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V 

POVZETEK 

 

V prvem delu teoretičnega dela diplomske naloge sem prikazala pomen okoljske vzgoje v 

vrtcu, ki v sodobnem svetu vse bolj pridobiva na pomenu in se uporablja kot strategija za 

ohranitev okolja. Žal ugotavljamo, da je okoljska vzgoja še vedno dokaj spregledano področje 

oziroma je prepuščeno vzgojiteljevi občutljivosti do okolja in njegovi lastni presoji o 

pomembnosti vnašanja okoljske vzgoje v predšolsko vzgojo. 

 

V drugem delu teoretičnega dela sem se dotaknila predvsem pomena odpadkov, pozitivnih in 

negativnih lastnosti embalaže ter področja tehnike v predšolskem obdobju, ki se mi zdi zelo 

pomembno, čeprav ni samostojno opredeljeno kot na primer druga vzgojna področja. Na 

koncu sem se osredotočila še na razvoj in učenje v predšolskem obdobju ter pomen aktivnega 

učenja v vrtcu. 

 

V praktičnem delu je prikazanih nekaj najbolj izvirnih dejavnosti in izdelkov oziroma 

priložnostnih igrač iz odpadnih materialov, ki smo jih izvajali in izdelovali skozi leto.  

 

V nalogi zato izpostavljam predvsem tehnično ustvarjalnost otrok iz različne odpadne 

embalaže, ki daje otrokom veliko možnosti za igro in ustvarjanje, kar pomeni, da z malo 

domišljije in iznajdljivosti ni težko zadovoljiti otrokove igralne in ustvarjalne potrebe. 

 

Na podlagi končne evalvacije sem ugotovila, da so najboljši tisti materiali, ki dopuščajo, da 

otrok sam dela z njimi, jih raziskuje, sestavlja, z njimi manipulira, skratka materiali, ki 

vzbujajo delo domišljije. Prepričala sem se, da so otroci zelo dobri opazovalci in hkrati tudi 

načrtovalci, saj so si znali že vnaprej iz ponujenih materialov miselno izdelati svoje izdelke. 

 

Ključne besede: okoljska vzgoja, odpadki, odpadna embalaža, aktivno učenje, tehnična  

ustvarjalnost, igra. 





 

VII 

ABSTRACT 

 

The first section of the theoretical part of the thesis points to the significance of environmental 

education in kindergarten; environmental education is increasingly important in the modern 

world and functions as a strategy for the preservation of the environment. Unfortunately, 

environmental education seems to remain quite overlooked or left to teachers’ sensitivity 

about the environment and their personal opinion regarding environmental education in 

preschool. 

 

The second section of the theoretical part touches on the importance of waste, both positive 

and negative characteristics of packaging and the area of design, which we find particularly 

important, even though it may not be an independent educational area. Moreover, the thesis 

focuses on the development and learning of children in the preschool period and the 

significance of active learning in that period. 

 

The practical part of the thesis displays some of the most creative activities we conducted and 

products/ad-hoc toys we made from waste materials throughout the year. 

 

In the thesis we underline the aspect of technical creativity of children when dealing with 

packaging waste that raises endless possibilities for play and creativity; with a little 

imagination and inventiveness it is easy to meet the children’s need for play and creativity. 

 

The final analysis suggests that those materials that children can handle themselves, explore, 

put together and manipulate are the best because they ignite the children's imagination. In 

addition, the children proved to be extremely good in observing and planning as they could 

imagine their creations based on the materials they were offered.  

 

Keywords: environmental education, waste, packaging waste, active learning, technical 

creativity, play. 
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1 UVOD 

 

Vrtec je prostor, kjer se mora otrokom nuditi varno in čustveno toplo okolje. Vsak dan naj bi 

bil prepleten z različnimi področji dejavnosti ter z vsakodnevno rutino. Vsakega otroka je 

treba spoštovati posebej, z vsemi njegovimi posebnostmi in potrebami. Vemo namreč, da je 

danes v ospredju predvsem izhajanje iz posameznika in da je vsak izmed otrok popolnoma 

individualno bitje, izoblikovano na podlagi mnogih vplivov iz okolja. Zato menim, da je 

predšolsko obdobje zelo pomembno obdobje za razvoj različnih otrokovih potencialov, še 

posebej ustvarjalnosti, to je čas zlate dobe otroškega ustvarjanja. Otrok je pri svojih izdelkih 

iskren, ustvarja glede na svoje notranje potrebe in želje in kar je še najvažnejše, ni obremenjen 

s tem, kakšen naj bi bil končni izdelek, prepusti se svoji domišljiji in prosto ustvarja. 

 

Zavedati se moramo, da je treba otroke učiti in poučevati skozi resnične izkušnje, torej 

aktivno in ne pasivno, kot je podajanje različnih pojmov, ki jih otrok ne zna in ne more 

umestiti v stvarnost. Otroci morajo sami preizkusiti različne stvari, da lahko stvar resnično 

začutijo in nato sami najdejo odgovore na vprašanja. 

 

Otroci se učijo na podlagi opažanj, izkušenj, videnega in slišanega. Čim večja je raznolikost 

dogajanja okrog otroka, več bo otrok odnesel na podlagi bogatih izkušenj. Raziskovanje z 

različnimi materiali naj bi bilo vodilo oziroma eno od glavnih dejavnosti pri predšolskem 

otroku. Odrasli le na tak način lahko spremljajo razvoj igre, opredelijo otrokovo razumevanje 

okolja, njegovo socialno, kognitivno in čustveno zrelost.  

 

Razvoj otrok v zgodnjih letih je izjemno pomemben in intenziven. Otrok se postopoma 

telesno in psihično oblikuje, ustvarja povezave, odkriva različne pojave, razvija družbene 

odnose in si pri tem ustvarja sliko o samem sebi, zato je še kako pomembno, da pri otrocih že 

na začetku spodbujamo ustvarjalnost, originalnost, fleksibilnost, saj bodo le na tak način 

spoznali svoje močne točke, odkrili talente in se tako še naprej razvijali in krepili. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Okoljska vzgoja 

 

2.1.1 Pomen okoljske vzgoje v vrtcih 

 

Vsak človek s svojim življenjem posega v okolje, kjer živi, vendar se posledice delovanja 

ljudi v stopnji škodljivosti do narave močno razlikujejo. Zavedati se je treba, da se je narava 

sposobna sama obnavljati samo do neke mere, zato žal marsikdo ne ve, kakšne posledice ima 

odvržena prazna embalaža sredi gozda. 

 

Glavni vzrok za onesnaževanje okolja so razmeroma gosta poseljenost ljudi, človekova raba 

zemljišč in neosveščenost ljudi. N. Jeromel (2007) opisuje različne pristope za izvajanje 

okoljske vzgoje pri najmlajših. 

 

Učenje z različnimi čutili (vid, sluh, vonj, tip, okus) 

Otroško okolje je treba iz vrtca razširiti na njegovo bližnjo okolico (igrišče, park, razne oglede 

kmetij, gradbišč …). Pomembno je, da otrok pri tem poleg opazovanja pridobiva neposredne 

izkušnje z okoljem. Svoje videnje, doživljanje, razumevanje okolja in sebe pa nato izraža z 

risanjem, pripovedovanjem, gibanjem, oblikovanjem, slikanjem, dramatizacijo, glasbo in 

besedami. S pomočjo teh simboličnih predstavitev, ki zajemajo vsa področja, se postopoma 

razvija njegov kognitivni razvoj. 

 

Učenje s čustvi 

Vzgojitelj mora biti pozoren na to, da pri otroku ne razvija le strahu in zaskrbljenosti pred 

globalnim onesnaževanjem, temveč tudi čustva občudovanja, spoštovanja, ljubezni in željo po 

ohranjanju čiste narave. 

 

Učenje z vrednotami 

Otroku moramo omogočiti tudi razvijanje zavedanja o ranljivosti in vrednosti okolja. Pri tem 

razvijamo občutek skrbnosti, varčnosti, obzirnosti, odgovornosti do soljudi, drugih živih bitij 

in prihodnosti. 
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Učenje s socialno izkušnjo 

Otroka moramo spodbujati k sodelovanju v različnih dejavnostih z vrstniki in odraslimi in mu 

na ta način omogočati bogate socialne izkušnje. Okoljska vzgoja zato temelji na spoznanju, da 

je treba bistveno spremeniti odnos med človekom in naravo. Opozarjati mora na nujnost 

vzpostavitve uravnoteženega ekosistema, ker vemo, da je človek sestavni del narave, le-ta pa 

vir življenja in ne le objekt brezobzirnega izkoriščanja. Zavedati se je treba, da ljudje lahko 

živimo in pri tem razvijemo vse svoje sposobnosti le ob harmoničnem sožitju z naravo 

(Lepičnik, 2006). 

 

2.1.2 Kako se odraža okoljska vzgoja v vrtcih? 

 

Okoljska vzgoja se v vrtcih odraža v (Lepičnik, 2006, str. 43): 

 permanentnosti oziroma stalnosti okoljske vzgoje, kar pomeni, da je okoljska vzgoja 

neprestano prisotna ne glede na to, ali je to posebej izpostavljeno ali ne; 

 interdisciplinarnosti okoljske vzgoje, kjer vzgoja zajema različna področja; 

 holističnem pristopu, kjer je otrok sprejet kot bitje, ki zahteva celovit pristop, da bi se 

lahko razvil v odgovorno in osveščeno osebo do okolja; 

 integrativnosti okoljske vzgoje, ki jo v vrtcu razumemo kot medsebojno prepletenost 

in povezanost različnih področij kurikula; 

 usmerjenosti k otrokom, kar pomeni, da izhodišče okoljske vzgoje temelji na 

poznavanju razvojnih teorij, razvojnih profilov in specifičnosti vsakega otroka; 

 naravnanosti okoljske vzgoje v prihodnost: otroci lahko tisto, kar doživijo, razumejo 

in se naučijo v procesu te vzgoje, uporabljajo v kasnejših obdobjih svojega življenja; 

 koncentričnosti oziroma nujnosti premika od tistega, kar je otrokom znano, do tistega, 

kar jim je neznano; 

 prilagodljivosti v organizaciji, ki jo razumemo kot možnost sprejemanja različnih 

načinov, modelov in oblik okoljske vzgoje v vrtcu. 

 

Po mnenju J. Lepičnik Vodopivec (2006) okoljska vzgoja nudi otrokom več možnosti: 

 osvojitev znanj in sposobnosti, ki so potrebni za zaščito okolja, 

 preučevanje in interpretacijo okolja iz različnih zornih kotov, 

 aktiven prispevek k reševanju ekoloških problemov in konfliktov. 
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Okoljska vzgoja predšolskih otrok naj bi bila zasnovana predvsem na aktivnih učnih pristopih 

in na reševanju preprostih vsakdanjih problemov, zato je pomembno, da poteka v naravnem 

okolju, da so otroci pri tem čim bolj aktivni, da lahko kritično razmišljajo in s tem seveda 

razvijajo pozitivne vrednote do okolja. Vzgoja v vrtcu se mora graditi na otrokovih 

zmožnostih, tako da otroka vodi k pridobivanju novih izkušenj, spoznanj in doživetij. S tem 

načinom otroku v ospredje postavlja smiselne probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno 

učenje in mu s tem hkrati omogoča izražanje, doživljanje ter ga pri tem čustveno in socialno 

angažira (Lepičnik, 2006). 

 

2.1.3 Cilj okoljske vzgoje v vrtcih  

 

Cilj okoljske vzgoje v vrtcih je aktivno vključevanje otrok v njihov prihodnji razvoj na 

podlagi razumevanja interakcij in povezanosti med ljudmi, povezanosti človeka in okolja, v 

katerem otrok živi, in napredovanja in kritičnega vrednotenja posledic tega razvoja. 

 

Za aktivno vključevanje otroka v prihodnji razvoj je potrebna določena motivacija, razne 

spodbude iz okolja. Te so posledica razvite občutljivosti za probleme (osebne, probleme 

drugih in probleme okolja), zaupanja v lastne sposobnosti za reševanje teh problemov 

(pozitivna slika o samem sebi, samozaupanje) in določene samostojnosti, t. j. učinkovitosti 

strategije za reševanje problemov v okolju. Otrok nadalje potrebuje tudi znanje o okolju 

oziroma poznavanje, razumevanje in vrednotenje človekovih potreb ter njihovo 

zadovoljevanje v okolju. Otroku so ključnega pomena tudi komunikacijske spretnosti oziroma 

učinkoviti načini komunikacije v socialnih odnosih ter razumevanje in kritično vrednotenje 

vsebine informacij (Lepičnik, 2006). 

 

J. Lepičnik Vodopivec (2006, str. 44) pravi: »Aktivno vključevanje otroka v prihodnji razvoj 

temelji na notranji motivaciji, ki jo povzročajo razvojna potreba otroka, njegova radovednost, 

nasprotje med otrokovim laičnim razmišljanjem in ugotovljenimi dejstvi.« 

 

Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje z razvojem svojih lastnih miselnih 

sposobnosti in z osebnim razvojem. Neposreden stik z okoljem jim omogoča zavedanje 

vrednosti in ranljivosti okolja, spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju. Nujno je, 

da se otroci zavedajo o posledicah človeških posegov v naravno okolje in odgovornosti do 

vseh živih bitij in seveda nenazadnje tudi do naše skupne prihodnosti. Ne smemo pa pri tem 
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pozabiti, da je zelo pomembno, kakšni so osebni zgled vzgojiteljice, njena pripravljenost in 

sposobnost do zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju (Jeromel, 2007). 

 

 

2.2 Odpadki 

 

2.2.1 Opredelitev odpadkov 

 

Posledica sodobnega, udobnega življenja je kopica odpadkov, ki obremenilno delujejo na naše 

okolje in zdravje. Okoljevarstvena problematika mora biti ena osrednjih tem vsakega 

posameznika, da z naravo in njenimi viri ravna preudarno, saj vemo, da naravnih virov zaradi 

obilice uporabe prehitro zmanjkuje. 

 

Varovanje okolja mora postati naš način življenja, zato je treba reciklirati, vse kar lahko in je 

smotrno. Odpadke je treba ločevati v zato primernih zabojnikih ter če se le da, kupovati 

izdelke za večkratno uporabo. Kadar je mogoče, kupujemo rabljene stvari. Predvsem pa se 

moramo zavedati, da je naš odpad za nekoga lahko zaklad (Pečjak, 2010). 

 

Odpadne snovi so predmeti, ki jih ne potrebujemo več ali se jih naveličamo. So del našega 

vsakdanjega življenja. Ljudje nenehno mečemo stran pokvarjeno hrano, papir, stara oblačila, 

steklo, pločevinke, različne naprave …; onesnaženost okolja ima že takšen obseg, da smo se 

znašli na ekološkem razpotju civilizacije in se moramo vprašati, kako živeti, da bomo 

preživeli. Človek je sestavni del narave, le-ta pa vir življenja in ne objekt brezobzirnega 

izkoriščanja. Zato je dejstvo, da je vzrok ekološke krize v nas samih, v človekovem 

nesprejemljivem odnosu do narave, načinu produkcije (Plut, 1985). 

 

Pojem odpadki je nastal z industrijsko revolucijo, ki je ustvarila množico izdelkov iz različnih 

materialov, ki v naravi počasi ali pa sploh ne razpadejo. Drugi pomemben dejavnik, ki 

povečuje količino odpadkov, je boljši življenjski standard in nastajanje predmetov za enkratno 

uporabo. Večino odpadkov pomeni embalaža, v katero so spravljene stvari, ki jih ljudje 

kupujemo (Pečjak, 2010). 
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Odpadki so lahko tudi surovine, zato je treba z njimi ravnati odgovorno in gospodarno. 

Ekološko zaveden potrošnik pri svojih nakupih misli tudi na odpadke in ne kupuje stvari v 

»enosmerni« embalaži, ampak v takšni embalaži, ki gre v več »smeri«. Če smo kritični kupci, 

bodimo tudi kritični uporabniki. Preden se odločimo, da bomo nekaj zavrgli, je pametno, da 

premislimo, ali bi se ta stvar dala še za kaj uporabiti (Požarnik, 1988). 

 

2.2.2 Ločevanje odpadkov skozi oči najmlajših 

 

S spoznavanjem ekologije začnemo že v zgodnjem predšolskem obdobju. Z veliko dobre 

volje in truda, predvsem pa s svojim zgledom lahko že predšolske otroke ekološko 

ozavestimo. Spodbujamo jih k zbiranju in pravilnemu ločevanju odpadkov, da bodo svoje 

izkušnje in pridobljeno znanje prenašali na starše, svojo družino in na preostalo družbeno 

okolje (Košmrlj, 2010, str. 5). 

 

Naš najpomembnejši cilj je pomagati otrokom in jih usmerjati pri odkrivanju narave, da jo 

bodo imeli radi in čutili odgovornost do nje ter na tak način postali prijatelji. Dejstvo je, da se 

bodo morali naši otroci v prihodnosti resno ukvarjati s problemi odpadkov, zato je prav, da se 

s tem spoznajo že v zgodnjem predšolskem obdobju. 

 

Ločevanje odpadkov lahko naredimo zabavno, če s pomočjo otrok kar sami naredimo 

barvaste koše za ločevanje odpadkov. Pomembno je, da se otroci naučijo odpadke pravilno 

ločevati in odložiti v ustrezne zabojnike. Naučiti se morajo, da ima vsak najmanjši odpadek 

svoj prostor. Ko v igralnicah ločujemo in sortiramo odpadke skupaj z otroki, s tem na njih 

vzgojno in učno vplivamo. 

 

Pečjak (2010) poudarja, da mora nova vzgoja prekvasiti otroka in ga naravnati k novim, 

drugačnim vrednotam. Mednje spada tudi skrb za okolje, ki ga bo usmerjala v življenju. 

Učenje vrednot pa poteka drugače kot pridobivanje znanja. Potrebna je ustrezna dejavnost.  
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2.3 Embalaža 

 

2.3.1 Opredelitev embalaže 

 

Beseda embalaža je francoskega izvora (l'emballage). V najširšem smislu pomeni nosilec ali 

ovoj oziroma sredstvo, v katerega zavijemo, polnimo ali vstavimo blago. V Sloveniji 

poznamo za embalažo še izraz ovojnina (Radonjič, 2008, str. 17). 

 

 Z vidika proizvodnje je embalaža sredstvo, v katero dajejo izdelek, da ga varuje pri       

prevažanju, uskladiščenju in uporabljanju. Z vidika zaščite in varovanja je embalaža sredstvo, 

ki tvori skupaj z izdelkom celoto in ga varuje pred razsipom in drugimi zunanjimi vplivi 

(mehanskimi, biološkimi, kemijskimi, atmosferskimi), krajo itn. Z vidika konstrukcije mora 

biti embalaža funkcionalna, preprosta, izvirna, lepa itn.; ustrezati mora sodobnemu okusu in 

željam, oblikam trgovine in načinu predstavljanja. Z vidika ekonomičnosti je embalaža 

»zadostno pakiranje«, ki naj ob minimalnih stroških varuje in predstavlja izdelek (Papotnik, 

1994, str. 8). 

 

2.3.2 Razvrščanje embalaže 

 

Papotnik (1994) navaja, da embalažo razvrščamo glede na: 

 Material, iz katerega je izdelana. 

 Porabniško področje, ki mu je izdelek namenjen. 

 Oblikovnost. 

 Trajnost embalaže – ali je za enkratno rabo ali večkratno rabo. 

 Spojenost z izdelkom, pri čemer gre za ločljivo embalažo in neločljivo embalažo, ki je  

sestavni del proizvoda. 

 Namen uporabe – prevozna, prodajna in prevozno-prodajna embalaža. 

 

2.3.3 Osnovne funkcije embalaže 

 

Papotnik (1994) govori o treh osnovnih funkcijah embalaže: 

 Zaščitna funkcija varuje izdelek pred mehanskimi, kemičnimi, mikrobiološkimi in 

atmosferskimi vplivi. 
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 Distribucijska funkcija embalaže je pogoj za racionalizacijo prostora pri 

uskladiščevanju in transportiranju. 

 Informacijska funkcija vsebuje informacijo o pakiranem izdelku in navodila za 

uporabo. 

 

2.3.4 Embalažni materiali 

 

Glede na vrsto surovin, iz katerih je izdelana embalaža, ločujemo (Papotnik, 1994): 

 Papirno in kartonsko embalažo: osnovna surovina za pridobivanje papirne embalaže 

je celuloza, ki jo pridobimo iz lesa iglavcev in listavcev. Papir in karton zavzameta 

med embalažnimi materiali prvo mesto zaradi dobrih lastnosti, kot so dobre mehanske 

lastnosti, preprosto oblikovanje, higienska neoporečnost, preprosta grafična obdelava. 

Slaba lastnost te embalaže pa je v tem, da blaga ne ščiti pred vlago in atmosferskimi 

vplivi. 

 Kovinsko embalažo: lastnosti kovinske embalaže je odpornost proti udarcem, varuje 

blago pred mehanskimi vplivi, preprosto se oblikuje, je toplotno prevodna. Slaba 

lastnost kovinske embalaže izvira iz kemične reaktivnosti kovin, ki se kaže kot 

korozija in v kemičnem reagiranju kovine z vsebino. Danes se vse bolj uveljavlja 

aluminijasta embalaža, ker je aluminij odporen proti koroziji, lahek in fiziološko 

neoporečen. 

 Embalaža iz plastičnih snovi: se odlikuje po odpornosti proti kemičnim, mehanskim in 

biološkim vplivom. Imajo nizko prostorninsko maso, so prosojne in nezahtevne za 

oblikovanje. Slaba stran embalaže iz plastičnih snovi je njena mikrobiološka 

odpornost in v zvezi s tem onesnaževanje okolja. 

 Steklena embalaža: prednost je v kemični odpornosti, prozornosti, fiziološki 

neoporečnosti, preprostem oblikovanju, možnosti barvanja in metaliziranja. 

Pomanjkljivosti so v lomljivosti, visoki specifični teži in občutljivosti za temperaturo. 

 Lesena embalaža: za leseno embalažo se uporablja predvsem les iglavcev, ker imajo 

najprimernejše lastnosti. Je lažji, hitreje se suši in se manj deformira. Les listavcev 

ima slabše lastnosti. 

 Kompleksna embalaža: izdelujejo jo z združevanjem dveh ali več materialov, kot so 

papir, alufolija, raznovrstne plastične folije. S sestavljanjem različnih materialov 

izboljšajo embalažne lastnosti, predvsem neprepustnost za vodo, maščobe in svetlobo.  
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2.3.5 Področja, kjer ima embalaža ključno vlogo v sodobni družbi  

 

Embalaža je pomembna na različnih področjih (Radonjič, 2008, str. 26): 

 Omogoča uporabo sodobnih transportnih sredstev in s tem delovanje distribucijskih 

sistemov ter dobavnih verig, s tem pa blagovne tokove tako v nacionalnem kot 

mednarodnem merilu. Brez embalaže, kakršno poznamo in uporabljamo danes, bi se 

distribucija blaga vrnila na stopnjo izpred stoletij. 

 Zagotavlja prebivalstvu neprekinjeno dobavo vseh vrst blaga. 

 Podaljšuje življenjsko dobo izdelkom oziroma v mnogih primerih sploh omogoča 

njihovo uporabo v gospodarstvu in v družbi. 

 Omogoča sodobne načine nakupa v samopostrežnih trgovinah, v avtomatih in preko 

kataloga. Izdelke je maksimalno približala kupcem in s tem odigrala eno od ključnih 

vlog pri razvoju sodobne trgovine. 

 Olajšuje ljudem hitrejši tempo življenja ter potovanja. 

 Ščiti pakirano blago pred poškodbami in pokvarljivostjo. 

 Ščiti okolje in zdravje ljudi zaradi transporta, skladiščenja in uporabe nevarnih snovi, 

ki jih uporabljajo v različnih gospodarskih panogah. 

 Ščiti porabnika, saj nosi zapisane pomembne podatke o pakiranem blagu in na ta način 

varuje zdravje individualnih kupcev ter širše populacije. 

 Zaradi svoje vloge in pomena v gospodarstvu in širše v družbi je omogočila razvoj 

nove gospodarske panoge – industrije embalaže, ki nudi delovna mesta določenem 

delu populacije. 

 

2.3.6 Problematika odpadne embalaže  

 

Količine odpadne embalaže se povečujejo in predstavljajo vse resnejši problem za 

gospodarstvo in bivalno okolje. Velike količine odpadne embalaže nastajajo že desetletja in le 

njen majhen delež se vrne v ponovno uporabo oziroma v krožne tokove. Prav zaradi ogromnih 

količin odpadkov embalažo ves čas spremlja pridih negativnega vpliva na okolje. To je sicer 

družbeni paradoks, saj tudi embalaža omogoča porabniško družbo, ki se ji predajajo množice.  

Porabnik je tudi krivec za njeno odmetavanje v širšem okolju. Embalaža ni dana na trg zato, 

da bi jo po uporabi odvrgli kjer koli. Zato onesnaževanje okolja z odmetavanjem embalaže 

dejansko ni tehnološki, temveč sociološki oziroma kulturno-etični problem. Resnično 
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zmanjševanje količine embalaže na trgu se lahko dosega ne le s spremembami pri proizvodnji, 

ampak tudi s spremenjenimi porabniškimi vzorci in optimalno distribucijo blaga (Radonjič, 

2008, str. 103–105). 

 

2.3.7 Vpliv in vloga porabnika embalaže  

 

Embalaža po krajšem ali daljšem času postane odpadek, ki fizično obremeni okolje. Vzrok za 

nastanek takšnega odpadka je v odločitvi porabnika za nakup embaliranega izdelka za 

zadovoljitev lastnih potreb. V odnosu embalaže z okoljem porabnik torej igra zelo pomembno 

vlogo. Porabnik je tisti, ki se ob nakupu odloča, katere embalirane izdelke bo izbral, jih 

uporabljal in jih (skupaj z embalažo) po uporabi zavrgel. Z nakupom izdelka se torej odloča 

tudi za nakup embalaže.  

 

Zaradi že omenjenih razlogov je pri varovanju blaga, njegovi distribuciji in uporabi embalaža 

nujna. Brez nje bi bil kupec tudi skoraj povsem neinformiran o izdelkih, imel pa bi mnogo 

večje težave tudi pri lastnem transportu blaga iz trgovine domov. Tako je porabnik v sistem 

embalaže vključen na dva načina. Ob nakupu in uporabi se zaključi dobavna veriga, s tem pa 

se tudi udejanji namen obstoja izdelka. Porabnik pri tem predstavlja (oziroma naj bi 

predstavljal) tudi prvo stopnjo v sistemu zbiranja odpadne embalaže za predelavo. Če ljudje 

ne bi kupovali toliko izdelkov, tudi odpadne embalaže ne bi bilo toliko.  

 

Naj si to priznamo ali ne, embalaža je le ogledalo naše porabniške družbe in s tem povezanimi 

razvadami. Njen obstoj je za porabnike sicer sam po sebi umeven, vendar se njihov odnos do 

embalaže spremeni kmalu zatem, ko je pakirani izdelek porabljen. Takrat postane embalaža 

problem, ki se ga porabnik skuša čim prej znebiti in nanj pozabiti, čeprav ga je ravno on 

ustvaril (Radonjič, 2008, str. 107). 
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2.4 Uvajanje predšolskih otrok v tehniko 

 

2.4.1 Od igre k tehniki 

 

»V zavesti marsikoga sta igra in učenje strogo ločena. Pri tem pa se je treba zavedati, da se 

predšolski otrok, šolar in celo odrasli veliko pomembnega naučijo prek igre. V otroštvu 

pomeni igra najpomembnejši način otrokovega učenja in pridobivanja osnove za višje oblike 

učenja ter razvoj mišljenja« (Marentič Požarnik, 2000, str. 28). 

 

Papotnik (1993, str. 9) pravi: »Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet 

okoli sebe, svet, v katerem se vsak dan srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri tem 

spoznava različne materiale, postopke, orodja, razvija svoje tehnične in ustvarjalne zmožnosti. 

V svojih igrah konstruira in gradi, pa tudi razstavlja, ter si tako pridobiva prva spoznanja in 

izkušnje v svetu tehnike in njene posebnosti. Ta proces je seveda razmeroma spontan v krogu 

družine, bolj usmerjen in načrten pa je v okviru predšolske vzgoje.« Zato se strinjam z 

ugotovitvijo J. Lepičnik Vodopivec (2006), ki pravi, da je otrokova dejavnost, ki je usmerjena 

k igri, pomembna življenjska orientacija vsakega otroka. Z igro otrok premaguje protislovje 

med osebnimi potrebami in interesi, ki ga spodbujajo k določenemu obnašanju (posnemanju 

življenja odraslih, njihove dejavnosti in potrebe otroka po aktivnostih) in odkrivanje 

nezadostno razvitih sposobnosti, ki otroka vežejo pri izražanju takšnega obnašanja. Zato je 

igra poseben način uresničevanja otrokove potrebe po enakopravnem sodelovanju v življenju, 

vendar v mejah njegovih zmožnosti.  

 

»Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju 

miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot so prostor in čas, gibanje in 

sile, predmet in snov, pojem živega, k spoznavanju odnosov med predmeti in odnosov med 

bitji ter okoljem, v katerem živijo« (Marjanovič Umek, 2001, str. 159). 

 

»Z igro je tesno povezana otrokova raziskovalna aktivnost. V najzgodnejših fazah razvoja sta 

ti dve aktivnosti še nediferencirani. Kasneje pride do diferenciacije, tako da postane 

raziskovanje vedno bolj usmerjena spoznavna aktivnost, igra (zlasti simbolna) pa način 

osmišljanja in spontane predelave izkušenj« (Glogovec, & Žagar, 1992, str. 27). 



Melita Naglič; diplomsko delo   Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 12 – 

J. Ferjančič (1994) pravi, da se igra kot metoda vzgojno-izobraževalnega dela smiselno 

vgrajuje v koncept dela vrtca. Predstavlja aktivnost, v kateri otrok ob strukturiranju in 

integraciji vseh izkušenj pridobi nova spoznanja in sposobnosti, ki vplivajo na njihov 

nadaljnji razvoj. Igra in razvoj sta medsebojno pogojena. Razvoj podpira in daje nove 

možnosti igri. Igra pa stimulira njihov naravni tok.  

 

2.4.2 Pomen področja tehnike za predšolskega otroka 

 

Področje tehnike je pomembno zato, ker si otrok razvija mišljenje in s tem razpoznava 

okoliščine, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (trpežnost, nosilnost), in s tem razvija 

svoje govorne sposobnosti, bogati tehnični jezikovni zaklad, pridobiva primeren odnos do 

dela (odgovornost, vztrajnost), primeren odnos do drugih otrok (sodelovanje, delitev 

obveznosti), moralne vrline, organizacijske sposobnosti (Papotnik, 1993). 

 

Papotnik (1988) trdi, da dajejo tehnične dejavnosti otrokom veliko možnosti za osebnostni 

razvoj. Otroci sodelujejo pri izbiri nalog. Vzgojitelj mora otroke spodbujati, da vztrajajo pri 

nalogah in iščejo svoje rešitve. Hkrati otroci spoznavajo raznovrstna gradiva in njihove 

lastnosti, delovne postopke in tehnologijo. Ob tem pridobivajo osnovna znanja o orodjih ter 

sestavi in delovanju preprostih tehničnih sredstev. Razvijajo si osnovne ročne spretnosti in 

krepijo motivacijo za delo. Pridobivajo si tudi smisel za tehniko in tehnično mišljenje ter si 

uveljavljajo svojo ustvarjalnost. 

 

Otroci doživljajo delo neprisiljeno, kot igro z raznovrstnim gradivom. Ob uspelih rešitvah 

občutijo veselje, zadovoljstvo in zaupanje vase; uspehi jih vodijo do raziskovanja in 

odkrivanja novih postopkov in konstruiranja. Delajo lahko individualno, v manjših ali večjih 

skupinah, kar razvija sposobnost za medsebojno sodelovanje, organizacijo in delitev dela. 

Zato je pomembno, da tehnične dejavnosti uvajamo že v zgodnjem obdobju otroštva, ker z 

njimi razvijamo specifične telesne in umske sposobnosti. Na kasnejši čas jih ne moremo 

prenašati, ker dane dispozicije zakrnijo in se ne morejo pozneje razviti v sposobnosti.  

 

Papotnik (2005, str. 22) ugotavlja: »Zgodnje otroško obdobje je glede na sposobnost 

koncentracije otroka in ohranjanje pozornosti pomembno zaradi načina – metode dela in 

obsega načrtovane vsebine vzgojitelja, ker so pri otrocih v predšolskem obdobju najbolj 
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razvita področja: domišljija, motivacija in emocija, slabše razvita področja pa: pozornost, 

motorika, spomin, opazovanje, mišljenje, ki se razvijejo šele v osnovni šoli.« 

 

2.4.3 Globalni cilji 

 

Globalni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s področja narave, so (Papotnik, 

1999, str. 17): 

 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe. 

 Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

2.4.4. Konkretni cilji   

 

Konkretni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s področja narave, so našteti v 

nadaljevanju.  

 

Otrok (Papotnik, 1999, str. 18): 

 spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost; 

 spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje; 

 odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov); 

 odkriva lastnosti zraka; 

 prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava njihov 

namen in pomen; 

 uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

 razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave; 

 spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti.  
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2.5 Razvoj in učenje v predšolskem obdobju 

 

2.5.1 Značilnosti otrokovega razvoja 

 

Nekatere skupne značilnosti razvoja otrok (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 18): 

 Otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s 

kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja 

sledi zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih 

odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe ipd.). 

 Vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija itn.) se razvijajo v 

vseh razvojnih obdobjih. 

 Posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in 

spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose čustvenega, intuitivnega, socialnega, 

spoznavnega vidika). 

 V otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. kritična obdobja), da se 

otrok nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način. 

 Individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih 

njihovega življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm. 

 Gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), učenjem 

in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in 

potencialnim razvojem.  

 

2.5.2 Načela predšolske vzgoje v vrtcu 

 

Nekatera skupna načela predšolske vzgoje v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19):  

 Predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka (potrebna 

je »izraba« vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in ne kot pripravo na neko 

naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja. 

 V kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij 

dejavnosti in preplet z dnevno rutino. 

 Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da mu postavlja smiselne 
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zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, 

doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira. 

 Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter 

oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, 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 in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja 

svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot 

način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.  

 

2.5.3 Konstrukcija mišljenja otrok 

 

Miselni razvoj je proces, v katerem otroci ponotranjajo rezultate svojih izmenjav z okoljem; 

Otroci skozi aktivnosti utrdijo načine ravnanja, vendar postopoma pride do tega, da ta 

ravnanja ne ustrezajo več pogojem v aktualni situaciji, zato morajo najti nove načine ravnanja, 

ki bodo ustrezali novi situaciji (Batistič Zorec, 2003, str. 78). 

 

V sodobnih teoretskih razlagah o učenju in poučevanju prevladuje stališče, da se otrok 

najbolje uči, kadar je v dejavnostih aktivno udeležen (deluje, raziskuje, primerja, sklepa, 

sprašuje …). Pomembno je tudi, da se mu zdijo dejavnosti, ki mu jih ponudijo drugi ali si jih 

izbere sam, osebno smiselne in zanimive – da je torej notranje motiviran zanje. Sodobni 

pedagoški koncepti poleg navedenega poudarjajo pomen kulturnega konteksta ter dodajajo, da 

sta za uspešno učenje pomembna tako interakcija oz. komunikacija otroka z vrstniki in 

odraslimi kot tudi dejavno vključevanje v okolje, ki mu pripada (Batistič Zorec, & Krnel, 

2009). 

 

»Vsaka dejavnost ima svoj smisel, svoje bistvo, ki pa ga predšolski otrok brez pomoči 

odraslih še ne more pravilno dojeti. Na tej točki se prične partnerski odnos vzgojitelja, ki naj 

prevzame vlogo spodbujevalca, svetovalca, usmerjevalca pa tudi pomočnika. Kako naj otroci 

spoznavajo in kako naj vzgojitelji odkrivajo, je še vedno velik neizpet svet možnosti in 

načinov, idej, spodbud in različnih zamisli itd.« (Papotnik, 2005, str. 37). 
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2.5.4 Učenje z odkrivanjem 

 

Učenje z odkrivanjem je posebna oblika učenja, kjer otroci prihajajo do spoznanj po lastni 

miselni poti, z lastnim iskanjem in odkrivanjem. Pri tem jim je omogočeno eksperimentiranje, 

opazovanje, sodelovanje, izražanje svojih mnenj in predlogov itd. (Glogovec, & Žagar, 1992). 

 

2.5.5 Posebnosti učenja predšolskega otroka 

 

V otrokovem razvoju poznamo t. i. »kritična obdobja«. To so obdobja, ki so najbolj primerna 

za učenje in v katerih otrok pokaže tudi največ sposobnosti, da se določeno stvar nauči. 

Predšolski otrok se uči celostno. Prek čutil prejema različne informacije, ki jih v povezavi s 

čustvenim doživljanjem in razmišljanjem spreminja v nova znanja in spretnosti. Zato je zelo 

pomembno, da vzgojitelji otrokom omogočijo čim več neposrednih izkušenj (Retuznik in 

Kranjc 2010). 

 

 

2.6 Aktivno učenje 

 

2.6.1 Pomen aktivnega učenja 

 

Pečjak (1977, str. 11) navaja, da je učenje vsako spreminjanje dejavnosti pod vplivom 

izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom. Poteka v treh procesih: prvi proces je osvajanje 

nove dejavnosti ali učenje v ožjem pomenu besede, drugi je ohranjanje učinkov dejavnosti v 

organizmu, tretji pa je obnavljanje dejavnosti. 

 

Po mnenju J. Ferjančič (1994, str. 10) je bistveni dejavnik v procesu učenja stopnja aktivnosti 

posameznika, kar presega pojmovanje učenja klasične didaktike, ki je bolj temeljila na 

mehanističnem pomnjenju dejstev in reproduciranju.  

 

Aktivno učenje pomeni, da otroci delujejo na predmete in stopajo v interakcijo z ljudmi, 

zamislimi in dogodki in pri tem konstruirajo novo razumevanje. Pri tem se učijo nove pojme, 

tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami 
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spodbudijo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja (Hohmann, & 

Weikart, 2005). 

 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010, str. 70–72) pravita: »Otrok mora predmet otipati, pojav 

videti, aktivno (z vsemi čutili) sodelovati pri reševanju problema. Znanje gradi skozi 

neposredne, takojšnje izkušnje. Vse to mu pomaga razumeti svet. Moč mišljenja prihaja iz 

osebne pobude. Otroci so dejavni, ker imajo prirojeno željo po raziskovanju. Radi zastavljajo 

vprašanja in iščejo odgovore nanje. Zanimajo jih ljudje, materiali, dogodki in zamisli, ki 

zbudijo njihovo radovednost. Radi rešujejo probleme, ki so jim na poti do njihovih ciljev. 

Zanimivo tudi oblikujejo nove načine reševanja problemov.« 

 

»Učni proces je treba razumeti kot interakcijo med dejanji učenca, ki so usmerjena k cilju in 

realnostmi okolja, ki vplivajo na ta dejanja. Otroci konstruirajo svoje lastne modele realnosti, 

ki se sčasoma razvijejo kot odziv na nove izkušnje in izpostavljenost drugim pogledom« 

(Hohmann, & Weikart, 2005, str. 16). 

 

High/Scope kurikulum aktivno učenje definira kot učenje, v katerem otrok preko neposredne 

aktivnosti z objekti in prek interakcije z ljudmi, idejami in dogodki zgradi novo lastno 

razumevanje. Moč aktivnega učenja izhaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi želje po 

raziskovanju; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, materialih, 

dogodkih in zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost; rešujejo probleme, ki so jim na poti do 

njihovih ciljev; oblikujejo nove strategije poskušanja (Hohmann, & Weikart, 2005, str. 5). 

 

2.6.2 Otrokova aktivnost sproža ideje  

 

Kobal (1989, str. 19) pojasnjuje: »Otroci v različnih starostnih obdobjih različno dojemajo 

svet okoli sebe. Njihove intelektualne sposobnosti so različne in s tem vred tudi izkušnje, 

jezik. Zato je treba temu primerno dograjevati tudi proces. Tako npr. starejšega otroka, ki je 

že osvojil osnovno veščino opazovanja, usmerimo k natančnejšemu opazovanju določene 

stvari ali pojava. Pri tem je zelo pomembno, da učitelj raziskuje, kako otrok sprejema novo 

znanje in kaj vse mora uvesti ali spremeniti v procesnih enotah, da bo proces čim popolneje in 

kvalitetneje osvojil. Pri tem je aktivnost najpomembnejša. Omogoča pridobivanje veščin, 

izkušenj, ki vplivajo, da se oblikujejo ideje.« 
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2.6.3 Otroci v okolju za aktivno učenje 

 

Otroci, ki so v okolju za aktivno učenje (Hohmann, & Weikart 2005): 

 dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov, 

 izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi, 

 z vsemi čutili aktivno raziskujejo materiale, 

 odkrivajo razmerje skozi neposredne izkušnje s predmeti, 

 preoblikujejo in kombinirajo materiale, 

 uporabljajo starosti primerna orodja in opremo, 

 uporabljajo velike mišične skupine, 

 govorijo o svojih izkušnjah, 

 govorijo o svojih namerah, domnevah, idejah, 

 s svojimi besedami govorijo o tem, kaj počnejo. 

 

2.6.4 Odrasli v okolju za aktivno učenje 

 

Odrasli podpirajo otroke tako, da (Hohmann, & Weikart 2005): 

 organizirajo okolje in rutino za aktivno učenje, 

 vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije, 

 spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje,  

 načrtujejo dejavnosti, ki gradijo na otrokovih izkušnjah, znanjih, interesih in 

zmožnostih, 

 spodbujajo otroke, da stvari naredijo sami, 

 omogočajo in spodbujajo sodelovanje med vrstniki.  

 

2.6.5 Interakcija odraslih in otrok v okolju za aktivno učenje 

 

Otroci in odrasli so v okolju za aktivno učenje (Hohmann, & Weikart 2005): 

 aktivni in interaktivni, 

 oblikujejo partnerstva, 

 izumljajo in odkrivajo.  
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2.6.6 Učinki aktivnega učenja 

 

Aktivno učenje ima naslednje učinke (Hohmann, & Weikart 2005): 

 izbire, ki so na voljo otrokom, so alternativa konfliktom med odraslimi in otroki, 

 otroci in odrasli razvijajo samozavest, 

 otroci kasneje v šoli črpajo iz zgodnjih izkušenj aktivnega. 

 

2.6.7 Sestavine aktivnega učenja 

 

Hohman in Weikart (2005) izpostavljata naslednje sestavine aktivnega učenja:  

 materiali: učenje se poraja iz otrokovega neposrednega delovanja na materiale, 

 razpolaganje in rokovanje: otrok ima možnost raziskovati izbrane materiale, z njimi 

rokovati in razpolagati, jih preoblikovati in kombinirati, 

 izbira: otrok naj ima možnost pri izbiranju dejavnosti in materialov, 

 otrokov govor: otroci opisujejo, kaj počnejo. Skozi govor tako razmišljajo o svojih 

dejanjih, vključujejo nove izkušnje v obstoječo bazo znanja in si prizadevajo 

sodelovati z drugimi, 

 podpora odraslega: odrasli prepoznavajo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, 

reševanje problemov in ustvarjalnosti.  

 

2.6.8 Ustvarjanje spodbudnega ozračja 

 

Ker je aktivno učenje socialen, interaktiven proces, je spodbudno medosebno ozračje bistveno 

za aktivno učenje. Eden od poglavitnih ciljev High/Scopovega kurikula je zato pomagati 

odraslim pri ustvarjanju in ohranjanju okolja, v katerem so lahko v pozitivni interakciji z 

otroki, tako da se otroci lahko ukvarjajo in igrajo z ljudmi in materiali brez strahu, tesnobe, 

naveličanosti in zapostavljenosti. Ta cilj izhaja iz ugotovitev psihološke teorije, raziskovanja 

in prakse, da je aktivno učenje osnovno sredstvo, s katerim otroci konstruirajo znanje na 

področju socialnega, čustvenega, intelektualnega in telesnega razvoja (Hohmann, & 

Weikart, 2005, str. 43). 
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Spodbudno ozračje je tisto, kjer (Hohman, & Wekart 2005):  

 si otroci in odrasli delijo vodenje, 

 odrasli opazujejo otrokove sposobnosti, z otroki oblikujejo pristne partnerske odnose 

ter spodbujajo njihovo namensko igro, 

 vsebina kurikula temelji na otrokovih pobudah in izkušnjah, ki so ključne za otrokov 

razvoj, 

 odrasli cenijo aktivno učenje otrok, 

odrasli za premagovanje socialnih konfliktov uporabijo pristop reševanja problemov. 

 

2.6.9 Učinki spodbudnega okolja 

 

Učinkov spodbudnega okolja je več (Hohmann, & Weikart 2005): 

 otroci in odrasli se lahko neovirano učijo, 

 otroci si pridobivajo izkušnje z vzpostavljanjem pozitivnih odnosov, 

 odrasli razumejo otrokovo vedenje kot razvoj, 

 otroci razvijajo svojo sposobnost zaupati, biti avtonomen, prevzeti pobudo in občutiti 

tako empatijo kot samozaupanje. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Prednostna naloga vrtca Krško v šolskem letu 2011/2012 je bila ekološko osveščanje otrok, 

zaposlenih in tudi staršev. Cilj projekta je bil, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih 

bitij in narave, postal naš način življenja. Zavedamo se, da je treba otroke že v predšolskem 

obdobju navajati na ločevanje odpadkov, jih seznanjati z vrstami zabojnikov in jim skušati 

prikazati, da lahko nekatere odpadke ponovno uporabimo. Tako so se v vrtcu na nivoju skupin 

in na ravni celotnega vrtca odvijale številne aktivnosti v smislu ekološke vzgoje otrok.  

 

Otroci so v vrtec tekom celega leta prinašali najrazličnejšo odpadno embalažo, ki smo jo nato 

skupaj ločevali glede na material, obliko, velikost ... Tako se mi je ideja o ustvarjanju iz 

odpadne embalaže ponudila kot izziv, da otroke preko igre seznanim, da lahko vsako stvar ali 

predmet, tudi tistega, ki ga zavržejo, koristno uporabijo. Prednost odpadnih materialov je v 

tem, da imajo otroci brezmejne možnosti iz njih ustvarjati in konstruirati brez bojazni, da bi 

kaj uničili. Pridobivanje novega znanja je v predšolskem obdobju, ko je otrok visoko 

motiviran za odkrivanje drugačnega, novega oziroma nepoznanega, velikega pomena.  

 

Prepričana sem, da imajo današnji otroci veliko potrebo po svobodni igri, radi se igrajo in 

igrati se znajo z vsem, kar jim pride pod roko. Zato je igra otrokova glavna dejavnost in 

nenadomestljiva potreba. Otroci, ki so soudeleženi pri izdelovanju svojega lastnega izdelka, 

neopazno razvijajo svoje ustvarjalne in oblikovne sposobnosti. Če igrača nastaja pred 

otrokovimi očmi, ko mu pomagamo narediti t. i. priložnostno igračo, bo zelo ponosen in 

srečen.  

 

Dejstvo je, da so danes naše trgovine prepolne otroških igrač, v katere se lahko vstavljajo 

baterije, ki igračo naredijo gibljivo ali jo zvočno dopolnijo. Pogosto jih izdelujejo in 

oblikujejo oblikovalci, ki malo vedo o potrebah otrok, sodobni razvojni psihologiji in 

pedagogiki. Otroci se takih igrač hitro naveličajo. Razveselijo jih preproste igrače, ki si jih 

izdelajo sami ali s pomočjo odraslega, ki ga imajo radi. Menim, da je pomembno, da so 

izdelki oziroma igrače čim bolj preproste. Manj kot je igrača zapletena, bolj domiselno jo bo 

znal otrok uporabljati. Pomembno je predvsem to, da otrok sam nekaj hoče, vztraja, poskuša 
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samostojno razmisliti, ne glede na cilj. Otroku moramo stati ob strani, ne smemo pa biti 

vsiljivi, njegovi domišljiji moramo pustiti prosto pot in se razveseliti vsega, karkoli naredijo 

njegove majhne ročice. 

 

 

3.2 Predstave otrok o odpadnih embalažah pred začetkom projekta 

 

Pred začetkom projekta sem želela ugotoviti, kaj otroci že vedo o odpadnih embalažah. Pred 

njih sem zložila različne odpadne materiale. Skupaj smo si jih ogledali in se pogovorili, iz 

kakšnih snovi so ter kje vse jih uporabljamo. Embalaže smo med seboj primerjali, opazovali, 

razvrščali, razlikovali po obliki, barvi, vonju, otipu. Ugotavljali smo tudi, kaj imajo materiali 

skupnega, po čem so si podobni oziroma različni. Prepričala sem se, da so imeli otroci že kar 

nekaj znanja o embalažah in da so resnično rojeni raziskovalci, vsega se želijo dotakniti, 

poskusiti, povohati in okusiti.  

 

Ob tem so se otroci spomnili, da imajo tudi doma veliko praznih embalažnih škatel, ki jih ne 

uporabljajo več in večinoma pristanejo v zabojnikih za smeti. Na moja vprašanja so otroci 

različno odgovore. 

 

1) Kaj mislite, kaj pomeni beseda embalaža? 

 

Špela: »Notri zapakiramo stvari.« 

Maj: »Da se ne strgajo in polomijo stvari.« 

Lan: »Če ne bi bilo tega, bi se vse videlo skozi.« 

Tita: »Lepše je, če je v tem notri, kot če bi bilo samo tako.« 

Jan: »Škatla.« 

 

2) Ali menite, da so vse embalaže iz istega materiala? 

 

Nik: »Ne, ene so iz papirja, pa iz plastike.« 

Nejc: »Pa tudi iz železa.« 

Nik: »Pa kartonasto embalažo tudi poznamo.« 
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3) Kako ste to odkrili, kako to veste? 

 

Nik: »Ene se lahko mečkajo, druge pa so trde.« 

Laura: »Pa tudi nevarne so te iz železa, ker se lahko urežeš v njih.« 

Jan: »Na papir in karton lahko rišemo.« 

Tina: »Pa lesene škatle tudi poznamo.« 

 

4) Kaj bi se zgodilo, če bi vodo natočili v to kartonasto škatlo? 

 

Nik: »Voda bi pritekla ven.« 

Anže: »Škatla bi se zmočila.« 

Jan: »Karton ne drži vode, samo steklenica jo drži, ki je iz plastenke ali iz stekla.« 

 

5) Ali bi znali sestaviti iz teh odpadnih embalaž, ki so pred vami, uporaben izdelek, s 

katerim bi se lahko igrali? 

 

Laura: »Lahko naredimo hišo pa drevo.« 

Nik: »Jaz bom naredil robota.« 

Nejc: »Ja, samo rabimo še lepilo pa škarje.« 

Luka: »Iz teh škatel lahko naredim avtobus.« 

 

Tako smo skupaj ugotavljali, kaj vse bi se dalo narediti iz različnih odpadnih materialov. 

Prepričala sem se, da znajo biti otroci zelo izvirni pri iskanju odgovorov in rešitev, čeprav so 

ti včasih daleč stran od možnega in izvedljivega. Nato sem dala otrokom na razpolago 

različna obdelovalna orodja in jih opazovala pri njihovem ustvarjanju. Med delom sem jim 

zastavljala različna odprta vprašanja, ki spodbujajo mišljenje: »Kaj bi še lahko tu uporabil?«; 

»Kako bi to naredil še drugače?«; »Kaj še potrebuješ za nadaljevanje tega izdelka?«; »Kje je 

težava, kaj ti ne gre, kaj tukaj ne deluje prav?«; »Povej mi, kako si to naredil.« Pri tem sem 

pazila, da nisem bila preveč vsiljiva. Pustila sem jim, da so se znašli sami, če pa sem opazila, 

da potrebujejo pomoč, sem jim seveda priskočila na pomoč, še zlasti mlajšim otrokom. 
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3.3 Cilja diplomske naloge 

 

 Razvijanje smisla za tehniko, ki vodi do raziskovanja, odkrivanja novih postopkov in 

konstruiranja ter seznanjanja z različnimi materiali in orodji. 

 Otrok skozi ustvarjalne tehnične dejavnosti spoznava pomen zbiranja odpadnih 

materialov ter hkrati razvija čut za skupno dobro in sočloveka. 

 

 

3.4 Raziskovalna vprašanja 

 

1) Ugotoviti želim, kakšen bo odziv otrok in staršev na tehnične dejavnosti, povezane z 

ekoprojektom. 

2) Ali bodo otroci pridobili zanimanje za tehnične stvaritve? 

3) Ali bodo otroci spoznali koristnost varčne izrabe materialov in s tem posledično 

razvili tehnično ustvarjalnost, iznajdljivost ter samostojnost? 

4) Ugotoviti želim, ali se bodo otroci razveselili izdelkov iz odpadnih embalaž in kakšen 

odnos bodo imeli do svojega izdelka oziroma igrače. 

5) Ugotoviti želim, ali se bodo otroci po tehničnih dejavnostih, izvedenih v vrtcu, 

pogosteje odločali za igrače, izdelane iz odpadnih materialov. 

6) Ali lahko igrača iz odpadnega materiala povsem nadomesti industrijsko izdelano 

igračo? 

7) Katere materiale bodo otroci najraje uporabljali? 

 

 

3.5 Raziskovalna metoda 

 

Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila deskriptivno oziroma opisno metodo 

pedagoškega raziskovanja, s katero sem opisala odzive otrok, njihovo ustvarjalnost, 

iznajdljivost, vztrajnost, spretnost, radovednost in samostojnost pri tehničnih dejavnostih. 

 

Poskušala sem ugotoviti tudi njihovo predznanje, izkušnje in interese za praktično ustvarjalno 

delo ter na podlagi tega ugotoviti, v kolikšni meri so otroci sposobni sami izdelati uporaben 

izdelek, s katerim se bodo lahko igrali. Upoštevala sem tudi njihove ideje, interese in pobude. 
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Vse podatke sem zbirala z opazovanjem, fotografiranjem in videoposnetki otrok med 

različnimi tehničnimi dejavnostmi skozi leto ter na podlagi le-teh napisala svoje ugotovitve. 

 

 

3.6 Vzorec 

 

Vzorec predstavljajo predšolski otroci v Vrtcu Krško, stari od 3 do 6 let. Skupino sestavlja 20 

otrok, od tega 12 dečkov in 8 deklic. 

 

Vrtec Krško je bil v šolskem letu 2011/12 vključen v natečaj Planetu zemlja prijazen vrtec. 

Nosilec natečaja je Društvo planet zemlja, katerega glavni namen je doseganje odgovornega 

odnosa do planeta in vseh živih bitij na njem. Ta naj bi postal tudi naš način življenja. Vrtec je 

zato še bolj poglobljeno pristopil k ozaveščanju otrok glede skrbi za okolico, ločevanju 

odpadkov v posebnih koših in zbiranju odpadnega materiala, iz katerega so nastali zanimivi 

izdelki, skulpture, risbice, igre in igrače. 

 

V okviru natečaja so skupine sodelovale pri treh projektih: 

 Ekoberi, 

 Od zrna do kruha, 

 Ko odpadki postanejo zlato. 

 

Pri projektu Ekoberi je sodelovalo dvajset skupin v vseh starostnih obdobjih. Otroci so 

likovno ustvarjali na različne načine. Preko knjig so spoznavali, kakšna mora biti naša 

naklonjenost okolju, v katerem živimo in delujemo. Veliko smo tudi sodelovali z lokalno 

knjižnico, kamor smo hodili na ure pravljic. 

 

Pri projektu Od zrna do kruha je bilo otrokom prikazano naravno pridelovanje moke iz ajde 

in pire ter peka kruha brez kvasa. Seznanili so se, kako nastane kruh in kakšen je njegov 

pomen za preživetje družbe. Hkrati so otroci pridobivali čut za odgovoren in spoštljiv odnos 

do hrane ter prišli do spoznanja, da kruh ne sodi v smeti.  

 

Ko odpadki postanejo zlato je projekt, kjer smo se osredotočili predvsem na pravilno 

ločevanje odpadkov in tehnično ustvarjanje iz odpadne embalaže. Vzgojiteljice in otroci smo 
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skozi celo leto urejali ekokotičke, skrbeli za učno pot, ločevali odpadke, urejali igrišča in 

sodelovali v čistilni akciji Očistimo Slovenijo. 

 

V sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško je vrtec Krško v mladinskem oddelku 

knjižnice pripravil dve razstavi ekoizdelkov otrok. Vrtec Krško si je z uspešnim sodelovanjem 

v natečaju Planetu zemlja prijazna šola/vrtec prislužil naziv Planetu zemlja prijazen vrtec 

2011/2012. 
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4 PRAKTIČNI DEL 

 

4.1 Dejavnosti in izdelki otrok iz različne odpadne embalaže 

 

4.1.1 Odpadni les 

 

Cilji: 

 spodbuditi otroke k razmišljanju, iskanju idej in posredovanju svojega znanja o lesu, 

 iz odpadnega lesa s pomočjo mizarja izdelati uporaben izdelek, 

 seznanjenje z mizarskim orodjem in napravami ter njihovo varno uporabo. 

 

Delovni postopki, ki so prevladovali: 

 izbira izdelka, 

 izbira orodja in naprav, 

 označevanje na izbrani embalaži, 

 žaganje, 

 vrtanje, 

 brušenje, 

 sestavljanje, 

 pribijanje, 

 lepljenje, 

 barvanje, 

 preizkušanje funkcionalnosti, 

 ugotovitve za nove primere. 

 

Izbira materiala, orodja in naprav: 

 odpadni les, 

 žeblji, 

 lepilo za les, 

 akrilne in tempera barve, 

 svinčnik, 

 leseno ravnilo, 
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 pomično merilo, 

 izvijač, 

 žaga na lok, 

 navadne mizarske klešče, 

 spiralni sveder, 

 primež, 

 jeralnik, 

 kladivo,  

 pila, 

 navadna svora, 

 ročni in električni vrtalni stroj. 

 

Potek dejavnosti 

 

Mizar nam je za začetek predstavil svoj poklic in nam pokazal različno mizarsko orodje, 

naprave ter pripomočke, ki jih uporablja pri svojem delu. Natančneje nam je opisal les, 

njegovo uporabo in  tehnične lastnosti. Vsi otroci so dobili priložnost za postavljanje svojih 

vprašanj, na katera jim je mojster skušal odgovoriti na najenostavnejši in najprijaznejši način. 

Po sproščenem uvodnem pogovoru sem otrokom postavila odprto vprašanje:  »Otroci, kaj 

mislite, da bi lahko s pomočjo mizarja naredili iz vsega tega odpadnega lesa?« 

 

Nastala je prava poplava idej, vendar smo se na koncu odločili za ptičjo hišico, ker je ravno 

takrat zapadlo veliko snega in je bila potrebna pomoč ptičkom. V pričakovanju ustvarjanja in 

izdelave ptičje hišice so otroci z navdušenjem pristali na sodelovanje pri izdelavi. Preizkusili 

so se v vrtanju lukenj, brušenju, žaganju, pribijanju žebljev, sestavljanju, lepljenju in 

barvanju. Tako je s skupnimi močmi nastala naša ptičja hišica, katero smo potem obesili na 

bližnje drevo in vestno skrbeli za to, da so imeli ptički vedno nekaj priboljškov v mrzli zimi. 
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Slika 4.1: Izdelava ptičje hišice 

 

Otroci so pozorno opazovali mizarja, kako spretno vrti v rokah najrazličnejše orodje in 

naprave za obdelavo lesa. Nekatera orodja in naprave so jim bile že znane, nekaj pa so jih 

spoznali na novo in jih med seboj primerjali. 

 

   

Slika 4.2 in Slika 4.3: Vrtanje lukenj 

 

Preizkušali so se v različnih tehnoloških opravilih in na ta način razvijali ročne spretnosti in 

delovne navade. Otroke, zlasti pa dečke, je najbolj fasciniralo električno orodje. Zato jim je 

mizar na koncu pripravil različne kose lesa, na katere so si s svinčnikom označili točke, kjer 

so nastale luknje. Pri tem se je otrokom porajala nova ideja, da lahko skozi nastale luknje 

prepletamo vrvice. Dobili smo cel kup različnih pretikank, ki smo jih kasneje prebarvali in 

opremili z vrvicami.  
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Slika 4.4: Vrtalni stroj iz kock 

 

Simbolna igra je osnovna vodilna otrokova dejavnost v predšolskem obdobju in hkrati temelj, 

na katerem se gradijo višje oblike učenja in se razvija mišljenje. S prevzemanjem različnih 

vlog otrok v igri pridobiva različne socialne izkušnje. S pomočjo igre in ob aktivnem odnosu 

z materiali otrok pridobiva zaznavne vtise z opazovanjem, dotikanjem, oblikovanjem itd. 

Deček je iz kock naredil vrtalni stroj in pri tem podoživljal dejavnost, ki jo je videl in v kateri 

se je tudi sam preizkusil, kar je dober primer simbolne igre. 

 

    

 

       

Slika 4.5: Medsebojno 

sodelovanje 

Slika 4.6: Žaganje lesa 
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Dečka sta najprej s svoro pričvrstila les na delovni pult in ga nažagala na mere, ki sta jih 

označila. Deček je zavzel pravilni položaj za žaganje lesa. 

 

 

Slika 4.7: Brušenje lesa 

 

Deklica je najprej nažagala različne kose lesa in jih nato z brusilnim papirjem obdelala. Pri 

tem je zelo pomembno, da je površina, ki jo želimo lepiti, pravilno pripravljena. To pomeni, 

da mora biti podlaga suha in čista. Nato je že obdelane kose zlepila z lepilom za les. Ko sem 

jo vprašala, kaj dela, mi je odgovorila, da bo nastala mizica, ki jo mora še pobarvati. 

 

 

EVALVACIJA 

 

Predhodno sva se z mizarjem dogovorila, kako bo potekala naša ustvarjalna dejavnost, kateri 

postopki se bodo izvajali in v kakšnem zaporedju si bodo sledili. Otrokom sem omogočila 

varno okolje, v katerem so bili lahko sproščeni in se pri tem brezskrbno predali svoji 

domišljiji ter dali prosto pot svoji ustvarjalnosti. Otroci so na novo spoznali, kakšne so 

navadne mizarske klešče, spiralni sveder, svora, primež in jeralnik. Zelo pomembno pri vsem 

tem je, da so se spoznali z varnim postopkom dela, pri čemer so nekatere prijeme in izvedbe  

naredili na svojevrstne in izvirne načine, ki pa so bili še vedno varni. Pozorna sem bila 

predvsem na držo telesa in rok pri žaganju, da so uporabljali primerna orodja ter upoštevali 

vse elemente varnosti pri delu. Ugotovila sem, da so bili pri delu prizadevni, izvirni, vsak po 
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svoje kreativni in samostojni. Mlajšim otrokom, ki še nimajo dovolj razvitih ročnih spretnosti 

oziroma moči, sem ponudila pomoč, zlasti pri žaganju lesa.  

 

Po končanih večdnevnih dejavnostih so otroci predstavili vsak svoj izdelek. Skupaj smo se 

pogovarjali in predlagali, kaj bi še lahko izboljšali, dopolnili ali spremenili. Ob preizkušanju 

in opazovanju izdelkov se nam je utrnilo precej dobrih, novih misli in predlogov za 

izboljšanje in dopolnitev izdelka. Posamezne dopolnitve smo tudi uresničili in izdelek 

dopolnili. Večino predlogov pa smo uporabili v novih situacijah, pri novih izkušnjah in 

izdelkih. 

 

Premišljevala sem že, kako bom vse njihove novopridobljene izkušnje, znanje, spretnosti, 

ideje in zamisli povezala z nadaljnjimi aktivnostmi, ki bodo sledile v prihodnjih tednih in 

mesecih. 

 

4.1.2 Odpadna papirna, kartonska in kompleksna embalaža 

 

Cilji: 

 izdelati uporabne izdelke, s katerimi se bodo lahko igrali, 

 razvijanje medsebojnih odnosov in usklajevanja mnenj z vrstniki ter razvijanje 

domišljije pri iskanju idej za tehnično ustvarjanje, 

 utrjevanje starega in pridobivanje novega znanja in izkušenj. 

 

Delovni postopki, ki so prevladovali: 

 izbira izdelka, 

 izbira embalaže, 

 izbira orodja, 

 označevanje na izbrani embalaži, 

 izrezovanje, 

 lepljenje, 

 sestavljanje, 

 preizkušanje funkcionalnosti, 

 ugotovitve za nove primere. 
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Izbira materiala in orodja: 

 papirna, kartonska in kompleksna embalaža, 

 pokrovčki iz umetnih mas, 

 aluminijasta folija, 

 lepilo, 

 barvne folije, 

 svinčnik, 

 flomastri, 

 škarje. 

 

Potek dejavnosti 

 

Najprej smo se z otroki še enkrat bolj podrobno seznanili s papirjem, kartonom, lepenko in 

kompleksno embalažo. Natančneje smo raziskali razlike med njimi in ugotovili, kako jih med 

seboj ločimo po videzu, otipu in njihovi uporabi. V sproščenem pogovoru so v večji meri 

sodelovali starejši otroci, medtem ko mlajši otroci niso pokazali toliko predznanja, so pa zato 

v nadaljevanju aktivneje sodelovali pri dajanju predlogov za izdelavo uporabnih izdelkov 

oziroma igrač. 

 

Najprej so opazovali, raziskovali, manipulirali z materialom in ugotavljali, kaj vse lahko 

naredijo iz te odpadne embalaže. Nastala je prava nevihta idej; predlagali so od avtomobilov, 

robotov, letal, dreves, vlakov do stolpov itd. Imeli so tudi takšne ideje, ki so bile malo težje 

izvedljive, npr. ideja mlajšega dečka, ki je predlagal, da bi naredili vesolje z vsemi planeti in 

raketo, ki bi nas popeljala na mesec. Predlog sem seveda pohvalila, ker je bil zelo izviren in 

domiseln, nato pa mu pojasnila, zakaj ga ne moremo v celoti uresničiti. Pri tem so mi 

pomagali starejši otroci, ki so se suvereno odločili, da mu bodo pomagali izdelati vesoljsko 

raketo. 

 

Še preden smo se lotili dela, sem otrokom prebrala vse njihove predloge, ideje, načrte, ki sem 

jih napisala na plakat in po krajši analizi smo se odločili, kaj bomo ustvarili danes in kaj v 

prihodnjih dneh, ko se bo velika škatla z odpadnim materialom spet napolnila. 
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Slika 4.8: Priprava na ustvarjalno delo 

 

Opazovanje, raziskovanje, primerjanje in manipuliranje z materialom pred samim tehničnem 

ustvarjanjem. 

 

   

Slika 4.9 in Slika 4.10: Čudežna jablana 

 

Otroci so si oblikovali čut za odgovornost, natančnost, red in pri tem razvijali sposobnosti za 

sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih situacij. 
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Slika 4.11: Konstruiranje s tulci 

 

Otroci so začeli izdelovati grad in pri tem razvijali sposobnost za konstruktorstvo in 

inovatorstvo. 

 

   

 

 

 

Deček na zgornji levi sliki lepi kabino na podvozje smetarskega tovornjaka. Iz embalaže za 

mleko in jogurte pa je nastalo potniško letalo (Slika 4.13). 

 

 

Slika 4.13: Smetarski tovornjak Slika 4.12: Letalo 
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Slika 4.14: Izdelava robota 

 

Razmišljali smo, kako sestaviti robota iz embalažnih škatel. Najprej so ga poskusno sestavili, 

tako da so izbrali ustrezne škatle za glavo, trup in okončine. Zatem sta sledila lepljenje in 

končno opremljanje. 

 

 

Slika 4.15: Robot 

 

Ko je bil robot končan, so ga opremili še z aluminijasto folijo in mu dodali pokrovčke iz 

plastičnih snovi. Na koncu sta sledila še opazovanje in analiziranje poteka dela, kjer so otroci 
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pripovedovali o svojih doživetjih pri nastajanju izdelka. Pri mlajših otrocih je robot zbudil 

izjemno zanimanje za igro in je bil vsak dan v centru igralnih dejavnosti.  

 

 

Slika 4.16: Končni izdelki 

 

Na zgornji sliki otroci pripravljajo izdelke za razstavo, ki smo jo pripravili v Valvazorjevi 

knjižnici. 

 

 

Slika 4.17: Zmajček Jurček in vesoljska raketa 

 

 



Melita Naglič; diplomsko delo   Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 38 – 

 

Slika 4.18: Gasilski avtomobil 

 

 

EVALVACIJA 

 

Pri ustvarjanju različnih izdelkov so otroci natančneje spoznali vlogo papirja, kartona in 

lepenke, ki jo imajo v naši družbi. Z narejenimi igračami so se znali zelo sproščeno in 

doživeto igrati, se medsebojno družiti v manjših skupinah ali v paru. Spoštovali so svoje 

dosežke in tudi dosežke svojih vrstnikov, predvsem pa so bili uvidevni do mlajših otrok, ki 

jim je par zlepljenih škatlic že predstavljal robota, gasilski avto, vulkan itd.  

 

Lahko rečem, da skoraj ni bilo dne, da ne bi noben otrok prinesel v vrtec kakšne odpadne 

embalaže. Samoiniciativno so se lotili izdelovanja in pri tem znali uporabiti novopridobljeno 

znanje, pa tudi ostalim pri tem pomagati s svojimi nasveti. Dejstvo je, da so otroci že po 

naravi zelo radovedni in vedoželjni. Veseli so, če lahko sami kaj naredijo in preizkusijo, 

posebej če jim pri vsem tem še dovolimo, da so samostojni. Zato lahko z gotovostjo potrdim, 

da je tehnično ustvarjanje zelo prijetno, učinkovito in vsekakor omogoča napredek na 

različnih področjih otrokovega razvoja. 
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4.1.3 Umetne snovi 

 

Cilja: 

 otroci odkrivajo in spoznavajo lastnosti umetnih snovi ter se seznanjajo s postopki 

njihove uporabe, 

 otroci ob kreativnem ustvarjanju razvijajo svoje ročne spretnosti, vztrajnost pri delu in 

delovne navade. 

 

Delovni postopki, ki so prevladovali: 

 izbira izdelka, 

 izbira embalaže in orodja, 

 označevanje na izbrani embalaži, 

 razrezovanje, 

 sestavljanje, 

 spajanje materialov z ustreznim vezivom, 

 preizkušanje funkcionalnosti, 

 ugotovitve za nove primere. 

 

Izbira materiala in orodja: 

 različne embalaže iz umetnih mas, 

 različne barvaste folije, 

 alkoholni flomaster, 

 oho lepilo,  

 lepilni trak, 

 škarje, 

 šilo, 

 gumice, 

 riž, 

 plastelin, 

 gumbi, 

 lepenkarski nož. 
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Potek dejavnosti 

 

Dnevno se v vsakem gospodinjstvu in na delovnem mestu srečujemo z različnimi 

plastenkami, ki nam ostanejo po uporabi šamponov, pralnih praškov, pijač itd. Z malo 

domišljije jih lahko ponovno uporabimo za drug namen. 

 

Z otroki smo se najprej še enkrat pogovorili o odlaganju plastične embalaže, o tem, kako zelo  

neodgovorno je, če jo odvržemo kar tako v naravi. Še bolj nevarno je, če jo sežigamo, ker se v 

ozračje izločajo različne strupene snovi. Zato je še kako pomembno, da jih odlagamo v za to 

predpisane namenjene zabojnike, saj le tako primerno poskrbimo za ohranjanje našega okolja. 

Skupaj smo ugotavljali, kakšne prednosti in pomanjkljivosti imajo umetne mase pred drugimi 

materiali. Takoj sem opazila, da je bila otrokom embalaža zelo všeč, v njih je vzbudila željo 

po ustvarjanju. 

 

   

  

 

Deklica na sliki levo izdeluje punčko iz jogurtovih lončkov. Dečki so skupaj izdelovali 

velikana iz plastenk.  

 

 

 

 

Slika 4.20: Velikan Slika 4.19: Punčka 
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Slika 4.21: »Plešoča hobotnica« 

 

Na zgornji sliki otroka izdelujeta igračo, ki smo jo poimenovali plešoča hobotnica. Njeno 

funkcionalnost smo preizkusili med sproščeno igro.  

  

 

Slika 4.22: Preverjanje funkcionalnosti izdelka 
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Slika 4.23: Lepljenje plastičnih pokrovčkov 

 

Iz plastičnih pokrovčkov so nastale izvirne kreacije in družabne igre. Iz plastenke za vodo je 

nastala ropotulja, ki smo jo uporabili kot pripomoček za pustno rajanje.  

 

 

Slika 4.24: Izdelava ropotulje 
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Otroci so iz plastenk sestavili ekodrevo, na katerega je deček obesil čebele. Na desni sliki 

vidimo izdelovanje inštrumenta iz slamic. Na spodnji sliki so stonoge, za katere je bila 

inspiracija pravljica o stonogi Tini, ki je iskala moža. Različne lutke (primer naravne moči), ki 

povabijo otroke k sebi in jih popeljejo v svoj magični svet, so predstavljene na Sliki 4.28. 

 

 

Slika 4.27: Stonoge 

 

Slika 4.25: Ekodrevo Slika 4.26: Trstenke 
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Slika 4.28: Ekolutke 

 

 

EVALVACIJA 

 

Zavedam se, da je za kakovosten celostni razvoj otroka nujno pomembno tudi, da razvija 

svoje kritično mišljenje in pri tem zna oceniti svoje delo in tudi delo nekoga drugega. Zato 

smo vedno po končanem delu naredili zaključek s samorefleksijo, ki je otrokom omogočila, 

da so razmislili o nastalem izdelku. V sproščenem pogovoru so otroci razlagali, kaj vse so 

potrebovali za izdelavo svojih izdelkov, zaporedje postopkov, različne pripomočke in tudi kaj 

jim ni šlo najbolje in kaj bi storili drugače, če bi se še enkrat lotili istega izdelka. Pri tem so 

svobodno izražali svoja čustva in se ob izdelkih smejali ter drug drugemu določevali 

objektivna merila za ovrednotenje izdelkov. Evalvacija je pomemben element vsakega 

procesa v vrtcu. Na podlagi rezultatov lahko namreč ocenimo, kaj lahko še izboljšamo, 

dopolnimo, nadgradimo, kaj moramo odstraniti, zamenjati itd. 

 

Najbolj sem bila vesela zjutraj, ko sem prišla v službo in kjer me je že čakala kopica otrok z 

embalažami v rokah in hitela v en glas razlagati »Iz tega bom naredil to in to.« Vse to me je 

prepričalo, da je ustvarjanje iz odpadnih embalaž resnično otrokom privlačno, predstavlja jim 

zabavno igro, veselje, izzive ter medsebojno druženje. 
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4.1.4 Tehnično ustvarjanje skupaj s starši 

 

Cilj: 

 tehnično ustvarjalno sodelovanje med vzgojiteljicami, otroki in starši, ki bo prispevalo 

h kakovostnejšemu sodelovanju med vrtcem in starši. 

 

 

EKOPUSTNA POVORKA 

 

V predpustnem času smo strokovne delavke skupaj s starši in otroki izdelale različne kostume 

iz odpadnega materiala. Zabojniki za odpadno embalažo so bili osnova za kostume; 

pločevinke in plastenke so predstavljale tudi ptujske kurente. Iz kartonske embalaže smo 

ustvarili pravi smetarski tovornjak. Nato smo se skupaj odpravili že na tradicionalno pustno 

povorko po našem mestu.  

 

 

Slika 4.29: Ekološki pustni kostumi 
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Slika 4.30: »Smetopuc« 

 

 

Slika 4.31: Ptujski kurenti 
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ZAKLJUČEK TEHNIČNO USTVARJALNIH DEJAVNOSTI S STARŠI  

 

Tehnične dejavnosti smo v mesecu juniju zaokrožili skupaj s starši in otroki v popoldanskih 

delavnicah, v okviru katerih smo ustvarjali iz različnih odpadnih embalaž, ki so jih otroci in 

starši prinašali tekom leta. Kar smo ustvarili, smo pokazali tudi drugim in priredili razstavo. 

 

 

Slika 4.32: Ustvarjanje s starši 

 

 

Slika 4.33: Igranje na harmoniko 
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EVALVACIJA 

 

Eden izmed ciljev kurikuluma je tudi izboljšanje sodelovanja med starši in vrtcem. 

Sodelovanje strokovnih delavcev in staršev je predvsem odvisno od oblik sodelovanja, 

medsebojnih odnosov in komunikacije. Danes lahko pričakujemo večjo kakovost sodelovanja, 

kajti oba partnerja sta dovolj odprta za novosti in pripravljena sodelovati na različnih 

področjih. Res je, da je danes vse večji poudarek na neformalnih oblikah sodelovanja, ki 

dopuščajo vzgojitelju več svobode pri izbiri različnih vsebin in izvedbi. Iz tega lahko 

sklepamo, da je kakovost interakcije med starši in vzgojitelji odvisna od tega, koliko so eni in 

drugi pripravljeni na sodelovanje, kompromise, sprejemanje mnenj, izražanje stališč. Zato 

mislim, da je naloga vzgojitelja, da to sodelovanje spodbuja, saj si na ta način pridobi 

zaupanje otroka, kar pa vpliva na celotno komunikacijo v vrtcu. 

 

Zavedam se tudi, da so medsebojni odnosi, komunikacija in sodelovanje med strokovnimi 

delavci in starši pomemben dejavnik kakovosti vrtca, kar v veliki meri ugodno vpliva na 

vsestranski razvoj otrok in posledično na njihovo dobro počutje v vrtcu. Igra, druženje ter 

tehnično ustvarjanje z odpadnim materialom s skupino vedoželjnih otrok in staršev so mi 

omogočili kar nekaj novih spoznanj o odnosu med otroki, starši in vzgojitelji. Vemo namreč, 

da je vzgojitelj tisti, ki neposredno dela z otrokom in v mnogih primerih preživi z njim največ 

časa in je hkrati tudi vez med starši in otroki ter po drugi strani med starši in vrtcem.  
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5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1) Kakšen bo odziv otrok in staršev na tehnične dejavnosti, povezane z ekoprojektom? 

 

Otroci in starši so pokazali izjemno zanimanje za vse tehnične dejavnosti v zvezi z 

ekoprojektom. Velik interes so pokazali s prinašanjem odpadne embalaže v vrtec in s skrbnim 

ločevanjem odpadkov. Pripravljeni so bili sodelovati tudi v popoldanskih delavnicah, še zlasti 

ko so ocenili, da bodo predvidene dejavnosti res koristile njihovim otrokom in navsezadnje 

tudi njim samim. Seveda pa je bilo treba njihovo sodelovanje predvideti v takih okvirih, da so 

ga zmogli. Vemo namreč, da starši danes zelo težko sodelujejo v dejavnostih, ki terjajo od 

njih dolgotrajno in redno sodelovanje, ker večina staršev ne more predvideti svojih poklicnih 

in družinskih obveznosti. Starši so vsakodnevno spremljali razstavljene izdelke in se čudili, 

kako daleč lahko sega otroška domišljija. Rečem lahko, da so bile povratne informacije otrok 

in staršev zelo pozitivne, kar potrjuje, da so bile ustvarjalne aktivnosti uspešno izvedene.  

 

2) Ali bodo otroci pridobili zanimanje za tehnične stvaritve? 

 

Ugotovila sem, da so otroci res radovedna bitja. Zahtevali so odgovore na vprašanja, ki so 

naju z vzgojiteljico včasih res spravila v zadrego. Tekom različnih tehničnih stvaritev so 

postajali vse bolj vedoželjni, sklepali in dokazovali so na podlagi tistega, kar so sami 

ugotovili, sprejemali odločitve in reševali probleme. Pri delu so izražali svoje občutke, 

potrebe in želje. Zelo sem bila vesela, ko sem ugotovila, da so si med seboj pomagali in 

spodbujali drug drugega. Kar pa se mi zdi najvažnejše, je, da so starejši otroci poskrbeli za 

mlajše otroke in jim priskočili na pomoč, če je bilo to potrebno. Tako lahko zagotovo 

potrdim, da je tehnična ustvarjalnost v naši skupini izredno napredovala in da je to tako zame 

kot za otroke neprecenljiva izkušnja. 

 

3) Ali bodo otroci spoznali koristnost varčne izrabe materialov in posledično razvili 

tehnično ustvarjalnost, iznajdljivost ter samostojnost? 

 

Z zbiranjem in uporabo odpadnih materialov smo se s starši in otroki navadili, da vsako stvar 

izrabimo do konca. Na ta način je mnogo manj predmetov prišlo med odpadke in končalo na 

smetišču. Prednost tega materiala je v tem, da ga nikoli ne zmanjka in je brezplačen. 
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Prepričana sem, da smo z dejavnostmi otrokom in tudi staršem v veliki meri vzbudili in 

privzgojili varčnost in potrebo po ohranjanju čistega okolja. 

 

Ugotovila sem, da so vsi, tako starejši kot mlajši otroci, razvili tehnično ustvarjalnost in 

iznajdljivost pri preoblikovanju odpadne embalaže v konkreten izdelek. Pri mlajših otrocih, ki 

še niso tako samostojni, je bilo treba večkrat priskočiti na pomoč, medtem ko starejši otroci 

pomoči skorajda niso potrebovali. 

 

4) Ugotoviti želim, ali se bodo otroci razveselili izdelkov iz odpadnih embalaž in kakšen 

odnos bodo imeli do svojega izdelka oziroma igrače. 

 

Otroci so se izdelkov, ki so si jih naredili sami, zelo veselili in jih ponosno razkazovali svojim 

prijateljem. Nosili so jih domov in naslednji dan zopet prinesli v vrtec. Tudi doma je s 

pomočjo staršev nastala kakšna zanimiva lutka, avto, robot itd. Čeprav je vse samo odpadni 

material, sem prepričana, da je še vedno dragocen in uporaben vir za igre in zaposlitve otrok 

ter za izdelovanje priložnostnih igrač. 

 

Otroci so imeli zelo skrben odnos do svojih izdelkov, na njih so bili zelo ponosni in pri igri 

nanje pazili. Raje so posegali po njih, ker so jih imeli za »svoje«. Dejstvo je, da tudi izdelki, 

ki se zdijo odraslim neuporabni, otrokom veliko pomenijo, če so jih naredili sami. Raje imajo 

skratka preproste igrače, še posebej, če si jih izdelajo sami. Bistvo je, da izdelek ni sam sebi 

namen, ampak je sredstvo za razvijanje otrokovih ustvarjalnih sposobnosti in hkrati sredstvo 

za oblikovanje otrokove osebnosti. Ko otrok samostojno ustvari nek izdelek, ga spremlja ob 

tem občutek osebnega zadovoljstva, ki vodi k razvoju pozitivne samopodobe. Preprosta 

škatla, ki jo otrok malo okrasi, mu predstavlja avto, vse, kar manjka, pa nadomesti otrokova 

bogata domišljija.  

 

5) Ugotoviti želim, ali se bodo otroci po tehničnih dejavnostih, izvedenih v vrtcu, pogosteje 

odločali za igrače, izdelane iz odpadnih materialov. 

 

Otroci so se preprosto navadili, da so takoj posegli po odpadnih embalažah, ki so se nabrale v 

našem ekološkem kotičku in že hiteli s svojimi inovativnostmi in idejami. Vedno so ustvarili 

nekaj novega, unikatnega, zanimivega in uporabnega. Odpadno embalažo na ta način vse 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Melita Naglič; diplomsko delo 

– 51 – 

večkrat vključujemo v naše delo. Prepričala sem se, da je izdelava igrače prav tako zabavna in 

prijetna kot sama igra z njo.  

 

6) Ali lahko igrača iz odpadnega materiala povsem nadomesti industrijsko izdelano igračo? 

 

Menim, da se lahko otroci igrajo z vsakim predmetom; ni nujno, da imajo okoli sebe samo 

predmete, ki so nalašč narejeni za igro in jim zato pravimo igrače. Slučajne, ničvredne igrače 

so vsekakor potrebne in so lahko enakovredne dragim kupljenim igračam. Ne moremo sicer 

reči, da so kupljene igrače nepotrebne, prepričana pa sem, da lahko prenekateri odvrženi 

odpadni predmet lahko povsem nadomesti industrijsko izdelano igračo. 

 

Včasih odrasli prepogosto želimo, da otrok iz nekega materiala dokonča igračo, da konča 

zidanje s kockami … Pozabljamo pa, da otroku zadošča že, da samo kombinira, manipulira z 

različnimi materiali, kockami ter ob tem uživa. Zavedati se je treba, da tudi taka igra zahteva 

od nas odraslih spoštovanje.  

 

7) Katere materiale bodo otroci najraje uporabljali? 

 

Opazila sem, da so se otroci radi igrali z vsemi materiali, ki so jih skrbno prinašali v vrtec. 

Ravno tako so bili navdušeni nad naravnimi materiali, ki smo jih našli povsod v naravi. Še 

posebno jih je privlačil zvok predmetov. Če jim kaj ni uspelo, se niso jezili kot na primer na 

zlomljeno plastično igračo, temveč so znova in znova poskušali ter se iskreno veselili svojih 

rezultatov dela. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Naše tehnično ustvarjanje je skozi celo leto potekalo sproščeno in ustvarjalno. Otroci so bili 

zelo motivirani in aktivni, pokazali so veliko zanimanja, vedoželjnosti in veselja do dela. V 

dejavnostih so sami dajali svoje ideje in pobude, skupaj s starši prinašali različno odpadno 

embalažo in se hkrati sami odločali, kaj bodo z njo počeli. 

 

Aktivno so raziskovali z vsemi čutili, opazovali, primerjali, eksperimentirali in ustvarjali. 

Veliko so govorili o svojih izkušnjah, idejah in namerah. Ves čas je bila prisotna pozitivna 

socialna interakcija med otroki in odraslimi. Ker sem pri izvedbi aktivnosti predvsem izhajala 

iz otrokovih interesov in želja, sem zato tudi spoštovala njihov način razmišljanja in njihove 

metode dela. Izdelki, ki so nastali iz odpadne embalaže, so bile prave igrače, s katerimi je 

zaživela otroška domišljija.  

 

Otroci in starši so s svojimi dejavnostmi veliko prispevali k varovanju narave in urejanju 

okolja, ki nas obdaja. Začutili so medsebojno povezanost z naravo in hkrati pridobili čut za 

ohranjanje in spoštovanje okolja. Soočili so se tako z ugodnimi kot tudi s škodljivimi 

spremembami, ki jih je povzročil človek, in podrobneje spoznali naravo in okolje, v katerem 

živimo. Starši so prišli do spoznanja, da je resnično treba že zelo zgodaj otroke ozaveščati o 

katastrofalnih posledicah nepremišljenega onesnaževanja okolja. Najvažnejše pa se mi zdi, da 

so ugotovili, da nas otroci nenehno opazujejo, posnemajo in sprejemajo naš odnos do okolja, 

zato jim moramo biti vedno dober zgled. Le na tak način se bodo otroci naučili spoštovati in 

uživati v svojem okolju ter v njem odgovorno delovati in živeti. 

 

Vemo, da si otroci veliko lažje zapomnijo nekaj, kar je bilo vključeno v njihovo aktivno igro 

oziroma delo kot pa nekaj, kar so se morali naučiti na pamet. Otroci se učijo na izkušnjah, 

zato jim moramo dati možnost, da sami raziskujejo, ugotavljajo in si širijo svoja znanja. 

Odrasli jih moramo ob tem samo spodbujati in jim postavljati nove izzive. Osebno najbolj 

uživam ob pogledu na otroke, ki uživajo, ko se izražajo v najrazličnejših tehnikah ustvarjanja, 

se učijo poslušati in spoštovati drug drugega, si krepijo grobo in fino motoriko itd. Vse, kar se 

bodo otroci naučili v predšolskem obdobju, bodo nosili kot dobro popotnico skozi celo 

življenje. Čeprav lahko z gotovostjo potrdim, da smo uspešno zaključili naše skupno tehnično 

ustvarjanje, proces ustvarjanja še vedno traja in ga bomo nadgrajevali tudi v bodoče.  
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