 

njem bivajo. Otroke je tema o domu in o ljudeh, ki ga nimajo, tako fascinirala, da so pri 

pogovoru prav vsi zbrano poslušali in sodelovali, celo eden izmed dečkov, ki ima med 

dejavnostmi velike težave s koncentracijo. 
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3.2.4 Obisk mojega doma 
 

Obiskali smo moj dom in spoznavali kako živim jaz, kako moji starši, si ogledali naše domače 

živali in njihov dom-hlev. Ob tem smo spoznavali, da imajo tudi domače živali svoj dom.  

Otroci so imeli priložnost videti kokošnjak, zajčje mladičke v zajčjem gnezdu, hlev, kjer 

imajo dom konji in kozliček, čebelnjak, pesjak. 

Odziv otrok je bil pričakovan, saj je pričakovati, da jih življenje na kmetiji zanima, obenem 

pa je narava najboljša »učilnica«.  

 

 

 

Slika 1: Ogled in predstavitev mojega doma 
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3.2.5 Kakšne domove poznamo? 
 

S pomočjo knjige Jaz živim tako, kako pa ti? smo raziskovali človeške domove in 

ugotavljali, da se zelo razlikujejo, saj vsi ljudje ne živijo tako kot mi.  

Raziskali smo zgodovino nastanka domov, kar je bilo otrokom izredno zanimivo.  

 

                     

Slika 2:  in slika 3: Raziskovanje različnih domov 
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3.2.6 Raziskovalna škatla 
 

Izdelali smo Raziskovalno škatlo, ki jo vsak izmed otrok odnese domov in skupaj s starši 

razišče. V škatli je bilo prvotno ptičje gnezdo, sršenje in osje gnezdo, pajčevina, nekaj knjig o 

živalskih bivališčih in knjiga o človeških domovih. Po vsaki vrnitvi škatle v vrtec, pa je njena 

vsebina še bolj bogata. 

Škatlo ima otrok doma, dokler jo ne razišče, vanjo lahko kaj doda in predstavi,  kako zgleda 

njegov dom in kako živi, ob vrnitvi škatle v vrtec pa vsem otrokom predstavi kar je raziskal in 

ustvaril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Predstavitev prispevka v raziskovalni škatli 
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3.2.7 Živalski domovi 
 

S pomočjo knjig, enciklopedij, pravljic, revij, interneta, DVD-jev, obiska gozda, travnika, 

barja… smo ugotovili, da imajo živali zelo zanimive domove, ki jih ravno tako skrbno kot 

ljudje, izdelajo in nanje pazijo.  

Raziskovali smo »čudo« podzemlja mravljišče, iskali domove ptic, lisic, barjanskih živali, 

polžev, žab …  

                          

 

 

 

 

Slika 5: Raziskovanje živalskih domov na barju 
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3.2.8 Dom piščančka in polža 
 

V naš vrtec prihaja študentka, ki opravlja diplomsko nalogo. S pomočjo njenega raziskovanja 

in njene predstavitve, smo spoznavali kako živijo piščančki in kako polži. Za otroke je bilo 

rokovanje z živalmi zelo zanimiva izkušnja, saj večina od njih še ni imela priložnost prijeti 

pravega piščančka in tako velikega polža. 

Po ogledu živali v igralnici, smo se odpravili še na travnik ob robu gozda, kjer smo iskali 

polže in na bližnjo kmetijo, kjer smo videli kje živijo piščančki in kokoške. 

 

 

Slika 6: Raziskovanje kakšen dom imajo lahko piščančki 

 

 

Slika 7: Kakšen je polžev dom 
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3.2.9 Ogled lutkovne predstave  
 

Ogledali smo si lutkovno predstavo o živalih, ki imajo svoj dom ob ribniku in v njem. V 

bližini ribnika je nek gospod gradil svojo hišo. Gradbeni material, ki je nastal ob gradnji hiše, 

je ukazal odpeljati k bližnjemu ribniku, kar pa je onemogočilo življenje živalim, ki jim je 

ribnik predstavljal njihov edini dom. Živali so se pritožile gospodu, ki je takoj počistil okolico 

ribnika in se živalim opravičil. 

Predstavo smo izkoristili za razmišljanje in pogovor o tem, kako naše ravnanje lahko nekomu 

škoduje. Marsikdaj ne vemo, da lahko s svojim ravnanjem uničimo košček prostora, ki je 

pomemben za življenje živali, kot tega ni vedel lastnik hiše, ki v zgodbi zasuje mlako s 

kamenjem in s tem uniči žabičin dom. 

Lutkovna predstava je bila naše izhodišče, da raziščemo kje in kako živijo žabe. Odpravili 

smo se do bližnje mlake, kjer smo ulovili nekaj paglavcev in jih odnesli v naš akvarij. 

Opazujemo jih kako rastejo, potem pa jih bomo vrnili v njihov dom in čakali, če morda 

opazimo kakšno žabico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Ogled lutkovne predstave 
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3.2.10 Vrtec naš drugi dom 
 

Večina otrok si je predstavljala, da pojem drugi dom pomeni, da se nekam preseliš, zato so 

bili njihovi odgovori pričakovani. Vrtec ni dom. 

Skozi različna vprašanja in analizo njihovih odgovorov na vprašanje kaj je dom, so otroci 

začeli razmišljati, da bi vrtcu pa vendarle lahko rekli drugi dom. 

 

Nekaj komentarjev otrok: 

 

− »V vrtcu smo zelo veliko časa, doma gremo pa samo spat.« 

− »Če bi bili v vrtcu še očki in mamice, pa bi bil vrtec lahko dom.« 

− »Sej Gasilski dom je tud dom, pa tam nihče ne živi, samo gasilci pridejo v službo.« 

− »Ja, pa Cankarjev dom je tud dom, pa tja hodimo samo predstave gledat.« 

− »Če v vrtcu spimo, pa jemo, pa igramo se, je pa tako kot doma.« 

− »Ne, v vrtcu ne moreš bit doma, tja lahko samo hodiš.« 

− »V vrtcu so samo vzgojiteljice v službi, lahko pa je tudi kakšna tukaj doma.« 

− »Ja, pripeljimo sem še mamice, pa očije, pa babice in dedke, pa sestrice in bratce, pa 

bo tukaj kar naš dom ratal.« 

− »Če bi bil vrtec moj dom, bi še mojga mucka prinesla sem.« 

 

Pri izjavah otrok se mi je zdelo zanimivo, da otroci ne pojmujejo besedo dom, le kot objekt. 

Otrokom dom pomenijo tudi ljudje in živali, ki tam prebivajo. 
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Raziskovali smo kako je nastal naš novi vrtec, se spominjali kako smo si ga z avtobusom 

prišli ogledat lansko pomlad, si ogledali načrte in fotografije gradnje vrtca. 

 

 

Slika 10: Začetek gradnje 

 

Slika 11: Vrtec že stoji 

 

Slika 12: Vrtec danes 
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3.2.11 Izdelava ptičje hišice 
 

Otroci so v svoji zaskrbljenosti za ptičke, saj vsi morda nimajo svojega doma in dovolj hrane, 

želeli pomagati in izdelati ptičjo hišico, kjer si ptički lahko malo odpočijejo in opomorejo. 

Otroci so zelo skrbni pri dostavljanju hrane v ptičjo hišico, saj pravijo, da so želeli ptičkom 

izdelati prijeten dom, pomagali pa jim bodo tudi pri urejanje njihovega doma. 

 

                             

Slika 14 in slika 15: Izdelava ptičje hišice 

 

 

Slika 16: Ptičja hišica stoji na našem igrišču 
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3.2.12 Ali imajo vlaki tudi dom? 
 

To vprašanje mi je nekega jutra postavil deček, ki je v vrtec prinesel igračo vlake in progo. 

Vprašanje me je na začetku malo presenetilo, saj nisem vedela kaj je pravzaprav smiseln 

odgovor nanj. 

Na vprašanje smo skupaj našli odgovor. Odpravili smo se v Ljubljano, kjer smo si ogledali 

Centralno delavnico Moste. Prijazni zaposleni so nam predstavili svoje delo in razložili kako 

je z »domovanjem vlakov«. 

Otroci so bili navdušeni nad ogledom, lahko so si ogledali notranjost tovorne lokomotive, 

aparature, popravilo lokomotive, usedli smo se na najhitrejši vlak v Sloveniji, si izbrali 

najljubši vlak in ga narisali. 

 

                                          

Slika 17: Ogled vlakov v Centralni                              Slika 18: Risanje vlakov v delavnici 

              delavnici Moste     
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Vodja tehničnih pregledov nam je pokazal notranjost vlakov (slika številka 20) in nam razložil 

napredek tehnologije v izdelavi vlakov ter primerjavo naših vlakov z vlaki iz tujine. 

Na koncu smo ugotovili, da je Centralna delavnica neke vrste dom vlakov, lokomotiv in 

vagonov, saj se tja vračajo na vzdrževanje, popravila, redne preglede, obenem pa je tam 

prostor, kamor pripeljejo odslužene vlake. 

 

Slika 19: Iskanje odgovora na vprašanje: Ali imajo vlaki tudi svoj dom? 

 

 

Slika 20: Tehnični pregled vlaka 
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3.2.13 Domovi drobnih živali 
 

Pomladni čas je idealen za opazovanje travnikov, gozdnih tal, dreves in okolice, ki nas 

obdaja, ki pa jo pogosto niti dobro ne opazimo.   

Z otroki smo raziskovali drobne živali. Zanimalo nas je predvsem kje so njihova bivališča. 

Kot pripomoček smo si naredili prerez tal, drobne živali iz das mase, žičk, arašidov, lesenih 

kroglic. Najprej smo živali poiskali na travniku in v gozdu, potem pa smo še izdelali hrošče, 

mravlje, gosenice, deževnike, pajke. Izdelali smo igro spomin, ki je bil zelo dober didaktičen 

pripomoček za spoznavanje drobnih živali (slika 21) in škatlo s prerezom tal (slika 22). 

 

 

Slika 21: Igra spomin 

             

                                           

 

 

 

 

 

 

           Slika 22: Škatla, ki prikazuje prerez gozdnih tal in živali, ki bivajo v prsti 
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3.2.14 Dom Ciciuhca 
 

Ciciuhec je palček, ki živi v knjižnici med knjižnimi policami. Spoznali smo ga na začetku 

šolskega leta, z namenom, da nam pomaga pri prebiranju in pripovedovanju pravljic in 

pesmic. 

Odločili pa smo se, da poiščemo palčkov dom, zato smo se z avtobusom odpravili v knjižnico. 

Ciciuhec se je odpravil na obisk v drugo knjižnico, zato ga nismo videli, knjižničarka pa nam 

je povedala pravljico o račku, ki je zapustil svoj dom.  

 

Slika 23: Risanje Ciciuhca in njegovega doma 

 

Otroci so na velik plakat narisali svojo predstavo o Ciciuhcu in njegovem domu. Vsak izmed 

otrok je dodal delček risbe. Plakat smo razrezali in ga uporabili za sestavljanje delčkov v 

celoto. Vsakokrat ko je eden od otrok prebral pravljico za Ciciuhca, je lahko prilepil košček 

sestavljanke. Tako spet nastaja celotna podoba Ciciuhca. 

Plakat smo tudi pomanjšali in ga uporabili kot nagrado (izdelali smo kartončke za kazalo v 

knjigi) za vse prebrane pravljice. 
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3.2.15 Babice in dedki predstavijo svoj dom 
 

Obisk babic in dedkov v našem vrtcu je postala že tradicija. Že tretje leto so se odzvali 

našemu povabilu in preživeli dopoldne v družbi svojih vnučkov. 

Dedki in babice so nam predstavili kje in kako so živeli nekoč, kako so ustvarili svoj dom in 

kako zanj skrbijo danes.  

 

  

 

Slika 24: Babice in dedki predstavijo svoj dom 

 

Po pogovoru o življenju nekoč in danes, o napredku tehnologije in razvoja pri gradnji, smo 

vsi skupaj poskrbeli še za urejeno igralnico. Posadili smo rožice, ki so prinesle toplino doma 

babic in dedkov, še v naš vrtec. 
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3.2.16 Izdelava slik iz naravnega materiala  
 

Odkrivali smo že kakšne domove imamo ljudje pri nas, kakšne imajo drugje po svetu, 

raziskali smo živalske domove. Med raziskovanjem živalskih domov v gozdu smo nabrali 

tudi naraven material, ki smo ga posušili in ga uporabili za izdelavo slik. 

Otroci so v ustvarjanje slike vložili veliko truda, saj je bilo za izdelek potrebno veliko 

ustvarjalnosti in vztrajnosti. Po lastni želji so ustvarili sliko s svojim domom ali pa domom 

živali.  

 

 

 

Slika 25: Otroške slike izdelane iz naravnih materialov (listje, pesek, različne barve prsti, 

žagovina, vrvica, koruzni zdrob) 
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3.2.17 Igra z lesenimi konstruktorji  
 

V sosednji igralnici smo si sposodili lesene konstruktorje za gradnjo. Konstruktorji so izredno 

zanimiva igrača za otroke, saj jim ponujajo veliko možnosti za gradnjo, spodbujajo otrokovo 

ustvarjalnost, kar je bil tudi uvod v reševanje našega problema kako narediti hišo. Moj cilj je 

bil, da otroci sami konstruirajo, se dogovarjajo, na koncu pa izdelke komentirajo. Pri igri sem 

jih nekaj dni opazovala in s fotografiranjem dokumentirala napredek v njihovem 

konstruiranju. Iz začetnih enostavnih hiš, garaž so po nekaj dnevih nastale prave hiše, 

stolpnice, vile. 

 

   

   Slika 26: Začetki igre s konstruktorji            Slika 27: Nadgradnja »garaže za avtomobile«  

                 »Garaža za avtomobile«                 

                                       

              Slika 28: »Garažna hiša«                          Slika 29: Hiše, koče, vile, stolpnice                
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3.2.18 Igra s hišico za lutke 
 

V sosednji igralnici smo si sposodili tudi hišico za lutke. Hišica je opremljena z vsemi dodatki 

in je bila otrokom v izjemno veselje. Urejali so dom za lutke, preurejali pohištvo …  

Poleg igre je bil moj namen izposoje hišice, da otroci manipulirajo z različnim pohištvom, ga 

opazujejo, razmišljajo kaj bi še lahko dodali, kaj naredili drugače. Po nekaj dnevih igre so 

otroci sami ugotovili, da bi lahko to pohištvo prenesli v našo hišico, ki je še neopremljena 

stala v igralnici. Njihovo idejo sem podprla in čakala na njihovo novo ugotovitev. Takoj so 

ugotovili, da je oprema čisto premajhna za našo hišico in družino, ki bo živela v njej. Torej 

nam je ostalo le eno: opremo moramo izdelati sami. 

 

 

 

Slika 30: Igra s hišico za lutke 
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4 NAREDIMO DOM 
 

4.1 Izbira idej  
 

Naš osrednji problem je bil izdelati dom. Poiskati smo morali odgovore na vprašanja: 

� Kakšen dom bi lahko izdelali? 

� Kako izdelati dom? 

� Kaj potrebujemo? 

� Kdo nam bo pomagal? 

 

Otroci so bili polni idej kakšen dom in kako bi ga izdelali: 

� »Iz škatle bi ga lahko naredili.« 

� »Sezidajmo ga.« 

� »Iz blaga.« 

� »Lahko ga nažagamo.« 

� »Iz stiropora, pol ga pa skupaj zlepiš.« 

� »Lahko uporabimo eno omaro, pa police, pol bi pa pobarval.« 

� »Kaj pa če ga naredimo iz lego kock, pa si jih sposodimo iz celega vrtca?« 

� »Lahko bi dali dilce, pa zavese, pa še kaj bi našli.« 

� »Mi doma hišo zidamo, pa so nam opeke ostale. Lahko bi jih prinesli v vrtec za našo 

hiško.« 

 

Skupaj smo poiskali ustrezno rešitev glede na naše zmožnosti realizacije izdelave. Ob 

pogovoru so otroci iskali smiselno, primerno rešitev. Poskušali so narediti hišo iz stiropora, 

kartona, velikih krp blaga in ugotovili, da nič od tega ne predstavlja ustrezne rešitve. 
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Otroci so svoje ideje o videzu doma še narisali (slika 31). Narisali so tudi načrt hiše in se 

opredelili glede barv hiše in prostorov. S pomočjo obdelave podatkov smo izbrali videz in 

barvo, za katero je glasovalo največ otrok. To je bila idealna rešitev, saj so imeli vsi otroci 

možnost sodelovati, zmagala pa je večina. Izbira je bila pravična za vse.  

 

 

 

Slika 31: Risanje načrtov 
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Načrt hiše je narisal deček, ki je gluh s polževim vsadkom. Ob risanju je zelo užival. Otrokom 

je povedal, da bo po poklicu arhitekt. Po pogovoru z dečkovo mamo sva ugotovili, da je deček 

zelo natančno narisal svojo hišo, pravilno pa je narisal tudi razporeditev prostorov in 

opreme. 
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4.2 Obisk mizarja 
 

Po temeljitem premisleku in pogovoru smo se odločili, da je, glede na naše zmožnosti, lesena 

hišica, za nas najbolj ustrezna rešitev. 

 

Ideje otrok kdo nam lahko pomaga: 

� »Lahko moj oči pride, ker zna žagat.« 

� »Mi imamo pa tud žago doma, pa dedi zna žagat, pa še dile ima doma.« 

� »Jest znam pa šraufat.« 

� »Mi imamo ves orodje doma, pa lahko prinesem v vrtec.« 

� »Pa hišnik nam bi lahko pomagal.« 

� »Kaj pa če bi nam kakšen mizar pomagal?« 

� »Sej bom jaz pomagal, glej kakšne mišice imam!« 

� »Kaj pa če čisto sami naredimo hiško?« 

 

Dogovorili smo se, da uporabimo vse rešitve, ki so jih predlagali otroci in vse načrte 

odnesemo k mizarju. 
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Po dogovoru z mizarjem smo se odpravili v veliko mizarsko delavnico. Prijazni in strokovno 

podkovani zaposleni v mizarskem podjetju  so nam podrobno predstavili, z najnovejšimi stroji 

opremljeno, delavnico (slika 32). S seboj smo imeli načrt hišice, ki smo jo želeli izdelati. S 

pomočjo posebnega programa nam je mizar računalniško izrisal načrt (slika 33), po katerem 

je nažagal ustrezne dimenzije lesa (slika 35). Hiško so nam v delavnici še sestavili, kasneje pa 

so nam jo dostavili v naš vrtec.  

 

 

 

Slika 32: Ogled predstavitve delavnice 

 

 

Slika 33: Računalniški izris hiške 
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V projektu sem večji poudarek namenila samemu opremljanju doma. Obisk mizarja je bil 

namenjen temu, da se otroci seznanijo s poklicem mizar, spoznajo njegovo delo in delovno 

okolje. S strokovnim nasvetom mizarja smo izbrali ustrezen material za izdelavo hiške (slika: 

34), si ogledali kakšni stroji so potrebni za obdelavo lesa in samo izdelavo. Mizar nam je 

hiško izdelal in dostavil v vrtec.   

 

 

 

Slika 34: Izbira ustreznega materiala 

 

 

Slika 35: Žaganje  
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4.3 Opremljanje doma s škatlicami 
 

Hiško, ki nam jo je izdelal mizar, sem postavila v igralnico in čakala na reakcijo otrok. Želela 

sem, da s svojimi idejami, samoiniciativno začnejo z igro. Nekaj časa so hiško le opazovali, 

potem pa iz škatlic od zdravil začeli sestavljati pohištvo. 

Spodbujala sem jih k upoštevanju velikosti članov družine Barbi, velikostjo hiške in 

velikostjo pohištva. Ugotavljali so, kakšna bi bila primerna velikost škatlic, da bi figure lahko 

sedele, ležale, gledale televizijo, se kopale v banji … Ker sem želela, da sami pridejo do 

ugotovitve, da pohištvo iz škatlic ni stabilno, trajno, praktično, sem čakala na spodbudo otrok, 

kako rešiti problem. Hitro so ugotovili, da pohištvo ni ustrezno in da bi ga morali narediti iz 

lesa. 

 

 

 

Slika 36: Opremljanje hiške s škatlicami od zdravil 
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5 POSTOPKI IZDELAVE OPREME 
 

5.1 Načrt 
 

S pomočjo načrtov, ki so jih narisali otroci smo se odločili, kako bi opremili hiško. Otroci so 

narisali skico pohištva, izbrali pa so tudi primeren material in orodje za izdelavo pohištva. 

Vsak otrok je izdelal svoj načrt in svojo skico.  

Na prvo stran lista je otrok s svinčnikom  narisal kos pohištva, na drugo stran pa orodje, ki bi 

ga potreboval za izdelavo tega pohištva. Na koncu je povedal še postopek izdelave. 

Po velikosti hiške in po velikosti članov družine Barbi, smo ugotavljali primerne mere 

pohištva (slika 37). Otroci so sami ugotovili način kako izmeriti primerno velikost postelj, 

mize, stolov, omar. Iz kosov lesa so gradili, sestavljali, zlagali … 

 

 

Slika 37: Ugotavljanje primerne višine stola in mize 
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5.2 Spoznavanje materiala 
 

Les 

Les je bil eden najpomembnejših gradbenih materialov že skozi celo zgodovino človeštva in 

ima pri gradnji pomembno vlogo še danes. Ena najpomembnejših uporab lesa skozi 

zgodovino je bila za pridobivanje energije. Veliko se uporablja tudi za izdelovanje drobnih 

predmetov in v kiparstvu. Zmlet les se uporablja tudi pri proizvodnji papirja.  

Posušen les se veliko uporablja tudi za izdelavo pohištva. Za ta namen se uporablja tehnično 

suh les, različnih drevesnih vrst. Tehnično suh je les, ki ga umetno sušimo v sušilnicah za les, 

ter po končanem postopku sušenja vsebuje 8% vlage. Za izdelavo notranjega pohištva se v 

Sloveniji uporablja predvsem les smreke, bukve, jesena ter javorja, za zunanjo uporabo pa se 

največ uporablja les hrasta, macesna ter smreke. 

Za izdelavo pohištva smo se odločili uporabiti masiven smrekov les, ker je mehek in primeren 

za nadaljnjo obdelavo (brušenje, zabijanje, lepljenje, barvanje).  

 

Mediapan 

Mediapan poznamo tudi kot kratico MDF. Mediapan je vlaknena plošča srednje gostote, 

izdelana iz lesnih vlaken (smreka, bukev ali jelka), ki jim dodajo smolo. Je homogena, 

stabilna plošča, visoke kvalitete. Plošča je primerna za oplemenitenje z melaminskim 

papirjem za lakiranje in oplaščenje ali  furniranje. V pohištveni industriji se MDF pogosto 

uporablja za izdelavo kopalniškega in kuhinjskega pohištva. Zaradi teh karakteristik se mi je 

zdel material primeren za uporabo v vrtcu. 

 

5.3 Merjenje 
 

Otrokom sem ponudila različne kose lesa in jih spodbudila k razmišljanju, kako bi nam bili 

lahko v pomoč. Takoj so se lotili merjenja in primerjanja velikosti figur s kosi lesa. Tako so 

dobili kos lesa, primernega za posteljo, več težav pa jim je delalo ugotavljanje kateri kos 

uporabiti za stol. Z mojo pomočjo so   
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Slika 38: Merjenje »očka« 

 

Slika 39: Merjenje lesa 

 

 

Slika 40: Izbira primernega kosa lesa za posteljo 
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5.4 Izbira primernega lesa 
 

Glede na skice, ki smo jih narisali, so otroci poiskali primerne dimenzije kosov lesa za 

izdelavo pohištva. Z merjenjem in odčitavanjem številk na metru, smo primerjali napisane 

številke na skici (slika 41) in tako ugotovili kateri kos lesa je primeren za določen kos 

pohištva. 

 

 

 

Slika 41: Merjenje kosov lesa po skici 
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5.5 Osnovna pravila dela v tehničnem kotičku 
 

Otroci so tehnični kotiček že spoznali. Seznanili so se z vedenjem v kotičku, orodjem in 

opremo, ter načinom dela. Nad delom v kotičku so bili izredno navdušeni. 

Zdravo delo lahko poteka le v varnem delovnem okolju, zato morajo otroci ustrezno 

varnostno kulturo dobro usvojiti. Delo v tehničnem kotičku je lahko izpostavljeno številnim 

specifičnim nevarnostim, zato je pomembno, da skrbimo za lastno varnost in varnost drugih. 

 

Ravnanje v tehničnem kotičku: 

⋅ V tehničnem kotičku ne tekaj. 

⋅ Zadržuje se na svojem delovnem mestu. 

⋅ Delovno mesto naj bo urejeno, zato imej le toliko stvari, kot jih nujno potrebuješ za 

delo. 

⋅ Pri praktičnem delu uporabljaj primerna oblačila in obutev, ter zaščito. 

⋅ Po potrebi poskrbi za zračenje prostora (predolgo vdihavanje hitro hlapljivih snovi je 

lahko nevarno). 

⋅ Poskrbi za primerno osvetljenost prostora. 

⋅ Po končanem delu poskrbi, da zapustiš urejen prostor. 

⋅ Po končanem delu poskrbi za osebno higieno (umivanje rok, preoblačenje …). 
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5.6 Izdelava pohištva 
 

                        

               Slika 42: Merjenje                                                            Slika 43: Žaganje 

 

                        

                Slika 44: Brušenje                                                  Slika 45: Lepljenje 
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Otroci so na različne načine preizkušali kako visoka morata biti stol in miza. 

 

                           

Slika 46: Merjenje primerne višine stolov                    Slika 47: Preizkušanje višine stola                        

                                                                                                       glede na višino mize 

 

 

                            

             Slika 48: Označevanje                                                  Slika 49: Miza in stol 
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Pri izdelavi postelje so otroci potrebovali nekoliko več pomoči, saj zaradi varnosti niso 

uporabljali vbodne žage. Po njihovem načrtu sem nažagala stranice za posteljo, ki so jih 

nalepili na postelje. Z vbodno žago sem na željo otrok nažagala še okvir za televizijo, slike in 

okraske. 

 

 

 

Slika 50: Izdelava postelj 
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Po zaključeni izdelavi pohištva, smo pohištvo še zaščitili s prozornim lakom na vodni osnovi 

in prebarvali hiško. Za barvanje hiške smo uporabili akrilne barve, na vodni osnovi. Preden 

smo hiško prebarvali smo, zaradi varnosti, pobrusili robove (slika 51). 

Pred samim barvanjem so otroci oblekli zaščitna oblačila in zaščitili tla. Med barvanjem dveh 

sten z različno barvo, so zaščitili že pobarvano steno (slika  52). 

 

 

Slika 51: Brušenje robov 

 

 

Slika 52: Zaščita pred barvanjem stene 
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Pred barvanjem hiške so se otroci preizkušali v mešanju barv. Mešanje barv otroci dobro 

poznajo iz prejšnjih dejavnosti, zato je bilo potrebno le  pripraviti dogovorjeni odtenek barve 

(Slika 53). 

Zaradi lažjega premikanja hiške, smo montirali še koleščke (slika 54). 

 

 

                                      Slika 53: Priprava primernega odtenka barve 

 

 

Slika 54: Montaža koleščkov 
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Ob ugodnih vremenskih razmerah smo za barvanje hiške izbrali zunanji prostor, saj se barve 

na soncu hitreje posušijo, obenem pa je iz zdravstvenega vidika varneje, saj tako pride do 

manj možnosti vdihavanja hlapljivih snovi . 

 

  

Slika 54: Barvanje zunanjih sten hiške 

 

 

Slika 55: Barvanje notranjosti hiške 
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Po končanem barvanju se je hiška sušila do naslednjega dne, ko so otroci komaj čakali, da jo 

opremijo. Ves čas so imeli predstavo o tem, kako bodo postavili pohištvo, saj so že med samo 

izdelavo pohištva in barvanjem hiške, komentirali kakšna bo razporeditev. Med postavljanjem 

pohištva so se deklice dogovorile katera bo prinesla dodatke kot so npr. zavese, preproge, prti, 

odeje … 

 

 

 

Slika 56: Opremljanje hiške z notranjo opremo in dodatki 
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Otroci so bili nad igro v »novem domu« izredno navdušeni. Med igro so delovali zelo 

povezano in med nenehnim dialogom stalno sklepali kompromise, na katerem mestu bo 

kakšen kos pohištva. Ideje, kaj bi še lahko naredili, so bile vedno bolj izvirne. Želijo si obesiti 

še umetniške slike, ki bi jih sami izdelali, ribice za na steno v kopalnici, rožice v dnevni sobi, 

omaro in mizo za garažo, ograjo za konjski hlev, ki je v spodnji etaži hiše … Ravno to pa je 

bil tudi cilj mojega projekta: navdušiti otroke in vzbuditi njihovo ustvarjalno mišljenje. 

 

                               

Slike 57, 58 in 59: Igra v novem domu 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Cilji projekta so bili zasnovani na podlagi teoretičnih osnov iz izbrane literature. S projektom 

sem otrokom želela omogočiti in spodbuditi željo po vključevanju v vsakdanje življenje v 

vrtcu in  jim približati tehnično vzgojo kot nujno potrebno v vsakdanjem življenju. 

 

Moji cilji so bili: 

− preizkusiti in oceniti metodo reševanja problemov odprtega tipa v praksi; 

− oceniti, ali je projekt pripomogel k boljšemu spoznavanju tehničnih pripomočkov, 

orodja in predstavljivosti, kako priti do želenega izdelka (od načrta do izvedbe); 

− ovrednotiti projekt in ob tem razvijati profesionalno avtorefleksijo. 

 

Z metodo reševanja problema odprtega tipa sem zagotovo dosegla svoj cilj. Otrokom sem 

skozi celoten projekt omogočala stalno sodelovanje, vključevanje, soodločanje in krojenje 

dela v oddelku. Njihova povratna informacija mi je dala občutek, da so začutili pripadnost 

skupini, da so se počutili sprejete in spoštovane.  

Na začetku projekta so bili nekateri otroci zelo zadržani, skozi celo leto pa se je tudi v njih 

prebudila želja po aktivnem sodelovanju. Upali so si glasno povedati svoje mnenje, želje in 

ideje. Ob vrednotenju in refleksiji projekta sem ugotovila, da je ob povečani participaciji 

otrok pri projektu, povečana tudi njihova želja po sodelovanju pri dejavnostih. Veliko bolj so 

samoiniciativni, dajejo več idej in pobud, pri dejavnostih pa tudi dlje časa vztrajajo. 

S projektom sem želela otrokom približati tehniko, kot nekaj zanimivega, kot dejavnost, ki 

nudi nešteto možnosti za ustvarjanje. Z opazovanjem in beleženjem sem spremljala napredek 

otrok in doseganje svojega cilja in ugotovila, da so otroci dejansko spoznali delo v tehničnem 

kotičku, veliko bolje poznajo orodje, materiale, postopke dela, izboljšala pa se je tudi njihova 

predstava kako od načrta do izdelka. V namen raziskave koliko je projekt pripomogel k 

poznavanju in uporabi orodja sem izdelala tudi delovni list. Delovni list je pokazatelj 

napredka otrok na tem področju, saj primerja poznavanje orodja in dela v tehničnem kotičku 

pred in po izvedbi projekta. 
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Po prvem izpolnjevanju delovnega lista sem ugotovila, da je znanje otrok o orodju in delu z 

njim v tehničnem kotičku, zelo slabo. V povprečju so otroci od devetnajstih prepoznali in 

pravilno poimenovali le sedem orodij in pripomočkov. 

Po izpolnjevanju delovnega lista po zaključku projekta, so otroci v povprečju prepoznali že 

šestnajst orodij in pripomočkov, njihovo uporabo pa so znali navesti že skoraj vsi. 

Opazila sem, koko so napredovali v samostojnosti in ustvarjalnosti, saj je iz njihove strani 

prihajalo veliko idej kako izdelati hiško in opremo kakšne dodatke bi še lahko naredili, kakšne 

oblike pohištva, kakšne barve bi uporabili, kako bi poslikali stene, kako opremili kopalnico s 

školjkami … 

Velik napredek je opazen tudi pri spretnosti pri izvajanju tehničnih dejavnosti. Otroci si sami 

poiščejo primerno orodje in ga tudi pravilno in zelo spretno uporabijo. Po začetnih težavah z 

uporabo žage, kladiva, brusilnih pil … so postali pravi mojstri. Pri svojem delu so veliko bolj 

samozavestni, kot na začetku. Pokažejo pa tudi veliko večji interes, kar mi daje največjo 

potrditev, da sem s projektom dosegla vse zastavljene cilje. 

Pri samem vključevanju otrok, se mi je zdelo zanimivo, da so se deklice pogosteje vključevale 

v delo v tehničnem kotičku kot dečki. Na začetku, ko smo začeli z dejavnostjo v tehničnem 

kotičku (merjenje, žaganje, brušenje, lepljenje) je bilo dejavnih več dečkov, ko pa smo 

zaključevali z delom (barvanje hiške, postavitev pohištva, opremljanje), pa so se deklice 

pogosteje vključevale v dejavnost.  

Tudi v sami igri z novo igračo opažam, da se pogosteje igrajo dečki ločeno od deklic. Dečki 

uporabljajo bolj spodnji etaži hiške (garaža za avtomobile in kolesa, hlev za konje) kar je bilo 

tudi sprva načrtovano, deklice pa bolj zgornji etaži (spalni prostor, kopalnica, dnevni prostor). 

Presenetil me je odnos do nove igrače. Otroci so do igrače zelo pozorni. Ves čas poudarjajo, 

da morajo paziti na stvari »ker so jih sami izdelali, pa se lahko uničijo«. Še vedno razmišljajo  

o nadgradnji, kaj vse bi še lahko naredili, da bi bila hiška še lepša in dom za družino Barbi še 

prijetnejši. Odnos do kupljenih igrač je vsekakor drugačen, saj je hiška plod njihovega 

celoletnega dela, v katerega so vložili veliko truda, kupljena igrača pa je le »kupljena«. 

Povzetek moje evalvacije in refleksije spremlja zelo pomemben stavek, ki je vsakodnevno 

prihajal iz ust radovednih in dela željnih otrok: »Ali gremo danes tudi v tehnični kotiček kaj 

ustvarjat?« Ta stavek je največja potrditev o uspešnosti in smiselnosti vzgojiteljevega dela. 
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8 PRILOGE 
 

Učni list za otroke namenjen  prepoznavanju orodja in njegova uporaba: 

� zarisno in merilno orodje, 
� obdelovalno orodje, 
� naprave. 

 

Poimenovanje po: Papotnik, A. (1993). Izdelujmo iz lesa. Radovljica: Didakta. 
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ORODJA IN NAPRAVE 
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