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POVZETEK 

 

Spodbudo za izdelavo svojega diplomskega dela Izdelava didaktičnih igrač z otroki, starimi 

3–6 let sem dobila, ko sem na fakulteti pri tehniki izdelala didaktične igrače in jih odnesla v 

vrtec. Tam sem otroke opazovala, kako si zavzeto ogledujejo narejene igrače in me z 

zanimanjem o njih veliko sprašujejo. Ker imamo v vrtcu tudi malo dobrih igrač, s katerimi se 

otroci lahko igrajo, se mi je porodila misel, da bi otroci lahko pridobili veliko novega znanja 

preko igre, veliko pa bi ustvarjali tako, če bi sami izdelali didaktično igračo. Odločila sem se, 

da skupaj z otroki izdelamo dve didaktični igrači, ki bi bili primerni za igro v vrtcu, skozi 

postopke izdelave pa bi otroci spoznali različne materiale, tehnike obdelovanja materiala in 

orodja.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila, kaj je igra in kaj so igrače, opisala sem 

vrste otroške igre in igrač ter kaj pomenijo igre in igrače za otrokov razvoj. Dotaknila sem se 

tudi vprašanja, ali se igre in igrače razlikujejo glede na spol otroka in katere igrače so 

primerne za določeno starost otroka. Opisala in osredotočila sem se na najpogostejše gradivo 

(papir in les), ki se ga uporablja za izdelavo didaktičnih iger. 

V empiričnem delu diplomskega dela me je zanimalo, od kod bodo otroci črpali zamisel za 

izdelavo igrač, ali bodo ideje domišljijske, popolnoma nove, ali take, ki jih že poznajo. Nato 

smo z otroki preko ustvarjalno-tehničnih procesov preoblikovali material v novo stvaritev, tj.  

igračo, ki nam je dala veliko ustvarjalnih možnosti in novih znanj; od tehnične, tehnološke, 

fizikalne, oblikovalne in socialne izkušnje ob vsem tem pa smo k sodelovanju povabili tudi 

starše in jih tako motivirali k razmišljanju o dobri igrači, ki otroku nekaj pomeni in se iz nje 

lahko pridobi nekaj novih spoznanj. Z otroki smo izdelali dve novi didaktični igrači in si s tem 

pridobili nov kotiček v vrtcu. 

S fotografijami sem predstavila postopke izdelave igrač, končni izdelek in interakcijo otrok z 

na novo izdelano igračo in igro. Dejavnosti, ki sem jih izvajala v vrtcu, sem opisala in 

evalvirala njihov potek. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Igrača, igra, didaktična igrača, tehnika, les, papir, karton in lepenka, otroci, ustvarjalnost. 



ABSTRACT 

The motivation for writing my diploma thesis titled Production of didactic toys to children 

aged 3–6 years came during arts and crafts course at the faculty when I made some didactic 

toys and took them to the kindergarten. There I observed how children eagerly examined the 

toys and asked me lots of questions about them with curiosity. Since there are not many good 

toys with which the children can play in the kindergarten, a thought sprang to mind that the 

children could acquire new knowledge through play and would become more creative if they 

made their own didactic toys. I decided to make two didactic toys together with the children 

which would be suitable for play in the kindergarten. Through the process of making the toys, 

the children would get to know different materials, different techniques of treating the 

materials and different tools.  

In the theoretical part of the diploma thesis, I explained what play and toys are, what kind of 

children's play and toys exist, and elaborated on the importance of play and toys for a child's 

development. I also touched upon the question of whether games and toys differ depending on 

the gender of a child and which toys are suitable for a particular age group. I described and 

focussed on the most common material (paper and wood) that is used for the production of 

didactic games. 

In the empirical part of the diploma thesis, I wanted to find out where the children would 

draw ideas from for making the toys, would the ideas be imaginative, completely new, or the 

ones they had already been familiar with. Then, together with the children, through creative 

and technical processes, we transformed the material into a new creation, i.e. a toy, which 

gave us a lot of creative opportunities and new skills; from technical, technological, physical, 

modelling and social experience. During this process, we invited the parents to come and 

participate and in this way we motivated them to think about what a good toy is, a toy that 

means something to a child and from which the child can get some new insights. Together 

with the children, we made two new didactic toys and in this way got a new children’s play 

corner in the kindergarten.  

The photographs depict the process of the toy making, the final product and the interaction of 

the children with the newly made toys and their play. The progress of the activities which I 

carried out in the kindergarten was described and evaluated  

KEYWORDS: A toy, play, didactic toy, technique, wood, paper, cardboard, children, creativity.  
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I. UVOD 

 

V današnjem potrošniškem svetu, kjer je mogoče najti kar koli si poželiš, so na tržišču tudi 

raznovrstne igrače, ki pa ni nujno, da so kvalitetne in primerne za otroke. V poplavi igrač iz 

plastičnih materialov pozabljamo na preproste igrače, ki otroku ne dajo samo neke trenutne 

zaposlitve in zadovoljitve, ampak mu lahko preko igre pomagajo krepiti spomin, pomagajo 

mu preizkušati gibalne in miselne sposobnosti ter spodbujajo kreativnost in interakcijo. Poleg 

tega je z vidika ekologije poplava plastičnega materiala popolnoma nesprejemljiva. 

Otroke žal vzgajamo tako, da ne razmišljajo več s svojo glavo, ampak samo še opazujejo. 

Menimo, da so igrače dovolj, da otroka zaposlimo, ne zavedamo pa se, da lahko otroku damo 

veliko več, če se z njim usedemo, poigramo ali nekaj skupaj izdelamo. Pomembno je, da 

otrokova mlada leta, ko je raziskovalno usmerjen, izkoristimo, da mu naš naravni svet 

prikažemo neposredno preko izkušenj, da lahko otroci med seboj sodelujejo, se dogovarjajo, 

rešujejo določen problem, da delajo v naravnem okolju, kjer uporabljajo prave pripomočke in 

orodja. Pri uporabi le-tega si otrok pridobi izkušnje, ki jih uporablja pri naslednji izvedbi, 

projektu in v nadaljnjem življenju. 

Današnji otrok želi, da ga družba resno sprejme, pa čeprav je še majhen in neizkušen, ne želi 

si tako imenovanih »helikopterskih« staršev, ki bdijo nad vsakim njegovim korakom in mu 

želijo takoj pomagati. Želi si svobodnih dialogov z odraslo osebo ter ob tem imeti možnost 

aktivnega in problemskega mišljenja, da skozi neki proces izrazi svoje hotenje, nekaj naredi, 

izdela in pri tem vztraja ne glede na cilj. 

Ob takem razmišljanju se mi postavljajo vprašanja, ali bi otroci sploh želeli sami izdelati in 

ustvariti igračo, s katero bi se nato tudi igrali, in ali bi jim ta igrača pomenila več kakor tiste, 

ki so kupljene, ter ali se kažejo kakšne razlike pri igranju glede na spol. Obenem pa bi rada 

pritegnila starše k sodelovanju in razmišljanju, katere igrače so res dobre in pomembne za 

njihovega otroka. 

Delno že sedaj lahko odgovorim na temeljno vprašanje, saj menim, da bi otroci z veseljem 

izdelali igračo, ki bi nastala izpod njihovih rok – še raje in z večjim veseljem bi jo izdelali, če 

bi uporabili pravo orodje in pripomočke, ki jih uporabljajo odrasli. Menim tudi, da nas taka 

izdelava igrač lahko popelje v raziskovanje izven igralnice tudi s pomočjo staršev. 
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Glavni cilj, ki sem si ga zadala z diplomskim delom, je prikaz postopka, v katerem otroci 

ustvarjalno in aktivno sodelujejo v procesu izdelave didaktičnih igrač ter uporabljajo različne 

tehnične materiale in orodja, ob tem pa spoznajo tudi različne tehnike obdelovanja predvsem 

papirnega in lesnega materiala. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. IGRA  

 

1.1 DEFINICIJA IGRE 

Zgodovinski viri navajajo, da so o igri razmišljali že stari Grki. Pisatelj Plutarh (1. stol. n. št.) 

je razglabljal o igri kot o »pogoju za zdravo življenje«, Platon je trdil, da morajo otroci že 

zgodaj »skozi igro spoznavati zakone družbe«, Aristotel pa je zapisal, da mora biti igra taka, 

da »spodbudi aktivnosti, ki jih bo otrok kasneje potreboval v življenju«. V srednjem veku je 

pomembno razmišljanje o igri J. J. Rousseauja, ki je trdil, da ima igra pedagoški učinek, da se 

»otrok v igri uči« (Šugman, 2004). 

Igra je delovanje, ki poteka iz notranje nuje in ga spremlja svojevrstno ugodje, nima 

zavestnega zunanjega namena, marveč ima svoj namen samo v sebi, delovanje, ki ga določata 

gon po dinamičnem oblikovanju in gon po statični predanosti (Kuret, 1959, str. 19). 

Najsplošneje se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, ki se je loti posameznik zaradi nekega 

zadovoljstva, ne glede na končni rezultat aktivnosti. Posameznik se loti igralne aktivnosti brez 

vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem doživi (Horvat, 

Magajna, 1989). 

Igra je pomembna za otrokov razvoj in učenje, ne glede na to, ali gre za dojenčka, malčka ali 

otroka v zgodnjem otroštvu. Otroku omogoča, da se razvija na zaznavno-gibalnem, 

čustvenem, socialnem in spoznavnem področju. Igra je učenje, za katero je otrok 

notranje motiviran, saj mu igranje kot dejavnost veliko pomeni. Njena prednost je v tem, da 

pri njej rezultat oziroma dosežek nista cilj (Marjanovič Umek, 2011). 

 

1.2 VRSTE OTROŠKE IGRE 

Klasifikacije otroške igre se med različnimi avtorji delno razlikujejo. Gre za razlike v številu 

različnih vrst igre, v skupinah in podskupinah, njihovem poimenovanju in vsebinski 
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pokritosti. V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Tolčič 

(1961). Različne vrste igralnih dejavnosti umešča v štiri skupine: 

 funkcijska igra: vključuje npr. tipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršno koli preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih; 

 domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

 dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje; 

 ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnjo. 

Ta klasifikacija je posebej zanimiva zato, ker kot posebno skupino predstavlja dojemalno 

igro, ki je pri drugih avtorjih ne zasledimo (Marjanovič Umek, 2001, str. 33). 

 

1.3 POMEN IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 

Igra je dejavnost, ki omogoča vsestranski razvoj otrok in je nepogrešljiva pri zagotavljanju in 

razvoju zdrave in srečne otrokove osebnosti. 

 Igra uspešno razvija, otrokove funkcije in sposobnosti. Ob igri otrok razvija svoja 

čutila, pridobiva zaznave in predstave, bogati in razvija domišljijo, primerja, 

raziskuje, sklepa in rešuje različne probleme ter si tako razvija mišljenje. V igri 

pridobi sposobnost opazovanja ter si razvija telesne in intelektualne spretnosti. 

 Ob igri pridobiva izkustva o predmetih, spoznava lastnosti predmetov, se srečuje z 

osnovnimi zakonitostmi v svetu in začenja razumeti svet. 

 V spontani igri otrok naravno izraža samega sebe in si oblikuje svoje sposobnosti. 

V igralni aktivnosti je otrok čustveno zadovoljen in pozitivna čustva se še 

poglabljajo. Ob igri se otrok nauči postavljati cilje in k ciljem najlažje naveže stike 

z drugimi ljudmi. 

 V igri otrok lahko izravnava razne primanjkljaje. Nauči se prenašati poraze in 

doživljati uspehe (Tomažič, 1999). 
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1.4 OTROŠKA IGRA IN SPOL 

Belsky zapiše (v Marjanovič Umek, 2001), da se starši različno vedejo do deklic in dečkov že 

takoj po rojstvu. Različno vedenje se ne kaže enako intenzivno na vseh področjih razvoja in je 

manj različno npr. pri hranjenju in umivanju kot pa pri igri in socialnih interakcijah. Razvoj 

spolne identitete v vsej svoji celovitosti se odraža v igri in nanjo vpliva, hkrati pa tudi igra 

vpliva na razvoj spolne identitete. Izbira igrač, vsebina igre in njena vrsta ter soigralci – vse to 

so prvine igre, ki so odvisne tudi od spola.  

J. Lever (v Marjanovič Umek, 2001) je opredelila šest med seboj povezanih razlik v igri med 

deklicami in dečki. Zapisala je, da se dečki igrajo zunaj več kakor deklice, da se družabne igre 

dečkov bolj razlikujejo glede na starost kot družabne igre deklic. Deklice so se bolj 

pripravljene igrati deške igre kot dečki dekliške, v igri imajo rade sodelovanje, igrajo se na 

manjši površini. Nasprotno pa imajo dečki radi tekmovalne igre, za kar potrebujejo veliko 

prostora. Dečki pri igri vztrajajo dlje, njihove igre pa potekajo v večjih skupinah kot družabne 

igre deklic. 

 

 

2. IGRAČE 

 

2.1 DEFINICIJA IGRAČE 

Marjanovič Umekova (2001) igračo v širšem pomenu besede opredeli kot vsak predmet, ki ga 

otrok v svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. Igrače so osnova otrokove igre, ki postavi 

okvirno idejo za igro ter vpliva na posamezne oblike iger. Sprva so to deli telesa, kot so prsti, 

roke in noge, nato obraz in roke osebe, ki otroka neguje, kasneje pa tudi predmeti iz 

njegovega okolja: odeja, plenice, papir, lončki in »prave« igrače, ki so izdelane doma ali 

industrijsko.  

Igrača je predmet za uporabo pri igri. Pomembne so za razvoj otrok in mladostnikov, ki ob 

igri razvijajo motorične spretnosti ali se učijo (štetja, branja itd.). Lahko so lesene, kovinske, 

poganjajo jih lahko baterije ipd. Igrače so zelo star izum, kar dokazujejo arheološka odkritja 

punčk iz cunj, preproste frače, vrtavke ipd., poleg tega pa so za igro uporabni tudi povsem 

vsakdanji predmeti. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Igra
http://sl.wikipedia.org/wiki/Otrok
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mladostnik&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorika&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C4%8Denje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tetje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Branje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterija_(elektrika)&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fra%C4%8Da
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrtavka
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V sodobnem času sta proizvodnja igrač in trgovina z njimi pomemben sektor globalne 

ekonomije, zato se pogosto pojavljajo kritike o kakovosti dostopnih igrač in njihovi 

primernosti za razvoj otrok. 

 

2.2 VRSTE OTROŠKIH IGRAČ 

Otroške igrače lahko razvrstimo na več načinov, in sicer glede na starost otroka, po 

zahtevnosti, po njihovem bistvu, namenu … Etnolog dr. Niko Kuret, ki se je v slovenskem 

prostoru največ ukvarjal z igro in igračami, je igrače razdelil po njihovem bistvu. 

 Vežbalne: otrok z njimi vežba svoje čute ter druge duševne in telesne sposobnosti. 

To so prve otrokove igrače, kot so njegovo telo in njegovi glasovi, posebne igrače, 

ki jih otrok lahko gleda, prijemalne igrače, kot so razne manjše ropotulje, igrače, 

na katerih otrok prijemaje pridobiva izkušnje, ropotulje, razne votle posode, 

vozički, avtomobilčki, gugalni konji … 

 Izmiselne: otrok z njimi razvija svojo domišljijo. To so punčke, živali, vozila, 

metla in smetišnica, razna oblačila, vse vrste kock, kuhinje, šotor … 

 Stvarjalne: otrok z njimi vežba svoje telesne zmožnosti. To so igrače, ki se med 

seboj skladajo in sestavljajo; otrok želi z njimi postaviti nekaj določenega, takrat 

pa že stopi v svet tehnike (Kuret, 1959). 

Marjanovič Umekova (2001) pa igrače razvrsti na osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri z 

igračami razvija. 

a. Igrače za razgibavanje vplivajo na razvoj otrokove motorike ter tako omogočajo in 

pospešujejo razvoj gibalnih spretnosti (vozila, žoge). 

b. Ljubkovalne igrače so običajno narejene iz mehkih materialov. Otroci jih lahko 

ljubkujejo, pestujejo in v svoji igri oživljajo. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo občutek 

varnosti in topline ter ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj (živali iz pliša, lutke). 

c. Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih 

konstruktov in si tako pridobiva tehnične izkušnje (kocke, naravni materiali: mivka, kamenje, 

listje). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Trgovina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
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d. Pripomočki za družabne igre otroka navajajo na upoštevanje pravil igre, saj zahtevajo 

sodelovanje s soigralci (karte, igra Človek, ne jezi se, monopoli). 

e. Priložnostne igrače so različne doma izdelane oz. improvizirane igrače. Otroci jih izdelajo 

sami oz. s pomočjo odraslih. Te igrače so iz različnih materialov in služijo najrazličnejšim 

namenom. Avtorica poudarja, da z izdelavo domačih igrač otrok utrjuje zaupanje v lastne 

sposobnosti. 

 

2.3 IGRAČA IN SPOL OTROKA 

Na otrokovo željo po igranju z določeno igračo močno vpliva zgodnja izpostavljenost 

vzornikom (staršem, vrstnikom). Primernost igrače za deklice ali dečke delno določajo 

otrokovi vrstniki istega spola. Shell in Eisenberg (v Marjanovič Umek, 2001) sta v svoji 

raziskavi ugotovila, da 4–5-letni otroci poimenujejo kot moško tisto igračo, s katero se igrajo 

večinoma dečki, ki so jih prej opazovali pri igri, ter kot žensko igračo tisto, s katero se igrajo 

večinoma deklice. Rezultati različnih raziskav kažejo tudi na to, da se otroci istega spola 

pogosteje približajo otroku, ki se igra z igračo, tradicionalno primerno njegovemu spolu, kot 

če se igra z igračo, ki jo pogosteje uporabljajo otroci nasprotnega spola. Eden izmed vzrokov 

za to, da otroci izbirajo igrače, ki naj bi bile značilne za njihov spol, je lahko ravno želja po 

odobravanju s strani vrstnikov, želja po izogibanju negativnim reakcijam in želja po 

nadaljnjih interakcijah z vrstniki istega spola. 

Zelo pomemben model spolne vloge so prav gotovo otrokovi starši. Preference za spolno 

stereotipne igrače naj bi bile odvisne od tega, v kolikšni meri starši odobravajo in podpirajo 

otrokovo zanimanje za spolno stereotipne igrače (Marjanovič Umek, 2001). 

 

2.4 DIDAKTIČNA IGRAČA 

T. Bruce (1996) pravi, da v zahodni kulturi prevladuje ideja, da naj bi t. i. didaktične igrače 

razvijale otrokovo mišljenje, predvsem pa spodbujale razvoj branja, pisanja, razumevanja 

števil, fizike in tehnologije, zato so pogosto visoko strukturirane. Vzgojni pomen didaktične 

igrače pozna le vzgojitelj ali starš, medtem ko se ga otrok, ki se z igračami igra, niti ne 

zaveda. 
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Poznamo različne didaktične igre, ki jih je naštel Kamenov (1981). To so npr. domine, 

spomin, šah, dama, monopoli, labirinti, igra Človek, ne jezi se, zloženke, sestavljanke, igre 

konstruiranja, logično-matematične igre, besedne igre … (Marjanovič Umek, 2001). 

  

 

3. IGRAČE ZA OTROKE POSAMEZNIH STAROSTI 

Otrok v toku svojega razvoja potrebuje različne igrače, ki ga spodbujajo, zato jih moramo 

izbrati glede na njegove spreminjajoče se potrebe. Zelo pomembno je, da je igrača, ki smo jo 

izbrali zanj, primerna za njegova leta. Če je igrača prezahtevna, otrok ne bo vedel, kako naj jo 

pravilno uporablja, in ne bo mogel posebej uživati v igri. Če pa je igrača preveč preprosta, se 

bo kmalu začel dolgočasiti (Stoppard, 1992). 

 

3.1 IGRAČE ZA OTROKE, STARE 3–4 LETA 

Otroci, stari 3–4 leta, dobro posnemajo osebe v igri in pogosto tudi jasno nakažejo svoj 

čustveni odnos do njih. V tej starosti že zmorejo razumeti pravila igre. Radi se igrajo z 

lutkami, ki ponazarjajo resnične osebe iz njihovega življenja, predmete v miniaturi, s katerimi 

lahko posnemajo delo in življenje odraslega. 

Fantje imajo zelo radi različne oblike avtomobilov. Ti so za otroka vredni predvsem takrat, če 

jih lahko razstavi in sestavi ali jim po svoji zamisli doda razne dele. V tej starosti otroci veliko 

rišejo in slikajo, zato jim ponudimo barvne svinčnike, krede in vodene barvice. Prevladujejo 

tudi že razne družabne igre, kot so domino v barvah in slikah, spominske igre, igre s 

številkami in črkami. Otrok rad posluša daljše pravljice, zabava pa se tudi z raznimi 

glasbenimi inštrumenti. Nikakor pa ne smemo pri tej starosti pozabiti na športne igre. Za 

gradnjo in konstrukcijo so nepogrešljive legokocke. Za modeliranje sta priporočljiva glina ali 

plastelin, otroci pa zelo radi oblikujejo tudi mivko (Pogačnik-Tolčič, 1983). 
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3.2 IGRAČE ZA OTROKE, STARE 4–5 LET 

Štirileten otrok je pogosto zelo energičen in samosvoj; zelo rad se igra z besedami. To 

razvojno obdobje od njega zahteva veliko gibanja. Nekateri otroci so v tej starosti na igriščih 

pravi akrobati, zato potrebujejo veliko gibalnih igrač. 

Zelo jih razveselimo, če jim podarimo skiro, rolerje drsalke ali smuči. Radi imajo igralne 

karte, igro Človek, ne jezi se, mlin, radi se igrajo prodajalno in podobne igre z vlogami. 

Nekateri zelo priporočajo igre s tako imenovanimi logičnimi kockami, ki otroke pripravijo na 

učenje množic. Otrok se s tem didaktičnim materialom igraje seznani in si hitro pridobi 

principe razvrščanja po barvah, oblikah in količinah (Pogačnik-Tolčič, 1983). 

 

3.3 IGRAČE ZA OTROKE, STARE 5–6 LET 

V tej starosti priporočamo igre, ob katerih mora otrok misliti, konstruirati oblike, veliko risati 

in ob vsem tem uriti vztrajnost. Priporočljivo je, da se otrok veliko igra z lutkami, da se 

seznanja z barvami in njihovimi odtenki, da spoznava količinske pojme in razpravlja, kaj se 

dogaja okoli njega. 

Prav tako se vedno bolj zanima za družabne aktivnosti in rad načrtuje, kaj bo počel skupaj s 

prijatelji. Otrok se v tej starosti več ur igra s punčkami, ki jim lahko natika različne oblekice 

in dodatke. Sami so sposobni sešiti oblekico svojim punčkam in pajacem. Prednost dajejo 

raznim družabnim igram, sestavljankam, vrvici za skakanje, izbirajo majhna vozila raznih 

modelov, radi imajo lesene konstruktorje, legokocke, tamburin (Pogačnik-Tolčič, 1983). 

 

3.4 SPODBUJANJE OTROKOVE USTVARJALNOSTI 

Pojem igrač, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, temelji na predpostavki, da so vsi otroci 

enaki, zato naj bi ista igrača izzvala isti odgovor pri vseh otrocih. Otroci pa si niso enaki: vsak 

je enkraten, s svojimi potrebami, sposobnostmi in osebnostjo, zato tudi domišljija ne more biti 

univerzalna in določena vnaprej, prav tako tudi ne dražljaj, ki jo izzove. Igrača, ki spodbuja 

ustvarjalnost, naj bi bila nizko realistična, da bi otroku lahko predstavljala kar koli. Predšolski 

otroci imajo v sebi ustvarjalnost in radovednost, ki jim je sama sebi namen, zato moramo ta 

čas izkoristiti, da le-to spodbudimo in krepimo, ne pa da zaviralno vplivamo nanju. Preko 
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idej, ki so jih otroci dajali in razvijali skozi celoten projekt, zasnovan v okviru te diplomske 

naloge, sem to zelo dobro opazila. Otroci so igračo z veseljem in zagnanostjo izdelovali, na 

koncu bili z njo zadovoljni, se z njo postavljali pred drugimi otroki iz ostalih skupin in jih 

povabili k igri, spoznali so ogromno novih izzivov ne samo v vrtcu, ampak tudi v njegovi 

naravni okolici. 

Ker so bili ob izdelavi didaktičnih igrač in igri otroci tako zadovoljni, polni domišljije in 

zvedavi, menim, da bi to njihovo radovednost in ustvarjalnost morali zadovoljiti v vseh 

oddelkih v vrtcu in skozi vse leto, ne pa samo po projektih. Otroci bi tako imeli možnost 

kvalitetno spodbujati svoj telesni in kognitivni razvoj, kar pa je nujno potrebno za njihovo 

nadaljnje življenje. 

 

 

4. OTROK IN TEHNIKA 

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 svojih dejavnostih opazuje, 

prepoznava in posnema tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom posnema 

stroje in vozila, prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih igrah 

konstruira in gradi, pa tudi razstavlja. Tako si pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet 

tehnike in njegove posebnosti. Ta proces je razmeroma spontan in poteka v krogu družine, 

bolj načrtno in usmerjeno pa v okviru predšolske vzgoje.  

Vzgojno-varstvene organizacije skupaj z drugimi dejavniki (predvsem s starši) uresničujejo 

vzgojne smotre in naloge predšolske vzgoje tudi na področju delovno-tehnične vzgoje, in 

sicer tako, da dejavnosti, s katerimi uresničujejo smotre in naloge tehnične vzgoje, povezujejo 

v kompleksni vzgojni proces. 

S kompleksnim vzgojnim procesom pri tehnični vzgoji otrok spoznava pomen in namen 

tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov. Primerja in razlikuje objekte, vozila, 

stroje, orodje in pribor, ki jih srečuje v svojem okolju. Otrok spoznava nekatere strojne dele, 

odkriva osnovne tehnične funkcije in pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, pojave in 

procese. Spoznava različne materiale, iz njih oblikuje (pri tem uporablja orodje in pribor) in 

se uri v različnih tehničnih opravilih (žaganje, pribijanje, rezanje …) (Papotnik, 1993). 
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4.1 VLOGA VZGOJITELJA 

Praktično aktivnost pri tehnični vzgoji v vrtcu moramo pojmovati kot kompleksno aktivnost, 

pri kateri so otroci in vzgojitelji postavljeni v aktiven in ustvarjalen odnos do preoblikovanja 

začetnega stanja materiala. Vzgojitelj mora: 

 razvijati in spodbujati otrokovo nagnjenje do tehniškega ustvarjalnega dela in 

zbujati veselje za delo na tehničnem področju, 

 razvijati delovne spretnosti in delovne navade ter sposobnosti za organizacijo dela, 

 razvijati ljubezen do tehnike in oblikovati pravilen odnos do tehničnih stvaritev, 

 seznanjati otroke z različnimi delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami in 

materiali ter jih v ustvarjalnem delovnem procesu usposabljati za njihovo uporabo, 

 razvijati osnove za vrednotenje tehničnih stvaritev, 

 razvijati in spodbujati razvoj konstruktorstva in inovatorstva. 

S pravilno urejenim delovnim mestom mora vplivati na skladen razvoj otrokove osebnosti. 

 

4.2 VLOGA STARŠA 

Otrokovi starši imajo pri vsestranskem oblikovanju otrokove osebnosti zelo pomembno 

vlogo. Naše trgovine so prepolne otroških igrač, ki so za otrokove roke bolj ali manj 

posrečeno izbrane. Pogosto jih oblikujejo oblikovalci, ki so sicer strokovnjaki na svojem 

področju, zelo malo pa vedo o potrebah otroka, o sodobni razvojni psihologiji in pedagogiki. 

Njihove igračke so zares lepe, umetniško neoporečne, toda ko jih otrok prime v roke, jih 

kmalu odloži (Kuret, 1959). Prav zato je velika odgovornost na strani staršev, da znajo izbrati 

pravilno igračo, s katero se bo otrok igral oziroma se bosta skupaj igrala ali celo sama izdelala 

igračo. 

Dandanašnji starši pa se z otrokom pogosto ne znajo igrati. Zdi se jim dovolj, da mu kupijo 

igračo, ne vzamejo pa si časa za otrokovo igro, niti nimajo zanjo potrebnega razumevanja. 

Vendar pa se otrok ob skupnem igranju in z  razgovori, ki potekajo ob tem, odpre in razodene, 

otroka spoznamo takega, kakršen je, ob tem pa bo povedal, kako želi, da ga obravnavamo  

(Kuret, 1959). 
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5. VRSTE MATERIALOV ZA IZDELAVO IGRAČ 

Izbiranje igrač je odgovorna stvar. Tudi tu velja, da je za otroka le najboljše dovolj dobro, 

najboljše pa ni vedno najdražje – tega marsikdo ne ve. Igrače so trajni otrokovi spremljevalci, 

sprejme jih v svoje srce, zato naj bodo tega vredne (Kuret, 1959). Otrok se najbolj razveseli 

igrače, ki je narejena samo zanj (priložnostna igrača) in iz priložnostnega materiala, odpadne 

embalaže, predmetov, ki jih najdemo v naravi, gospodinjstvu ali celo na potovanju ali izletu. 

Otrok je aktivno udeležen v proces izdelave igrače: sam daje zamisli in odkriva nove igralne 

možnosti, s čimer krepi svoje ustvarjalne in oblikovalne sposobnosti (Pogačnik Tolčič, 1978). 

Igrača naj bo preprosta, vsestransko uporabna, naj ustreza starostni stopnji, naj bo lepa, 

trpežna, ustreza naj zdravstvenim zahtevam, naj jih ne bo preveč, pa tudi premalo ne.  

Ob funkcijski vrednosti igrač ne smemo gledati le na estetiko, ampak tudi na material. Ta je v 

tehnološkem pogledu ustrezen, če je trden, a dovolj prožen, če nima ostrorobega preloma, če 

so robovi igrače gladki, zaobljeno stiskani ali vlečeni in obrušeni. Materiali, ki se uporabljajo 

pri izdelavi igrač, so v glavnem les, umetne mase, tekstil in kovina (Marjanovič, 1981). 

 

5.1 PAPIR, KARTON IN LEPENKA 

Izmed vseh gradiv, iz katerih danes izdelujemo najrazličnejše uporabne izdelke, gotovo 

največ uporabljamo papirna gradiva; npr. učbenik sestoji iz listov in platnic (torej iz papirja in 

kartona), skoraj vsak dan pišemo v zvezke ali rišemo na risalne liste, uporabljamo razne 

barvne papirje, poznamo tudi papirnate robčke, brisače, vrečke, prtičke, tapete, kartonske in 

lepenkaste škatle. Čeprav je danes uporaba papirja zelo raznovrstna, ga še vedno največ 

uporabljamo za širjenje pisane besede. 

Osnovna surovina za izdelavo papirja, kartona in lepenke so naravne vlaknate snovi. Dolga 

stoletja so uporabljali predvsem vlakna bombaža, konoplje in lanu. V proizvodnji papirja za 

široko porabo jih danes manj uporabljajo. Izpodrinile so jih vlaknate snovi, pridobljene iz 

smrekovega, bukovega, jelovega in topolovega lesa (Papotnik, 1999). 

Papir, karton in lepenka se med seboj razlikujejo po debelini, teži in kakovosti: papir je tanek 

in enoplasten, karton je debelejši (eno-, dvo- ali troplasten), lepenka pa je debela do 5 mm in 

večplastna.  
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POSTOPKI OBDELAVE IN ORODJA ZA PAPIR, KARTON IN 

LEPENKO 

 RISANJE 

Za risanje uporabljamo različne svinčnike (svinčnik HB, tehnični svinčnik in kemično pisalo). 

Pri njih morajo biti konice ostre. Rišemo lahko prostoročno in z geometrijskim orodjem. 

Ravne črte vlečemo z ravnilom ali s trikotnikom, kjer mora biti vrh konice svinčnika 

naslonjen na stranico, svinčnik pa mora biti nagnjen v smeri vlečenja, tj. poteka črte. Črte 

vlečemo z leve proti desni. 

Risanje s šestilom poteka tako, da moramo mero za polmer določiti na ravnilu, šestilo držimo 

s palcem in kazalcem, vrtimo ga enakomerno in v smeri urnega kazalca. 

 REZANJE 

Za rezanje uporabljamo obdelovalno orodje (škarje, lepenkarski nož in skalpel). Rez mora 

potekati natanko po črtah, in ne poleg njih.  

Papir lahko strižemo s škarjami, ki naj imajo zaobljeni konici, to je ustrezno z vidika varnosti. 

List, ki ga režemo s škarjami, držimo v roki, pazimo, da ga ne zmečkamo in da vedno vidimo 

črto, po kateri z dolgimi rezi režemo obliko. 

Dolge reze najlepše napravimo z nožem. Papir, lepenko in karton lahko režemo z 

lepenkarskim nožem. Režemo le na debelejši lepenkasti ali leseni podlagi. List položimo na 

podlago in z nožem vlečemo ob kovinskem rezilu, ki ga moramo s prsti čvrsto pritiskati na 

želeno mesto, pri tem pa paziti, da se ravnilo ne premakne.  

 PREGIBANJE 

Za pregibanje uporabljamo postopek žlebičenja, pri katerem uporabljamo gladilko ali šilo. 

Žlebičimo tako, da kovinsko ravnalo položimo na želeno črto risbe in z gladilko enakomerno 

potegnemo od zgoraj navzdol. Žlebičimo praviloma po črtkani črti in tako dobimo lep, oster 

in nezlomljen pregib. 

 LUKNJANJE 

Luknjanje izbijamo z luknjači, pri katerih moramo upoštevati ostrino luknjača in njegov kot. 

Najustreznejši je kot, ki s podlago tvori 90°. Luknjamo na lepenkasti ali svinčeni podlagi. 
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Luknjač moramo držati čvrsto z dvema prstoma in tako, da rob blazinice roke lahko 

naslonimo na podlago. 

 LEPLJENJE 

Preden pričnemo z lepljenjem, mizo in svoja oblačila primerno zaščitimo. Za lepljenje 

izdelkov iz papirnih gradiv lahko uporabljamo razna lepila. Za nanašanje lepil si izdelamo 

lopatico, s katero sloj lepila enakomerno razporedimo po želeni ploskvi. Vlažnost, ki nastane 

na površini, kamor nanašamo lepilo, zmanjšamo z razstiranjem lepila od sredine proti 

robovom lepljenca.  

 SESTAVLJANJE DELOV V CELOTO 

Izdelane sestavne dele zlepimo z lepilom, spojimo s sponkami, razcepkami itd. V sklope le-te 

pa spojimo v končne izdelke. Sledi še obdajanje z barvnimi papirji, barvanje in opremljanje 

izdelkov z napisi in nalepkami. Tako so izdelki nared za okras, igro, razstavo, darilo … 

(Papotnik, 1999). 

 PLASTIFICIRANJE 

Med obdelovalne postopke bi dodala še plastificiranje, ki nam omogoči, da je papir dalj časa 

obstojen, bolj trden in zaščiten pred zunanjimi vplivi. Plastificiramo lahko eno- ali 

dvostransko, in sicer z aparatom za plastificiranje.  

 

5.2 LES 

Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,5 % naše domovine. Pretežni del slovenskih 

gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo 

razmeroma veliko proizvodno sposobnost. Les tako spada med najpogosteje uporabljena 

gradiva za izdelavo različnih predmetov.  

Ko drevo posekajo, dobimo les. Ta je naravni material in hkrati najstarejša surovina, s katero 

je človek gradil in iz njega izdeloval najrazličnejše orodje. Danes je les material, iz katerega 

pridobivamo nešteto snovi, ki jih predelujemo v najrazličnejše izdelke. Prednost dajemo 

trdemu lesu; mehak les se lomi, v špranjah se nabira umazanija, štrleče trščice pa lahko 

poškodujejo nežno otrokovo kožo (Marjanovič Umek, 2001). Les je naravni material, ki je 

trden, upogljiv, prožen, predvsem pa lep, topel in preprost za obdelavo. Obdelujemo ga s 
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posebnimi obdelovalnimi postopki, pri čemer lahko nastane okrogel les, tram, gredica, deska, 

letev, letvice … 

Vendar pa pri obdelavi lesa z otroki izbiramo mehkejše in lažje vrste lesa, kot so smrekov, 

macesnov, bukov, hrastov, lipov, javorjev in topolov les ter tropske vrste lesa, ki ga je lažje in 

hitreje obdelovati. Les kot naravni material je kot ustvarjen za majhne prstke, saj s svojo 

čutnostjo, vzdržljivostjo, individualno teksturo in prijetno aromo spodbuja otrokov razvoj 

čutov ter vabi k igri. 

 

POSTOPKI OBDELAVE IN ORODJA ZA LES 

 ŽAGANJE 

Nekdanje ročno žaganje je zamenjala laserska tehnologija. Sodobna tehnologija stremi k višji 

produktivnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti, po drugi strani pa so ročno izdelani predmeti 

še vedno zelo cenjeni.  

Žaganje lesa je začetek tehnologije obdelovanja lesa. Les lahko obdelujemo z ročnim 

orodjem, kot so mizarska ročna žaga, lisičji rep, žagica, žaga luknjarica, žaga grebenica in 

žaga za furnir, ter z ročnimi strojčki, kot so ročna krožna žaga, vbodna žaga in verižna žaga, 

lahko pa ga obdelujemo tudi strojno.   

 VRTANJE 

Z orodji za vrtanje lesa izdelujemo različne izvrtine oz. luknje v les. Vrtalo se uporablja za 

ročno vrtanje lesa. Vrtalnike uporabljamo za vrtanje lukenj v les, pogosto pa tudi za privijanje 

vijakov v les; električni vrtalnik ima možnost vrtenja v levo in desno smer. Sveder vpnemo z 

roko. Akumulatorski vrtalnik nekaj časa nudi avtonomijo, nato pa se akumulator izprazni, 

zato ga je treba napolniti s posebnim polnilcem.  

Za uspešno vrtanje v les potrebujemo ustrezne svedre; uporabljamo posebne lesne svedre. 

 PILJENJE IN BRUŠENJE 

Pile za les le-tega grobo oblikujejo (npr. zaokrožujemo robove pri čepih). Z brušenjem les 

pripravimo za končno površinsko obdelavo (npr. lakiranje ali voskanje). Brušenje lahko 
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izvajamo ročno ali z ročnimi električnimi strojčki, v obeh primerih pa potrebujemo brusni 

papir oz. brusno platno. Brusne papirje razvrščamo glede na granulacijo brusilnih zrnc.  

Za brušenje lesa lahko uporabljamo ročna orodja (različne kladice) ali ročne električne stroje, 

kot so vibracijski brusilni stroj, tračni brusilni stroj in kolutni brusilni stroj.  

 PRITRJEVANJE IN LEPLJENJE 

Da se nam les med obdelavo ne premika, ga moramo pritrditi. Lahko ga pritrdimo z mizarsko 

svoro ali namestimo v primež. Za izrezovanje kotov uporabimo jeralnik. 

Lepilo nanašamo z valjčkom, čopičem, lopatico ali glavnikom, lahko pa lepilo stisnemo iz 

plastenke. Po nanosu lepila moramo okvir stisniti s sponami in zagotoviti pravokotnost. Z 

nadaljnjo obdelavo okvirja lahko pričnemo šele, ko se lepilo dokončno strdi. 

 ŽEBLJANJE IN VIJAČENJE 

Orodja za žebljanje uporabljamo za pribijanje žebljev, žičnikov in sponk. To lahko opravimo 

ročno s kladivom in kleščami ali z ročnimi strojčki, ki delujejo na stisnjen zrak. Za 

proizvodnjo stisnjenega zraka potrebujemo kompresor. 

Orodja za vijačenje omogočajo privijanje različnih vijakov v les. Vijake privijamo v les zaradi 

vgrajevanja različnih okovij ali spajanja enega kosa lesa z drugim. Pred privijanjem vijakov v 

trde lesove moramo les predhodno navrtati. Orodja, ki nam omogočajo privijanje vijakov v 

les, so ročni izvijači ali električni vijačniki. 

 

5.3 VARNOST PRI DELU 

Varno delo je odvisno od: 

 objektivnih dejavnikov (okoliščine) in  

 subjektivnih dejavnikov (osebni in človeški faktor). 

Ti dejavniki so med seboj povezani. Če ima otrok poškodovan prst na roki, s katero naj bi 

strigel s škarjami, ne bo mogel striči ali pa bo strigel po svoje; tako lahko izzove poškodbo. 

Varno delo lahko zagotovimo na več načinov: 

 z demonstracijo: otroku je treba prikazati varen postopek dela, 
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 z razgovorom: z otroki se je treba pogovoriti o prikazanem postopku dela 

(ocenimo stopnjo njihovega razumevanja), 

 z izvedbo: otroci izvajajo postopek tako, kot je bil prikazan, 

 s ponavljanjem in utrjevanjem: otroci pravilno ponavljajo postopek, pri čemer 

nekatere prijeme in izvedbe oblikujejo na svojevrsten in izviren način. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

V skupini, v kateri delam že tri leta, sem pri opazovanju 3–6 let starih otrok ugotovila, da 

imamo zelo malo igrač, zato bi si jih želeli več. Na fakulteti smo pri predmetu tehnika 

izdelovali didaktične igrače, ki sem jih nato dala otrokom v vrtcu, da se z njimi igrajo in jih 

preizkusijo. Opazila sem, da otroke moje igrače zelo zanimajo. V rokah so si jih ogledovali, 

jih preizkušali in se z njimi igrali. Otroci so me spraševali, kje sem te igrače dobila; 

odgovorila sem jim, da sem jih izdelala sama. Ker sem opazila, da imajo zanje veliko 

zanimanja, sem sklenila, da spodbudim otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, zato sem jim 

ponudila možnost, da si sami zamislijo in skonstruirajo svojo igro in igrače. 

Za otroka je zelo pomembno, da mu že v začetnih letih njegovega življenja privzgojimo 

ljubezen do učenja in raziskovanja, kar mu olajša pot v svetlo prihodnost. Pomembno je, da 

otroci usvojijo sposobnosti za reševanje problemov in pridobijo lastne izkušnje na zabaven in 

spodbuden način. Igra je pomembna za otrokov razvoj in učenje, ne glede na to, ali gre za 

dojenčka, malčka ali otroka v zgodnjem otroštvu. Otroku omogoča, da se razvija na 

zaznavno-gibalnem, čustvenem, socialnem in spoznavnem področju. Igra je učenje, za katero 

je otrok notranje motiviran, saj mu igranje kot dejavnost veliko pomeni. Njena prednost je v 

tem, da pri njej rezultat oziroma dosežek nista cilj (Marjanovič Umek, 2011). Otroško 

radovednost in ustvarjalnost bom izkoristila, da mi bodo otroci povedali svoje želje za 

izdelavo igrač. Zanima me, od kod bodo otroci črpali ideje za izdelavo igrač, ali bodo ideje 

domišljijske, popolnoma nove, ali take, ki jih že poznajo.  

Obenem sem opazila tudi to, da otroci v vrtec prinašajo najrazličnejše drage igrače, ki jih po 

vrtcu samo prenašajo, z njimi pa se sploh ne igrajo. Opazujejo druge otroke pri igri, sami pa v 

njej nočejo sodelovati, niti v dejavnostih. Nočejo jih posojati drugim otrokom, zato med 

otroki prihaja do raznih konfliktov. Otrok ob tem nima časa za igro, saj mora paziti na svojo 

novo, drago igračo, čeprav se pri tem sploh ne zabava. Starši otroku kupijo igračo, mu jo 

dovolijo nesti v vrtec, obenem pa ga opozorijo, naj skrbi zanjo in jo pazi, da se ne poškoduje, 

saj je bila zelo draga. Starše bom preko otrok in svojega raziskovanja poskusila ozavestiti in 

jih spodbuditi, da se zamislijo in razmislijo, kakšne igrače so pomembne za otroka in s 

kakšnimi igračami se z veseljem igra. 
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7. RAZISKOVALNA METODA 

Pri delu se uporabila deskriptivno (opisno) metodo raziskovanja. Zanjo je značilno 

preučevanje na ravni opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez vzorčnega razlaganja. 

Podatki pa so zbrani s kvalitativnimi tehnikami: opazovanje, fotografiranje, snemanje s 

kamero, zapisovanje in analiza dela. 

Vzorec je bil slučajnosti, v raziskavo pa je bilo vključenih 18 otrok, starih 3–6, od tega 8 

dečkov in 10 deklic. Raziskavo sem opravljala od februarja do avgusta v vrtcu Najdihojca, 

enota Biba v skupini Aeternia 2. 

Z odprtim tipom raziskovanja sem otrokom dala možnost, da so bili preko projekta aktivni, da 

so sonačrtovali čas v vrtcu, da so nadgradili svoje znanje, ga praktično uporabili pri izdelavi 

didaktične igrače in igre, da so spoznali različne materiale, postopke, orodja, da so si pridobili 

izkušnje in razvijali metakognitivne sposobnosti. 

S fotografijami sem predstavila postopke izdelave igrač, končni izdelek in interakcijo otrok z 

na novo izdelano igračo in igro. Dejavnosti, ki sem jih izvajala v vrtcu, sem opisala in 

analizirala njihov potek. 

 

7.1 CILJI RAZISKOVANJA 

Glavni cilj raziskovanja je, da z otroki izdelamo igračo, ki jim bo nekaj pomenila in se bodo z 

njo lahko tudi igrali; da iz začetnega stanja nekega materiala le-tega preko ustvarjalnega dela 

preoblikujemo v neki novi rezultat, ki se kaže kot stvaritev. Pri tem otroci aktivno spoznavajo 

različne materiale, postopke, orodja, razvijajo svoje tehnične, ustvarjalne možnosti, 

pridobivajo nove tehnične, tehnološke, fizikalne, oblikovalne in socialne izkušnje. Te prvine 

in ustvarjalne sposobnosti si razvijajo, poglabljajo in utrjujejo v okviru ustvarjalnega 

delovnega procesa, ki vsebuje problemske situacije, ki jih razrešujejo v okviru konstrukcijske 

naloge. Končni cilj je bil privabiti starše k sodelovanju pri izdelavi igrač in k razmišljanju o 

dobri oz. pomembni igrači za otroka.  
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7.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Od kod bodo otroci črpali ideje za izdelavo didaktičnih igrač, ali bodo ideje 

domišljijske, popolnoma nove, ali take, ki jih že poznajo? 

 Kateri materiali so otrokom najprijetnejši za obdelavo? 

 Koliko časa bodo didaktične igrače, ki jih bodo izdelali sami, zanimive? 

 Ali bo odnos do njihovih igrač drugačen kot do igrač, ki so stalno v vrtcu? 

 Ali se želje po vrsti igrač mlajših otrok razlikujejo od želja starejših otrok? 

 Ali se želje po vrsti igrač deklic razlikujejo od želja dečkov? 

 Ali so starši pripravljeni sodelovati pri izdelovanju didaktičnih igrač po željah 

otrok? 

 

 

8. IZDELAVA DIDAKTIČNE IGRE IN IGRAČE 

V nadaljevanju sta predstavljeni didaktični igrači, ki so ju za izdelavo izbrali otroci. Sami so 

podali idejo, narisali načrt, skupaj smo izbrali material in postopke obdelave ter igrači izdelali 

tako, da bi bili za igranje uporabni dalj časa. 

Na fakulteti smo pri predmetu tehnika izdelovali didaktične igrače, ki smo jih dali otrokom v 

vrtcu, da se z njimi igrajo in jih preizkusijo. Naredila sem različna letala iz papirja, ladjo iz 

lesa, sestavljanko iz lesa, štampiljko, plešočo hobotnico iz plastenke, leseno uro, nato pa smo 

skupaj z otroki izdelali še nitkanico. Opazila sem, da otroke moje igrače zelo zanimajo in so 

zelo zainteresirani za izdelavo različnih izdelkov ter uporabo »odraslega« orodja. V rokah so 

si jih ogledovali, jih preizkušali in se z njimi igrali. Otroci so me spraševali, kje sem te igrače 

dobila; odgovorila sem, da sem jih izdelala sama. Ker sem opazila, da imajo zanje veliko 

zanimanja, sem sklenila, da spodbudim otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, zato sem jim 

ponudila možnost, da si sami zamislijo in skonstruirajo svojo igro in igrače. Ko sem jih 

vprašala, ali so pripravljeni kakšno igračo narediti, da bi jih v vrtcu imeli več, so vsi otroci 

pritrdili in takoj pričeli podajati zelo različne vrste igrač, ki smo jih kasneje tudi narisali.  
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Odgovori, ki sem jih dobila od otrok, so bili: avtobus, mala Lila (punčka), kocke, zajček, 

poni, morska deklica, skodelice iz gline, letala iz lesa in zabijanje žebljev, hiša iz kartona, igra 

Človek, ne jezi se, punčke, lutke na palici, kuhinja, gasilski avto, policijski avto, vojaški avto, 

samorog, »vingsice«, traktor, vlečni avto, ninica, dojenček. Ko smo odgovore zapisali na večji 

papir, smo se o vsaki ideji pogovorili; vprašala sem jih, od kod so dobili ideje, kako bi jih 

realizirali in iz česa izdelali. Nato smo ideje narisali in risbe nalepili na omare. Otroci so 

povedali, da so na ideje naleteli v risankah ali knjigah oz. so se z njimi srečali doma. Opazila 

sem, da dečki bolj izbirajo fantovske stvari, deklice pa bolj dekliške: fantje so večinoma risali 

vozila, deklice pa punčke, »vingsice«, dojenčke, samoroga …, kocke pa so risale tako deklice 

kakor dečki. Na vprašanje, kako bi igračo izdelali, so največkrat odgovorili, da iz papirja ali 

kartona, sledili so les, odpadni material, železo in steklo … 

Skupaj z otroki smo se odločili, katero igračo bomo izdelali. Izbrali smo jo tako, da smo na 

steno nalepili vse risbe, ki so jih otroci narisali, in za posamezno idejo glasovali z 

dvigovanjem rok, vsaka roka je dobila k sliki nalepko, ki smo jih kasneje prešteli. Tista risba, 

ki je zbrala največ nalepk, smo nato izbrali za izdelavo. Dve risbi sta imeli enako število 

kladiv, zato smo se odločili, da naredimo kar obe. Izbrana sta bila igra Človek, ne jezi se in 

Gasilski avto. Menim, da so izbrali tistega, ki je bil narisan najlepše. 

 

 

Slika 1: Otroci rišejo svoje ideje 
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9. DEJAVNOST ŠT. 1: IGRA ČLOVEK, NE JEZI SE 

Igre Človek, ne jezi se vsi otroci v oddelku niso poznali, zato smo si jo ogledali na 

računalniku, pri tem pa jim odgovarjala na njihova vprašanja, povezana s to igro. Deček, ki je 

to igro narisal, je predlagal, da jo bo naslednji dan prinesel v vrtec. Sledil je dan spoznavanja 

te igre in igranje z njo; deček je sam predstavil pravila. Vodilno vlogo pri izdelavi igre je 

prevzel tisti deček, ki je igro tudi narisal. Po njegovih navodilih in dogovarjanju z otroki so se 

nadalje lotili načrta in ga tudi narisali. Otroke sem tukaj zelo malo usmerjala, saj so že pri 

igračah, ki sem jih sama izdelala, spoznali, da se vsako igračo najprej nariše, nato pa se izdela 

načrt na list papirja; zato so vsi otroci risali igro, ki so jo spoznali. Nato smo risbe pregledali 

in pokomentirali, za načrt pa so izbrali tisto, na kateri ni manjkal noben detajl.  

 

Slika 2: Risanje načrta igre in dogovarjanje z drugimi otroki 

 

9.1 IZBIRA MATERIALA 

Otroci so za izdelavo igre Človek, ne jezi se izbrali papir; domislili smo se, da bi omenjeno 

igro izdelali v nekoliko večji različici. Na tleh sem jim pripravila večjo količino papirnatega 

materiala v različnih velikostih in debelini; tako so lahko izbirali med tanjšim in debelejšim 

papirjem. Otroci so se hitro odločili za debelejši papir, vendar sem jih s pomočjo različnih 

vprašanj (kako bi pospravili narejeno igro, kako bi rezali debelejši papir …) privedla do tega, 

da so izbrali tanjši papir. Izbrali so štiri pole, ki so bile enako velike za igralno ploščo. Figure 

in igralna kocka so bile izdelane iz tanjšega papirja. Nato smo igro izdelali še iz lesa. Za 

igralno podlago smo uporabili vezno ploščo, za izdelavo figur in igralne kocke pa smrekov 

les, ker je mehak in enostaven za obdelavo. 
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9.2 POTEK IZDELAVE IGRE, UPORABA ORODJA IN 

PRIPOMOČKOV 

Vse štiri pole tršega papirja smo zlepili s samolepilnim trakom tako, da je nastala ena večja 

pola, velika kot soba v vrtcu, ob tem pa smo potrebovali škarje z zaobljenimi konicami, da 

smo odrezali ostanke samolepilnega traku. Z lesenim ravnilom in svinčnikom smo čez polo 

narisali križ in določili sredino. Otrokom sem pokazala, kako je treba držati svinčnik, ki teče 

ob ravnilu. Nato smo prišli do težave, kako narisati kroge, ki smo jih potrebovali za polja na 

igralni plošči. Otroci so podali različne odgovore: s svinčnikom, z roko … Deček, ki se je 

spomnil igre, je predlagal, da bi polja narisal kar s samolepilnim trakom, ki smo ga uporabili 

za zlepljenje pol. Vprašala sem ga, kako bi to naredil, on pa je pokazal: samolepilni trak je 

položil na polo in ga obrisal. Vprašala sem ga, kje je dobil tako idejo, in je povedal, da nekaj 

podobnega včasih naredi njegov oče. Ker mu je šlo tako dobro od rok, sem mu pustila, da je 

polja narisal na svoj način, sem pa otrokom predstavila tudi uporabo šestila. Samolepilni trak 

ni bil več zanimiv, saj so vsi poskusili risati kroge s šestilom. Mlajši so ob tem potrebovali 

pomoč, starejši pa so se uporabe šestila hitro naučili in poizkušali narisati različno velike 

kroge. Pokazala sem jim, kako s šestilom narisati rože, kar je nekaterim otrokom tudi uspelo.  

 

Slika 3: Risanje krogov s samolepilnim trakom 

 

Nadalje so se otroci dogovorili, kakšne barve bodo uporabili; odločili so se za zeleno, 

rumeno, modro, rdečo in rjavo. Oblekli so zaščitne majice in si izbrali različno debele 

čopiče in valjarje za barvanje. Ugotovili smo, da najhitreje barvajo tisti, ki uporabljajo valjar 

ali zelo širok čopič, počasneje pa tisti, ki imajo tanek čopič.  
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Sliki 4 in 5: Barvanje igre z različno širokimi čopiči in valjarjem 

 

Podloga za igro je bila končana, zato smo se lotili izdelave figur in igralne kocke. Otroci so 

sami izdelali figure za igro iz papirja: figuro so najprej na navaden papir narisali, nato pa jo s 

škarjami izrezali, vendar se je pojavila težava, ker figure niso stale. Pustila sem jih, naj sami 

razmislijo, kako bi izdelali figuro iz papirja, da bi stala. Ogledali smo si stvari v sobi, ki so 

stale, in kmalu so ugotovili, da jim manjka podstavek za figuro. Ker so otroci individualno 

izdelovali figure, so ustvarili več različnih vrst figur. Ene so bile izdelane iz zvitega papirja, ki 

je bil s tekočim lepilom pritrjen na podstavek, druge so bile izdelane tako, da so bile figure 

izrezane iz papirja, nato pa s samolepilnim trakom z obeh strani prilepljene na podstavek.  

 

                  

Slika 6: Lepljenje in striženje figur                           Slika 7:  Deklica pri lepljenju figur za igro 
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Sliki 8 in 9: Različno izdelane figure za igro 

 

Dva dečka sta izdelovala igralno kocko, ki sta jo izdelala tako, da sta s škarjami izrezala šest 

enakih kvadratov. Nato sta na njih z alkoholnim flomastrom narisala številke in pike. Eden 

od njiju je napisal 1, 2 in 3, drugi pa je narisal število pik za 4, 5 in 6. Kocko sta sestavila 

tako, da sta vseh šest kvadratov s samolepilnim trakom sestavila v kocko. 

              

Slika 10: Kocka, sestavljena iz štirih kvadratov         Slika 11: Otroci pri igri s svojo igro 

 in zlepljena s samolepilnim trakom 

 

Ko so otroci večkrat postavljali izdelano veliko igro Človek, ne jezi se, se jim je začel trgati. 

Razmišljali smo, kaj naj narediti, iz kakšnega materiala in kako bi bilo dobro izdelati to igro, 

ki bi nam služila dalj časa. Skupaj smo ugotovili, da bi bil dober trši material; otroci so 

povedali, da bi igro lahko izdelali iz lesa. Vprašala sem jih, kje bi ga sploh dobili. Deklica v 

skupini je rekla, da pozna mizarja, ki jim je naredil mize in stole, da se bo dogovorila z mamo, 
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da ji da mizarjevo telefonsko številko in da ga bomo poklicali ter se z njim dogovorili, kdaj ga 

lahko obiščemo. Otroci so mizarja poklicali sami in se dogovorili za obisk pri njem.  

Preden smo mizarja obiskali, smo se pogovarjali o tem, kaj sploh potrebujemo. Povedali so 

mi, da potrebujemo lesen podstavek, na katerem bo narisana igra, lesene figure in kocko. 

Narisali smo načrt stvari, ki jih bomo potrebovali, ga pokazali mizarju in mu razložili, kako 

smo si stvar zamislili. Nismo mu povedali v centimetrih, smo mu pa nazorno pokazali z roko. 

                                                  

Slika 12: Izbira lesa za podlago igre              Slika 13: Izbira pravega lista za žago 

 

Mizar nam je v delavnici predstavil orodje, s katerim dela, in nam predstavil obdelovalne 

postopke. Nekatere stroje in ročna orodja so otroci lahko tudi preizkusili, druge so si ogledali, 

poslušali razlago ter gledali demonstracije aparatov in strojev mizarja. 

                             

Slika 14: Mizarjevo ročno orodje                                      Slika 15:Preizkusili smo ročni oblič 
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Slika 16: Mizarske klešče                                        Slika 17: Izvijač 

                  

Slika 18: Lepljenje robnega traku na robni lepilki   Slika 19: Žaganje figur za našo igro 

Ko smo v vrtec prinesli ves potreben material za izdelavo lesene igre, smo se lotili brušenja 

podlage, figur in kocke. Pri tem smo uporabljali brusni papir in kladice. Nekateri otroci so 

bili že zelo spretni in so z lahkoto brusili na način, ki nam ga je pokazal mizar; drugi so 

potrebovali spodbudo in individualno pomoč. Zanimivo je bilo, da so bile deklice pri brušenju 

vztrajnejše kakor dečki. 

                        

Slika 20: Brušenje podstavka za igro        Slika 21: Brušenje figur 
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Ko smo vse zbrusili, smo najprej s črno barvo pobarvali podlago, nato smo naredili bele pike 

za pot, modre, rumene, zelene in rdeče pike pa za domove figur. Deček se je spomnil, da bi na 

pike, ki so pri hišici figur različnih barv, narisal še puščice, v katero smer poteka igra. Ko je 

bila podlaga za igro narejena, smo se lotili barvanja figur in kocke. Vse smo pobarvali z 

barvami, počakali, da se je posušilo, nato pa smo polakirali s prozornim lakom za les. 

 

Slika 22: Lakiranje 

 

Otroci so komaj čakali, da se igra posuši; večkrat so me nestrpno spraševali, kdaj bo igra 

dovolj suha, da se bodo z njo lahko igrali. Razložila sem jim, da postopek sušenja traja dalj 

časa in da se bomo šele naslednji dan lahko igrali, vendar bomo morali tudi tedaj najprej 

preveriti, ali se je ves lak posušil. Naslednji dan smo skupaj ugotovili, da se je naša igra 

posušila in da se lahko z njo pričnemo igrati. Z igro so se najprej pričeli igrati otroci, ki so se 

že vnaprej dogovorili, da bodo prvi igrali, ostali otroci pa so se zgrnili okoli igralcev; vsak je 

sodeloval po svoje (skupaj so šteli pike na polju in pike na kocki, če se je kdo zmotil, so ga 

popravili …). Otroci igro velikokrat vzamejo v roke in se z njo igrajo.  

                               

Slika 23: Končni izgled igre Človek, ne jezi se     Slika 24: Igranje z našo novo igro 
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9.3 ANALIZA 

Za izdelavo igre Človek, ne jezi se sem se odločila zato, ker so jo predlagali otroci sami, ker je 

vsi še niso poznali in ker nam je povečala našo zbirko igrač v vrtcu. Sprva sem bila 

prepričana, da bom sama vodila projekt izdelave igrače, vendar pa so me otroci že kmalu 

prijetno presenetili s svojimi idejami in predlogi, zato sem jim ga v veliki meri prepustila in 

izhajala iz njih samih. To ni bila napačna odločitev, saj so otroci pokazali veliko resnosti in 

navdušenja ob izdelavi igrače. Tako deklice, kakor dečki so me presenetili s svojo vztrajnostjo 

in zagnanostjo za delo. 

Ob pogovoru z otroki in izbiranju materiala za našo igro (večina otrok je bila za papir) smo se 

odločili, da bomo naredili igro iz papirja, ki bo tako velika, da bo po tleh prekrila celo našo 

sobo. Ob tem nisem bila ravno navdušena, ker s tem ne bomo pridobili igrače za dalj časa, 

vendar pa mi je bilo všeč, da bodo otroci lahko izkusili, kako se obnaša papir ob večkratni 

uporabi. Dela smo se lotili na tleh, kjer smo najprej iz večjih pol papirja sestavili veliko 

podlago za igro, ki smo jo nato pobarvali. Ponovno je med otroki potekalo dogovarjanje, kako 

bodo nadaljevali: eden od njih je predlagal, da bi kroge izdelali kar z obrisom samolepilnega 

traku, ki smo ga uporabili za sestavljanje papirnih pol. S tem je deček pokazal, da ima že 

predhodne izkušnje, ki so mu pri našem problemu pomagale. Kljub temu da smo vso pot in 

domove za figure izdelali z obrisovanjem samolepilnega traku, sem jih seznanila s šestilom, ki 

je nekaterim, predvsem mlajšim otrokom, delal preglavice, starejši pa so ga že spretneje 

uporabljali. Potem so se otroci dogovorili, katere barve bodo uporabili za barvanje krogov, in 

jih tudi pobarvali. Izdelovanje figur za našo igro je otrokom predstavljalo velik izziv: ko so 

prvič naredili figure iz papirja, le-te niso stale. Morali so se zelo potruditi, da so ugotovili, kaj 

morajo narediti, da bodo figure stale. Otroci so delali individualno, zato so iznašli več 

načinov, kako lahko figura stoji. Ob tem so me popolnoma presenetili, saj nisem mogla 

verjeti, da so zmožni toliko razmišljati. Pri izdelovanj so sodelovali popolnoma vsi otroci – od 

najmlajšega, do najstarejšega. Pomembno je bilo, da so imeli na voljo dovolj časa, saj so le 

tako lahko v miru razmišljali in poskušali svoje »inovativne« sposobnosti.  

Ko smo izdelali figure in kocko, smo komaj čakali, da pričnemo z igro, vendar igre vsi niso 

poznali, zato so se otroci najprej poučili o pravilih igre. Pri tem sem jih samo opazovala, ker 

so tisti, ki so bili starejši, razlagali mlajšim oz. tistim, ki igre niso poznali. Končno smo nato 

le pričakali igranje igre. Pri prvi igri so sodelovali popolnoma vsi otroci, nihče je ni hotel 

zamuditi. Igro smo večkrat igrali skupaj, otroci sami in tudi otroci s starši. Starši so mi 
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pripovedovali, kako jim otroci z navdušenjem pripovedujejo, kaj delamo v vrtcu, zato sem 

tudi starše povabila k igri. Na povabilo so se lepo odzvali in se zjutraj, ko so otroka pripeljali 

v vrtec, ali popoldan, ko so ga prišli iskat, skupaj igrali. Ker pa se je papir, na katerem je bila 

narisana igra, ob večkratni uporabi strgal, smo se skupaj s starši, ki so videli, da so otroci ob 

tem žalostni, odločili, da naredimo novo igro, vendar tokrat tako, da se ne bo več strgala.  

Ko smo z otroki izbrali močnejši material za izdelavo naše igre (les), je neka deklica 

predlagala, da bi poklicali mizarja, ki jim je izdelal mize in stole, in ga vprašali, ali bi nam 

odstopil nekaj lesa za igro. Naslednji dan je v vrtec prinesla telefonsko številko omenjenega 

mizarja; otroci so ga sami poklicali in se domenili, da pridemo po les. Z avtobusom smo se 

odpeljali do mizarske delavnice, kjer nam je mizar predstavil svoje delo in orodje, spoznali 

smo, da obstajajo različne vrste lesa, ki ga obdelujemo s posebnimi postopki. Otroci so 

mizarja z zanimanjem poslušali, ga veliko spraševali, najbolj pa jim je bilo všeč, če so lahko 

sami preizkusili kakšno orodje.  

V vrtec smo se vrnili z izrezano igralno ploščo, narezanimi figurami in kocko, ki jih je bilo 

treba še obdelati. Z otroki smo se pogovorili, kako bomo to storili in kako nam je mizar 

pokazal, da se to dela. Otroci so pričeli brusiti z veliko vnemo, vendar so nekateri hitro 

obupali, drugi (predvsem deklice) so bili zelo vztrajni in smo delo skupaj dokončali. Pri 

barvanju in lakiranju igralne ploče, kocke in figur so otroci ponovno radi sodelovali.  

Za izdelavo lesene igre so otroci potrebovali nekoliko več pomoči in usmerjanja, saj sta bili 

pri brušenju potrebni večja koncentracija in pazljivost, vendar pa je bilo ob končanju izdelka 

navdušenje prav tolikšno kakor pri izdelavi papirnate igre. Najbolj pomembno pa je to, da se 

otroci z igro radi igrajo, po njej velikokrat posežejo in da smo skupaj obogatili naš igralni 

kotiček. 
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10  DEJAVNOST ŠT. 2: GASILSKO VOZILO 

Pri opazovanju otrok sem ugotovila, da se otroci radi igrajo z legokockami, ji sestavljajo in 

razstavljajo. Eden od otrok je v vrtec prinesel načrt za legokocke. Ob tem smo spoznali, kaj 

sploh je načrt; na računalniku smo si pogledali še druge vrste načrtov (za hišo, vrtove …) ter 

kako arhitekt riše načrt za hišo. Dogovorili smo se, da bomo naredili gasilsko vozilo, ki se 

sestavlja in razstavlja.  

Tudi sami smo naredili načrt za omenjeno vozilo. Gasilsko vozilo so narisali vsi, nato smo 

risbe nalepili na omare in se o njih pogovorili. Pogovarjali smo se, kaj vse so na gasilskem 

avtu narisali in kaj še manjka, ob tem pa smo si na računalniku ogledali tudi različna gasilska 

vozila. Naslednji dan smo odšli na ogled gasilske brigade, ki jo je organiziral eden od staršev; 

otroci so si gasilska vozila ogledali in se spoznali z orodji, ki jih pri delu uporabljajo gasilci. 

Načrt za naše gasilsko vozilo je pričel nastajati tako, da je en otrok pričel risati skico vozila, 

drugi pa je dorisal tisto, kar mu je še manjkalo. Na tak način je nadaljeval vsak od otrok, ki se 

je domislil še kakšne malenkosti, ki je manjkala našemu vozilu. 

 

                              

Slika 25: Otroci so najprej narisali skico vozila               Slika 26: Risanje načrta 

Nato smo prešli na načrt. Ta je nastajal skozi pogovor otrok in ob lego načrtu gasilskega 

vozila, ki ga je prinesel v vrtec eden od otrok.  
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Slika 27: Vijaki, ki združujejo dve škatli         Slika 28: Dodana gasilska cev in volanski 

        obroč 

                         

Slika 29: Dodana vrata, luči in kolesa               Slika 30: Dodana lestev in signalna luč 

 

10.1  IZBIRA MATERIALA 

Ko smo se z otroki dogovorili, da izdelamo gasilsko vozilo, ni bilo dorečeno, kako in iz česa 

ga bomo izdelali. Na vprašanji so odgovorili, da si lahko pomagamo z legokockami, papirjem, 

lesom, ki ga pobarvamo, razrežemo in sestavimo z lepilom. Predlagala sem, da naredimo zelo 

veliko vozilo, v katerega bi se lahko usedli in ga vozili. Otroci so  vozilo želeli izdelati iz 

kartona, veliko plastike, lesa; eden od njih je rekel, da zna iz škatel narediti tudi televizijo. 

Nato sem jih vprašala, kateri material bi najlažje obdelali. Večina otrok je izpostavila papir. 

Nadalje sem jih spraševala, kje bi lahko dobili papirnate škatle; odgovorili so, da jih imajo 

doma, da bi lahko koga prosili zanje … Odločili smo se, da odidemo v trgovino in jih prosimo 

za škatle. Otroci v trgovini so trgovko sami prosili zanje in jih res nekaj tudi dobili. 
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Slika 31: Otroci so sami prosili trgovko za škatle 

Ker pa jih nismo dobili dovolj, smo zanje prosili še starše, ki pa so nam jih prinesli tako 

veliko, da smo jih lahko oddali tudi v druge oddelke v vrtcu. Še preden smo jih oddali, pa so 

se otroci z njimi poigrali, nato pa skupaj izbrali škatle za izdelavo našega vozila. 

                          

Slika 32: Starši so nam prinesli veliko škatel               Slika 33: Igra s škatlami 

Škatle, ki smo jih pridobili, so bile iz različno debelega kartona. Največje so bile izdelane iz  

3-slojnega valovitega kartona, manjše škatlice pa iz tanjšega kartona. Eden od staršev nam 

je v roli prinesel tudi valovito kartonko. 

 

 

10.2  POTEK IZDELAVE IGRE, UPORABA ORODJA IN 

PRIPOMOČKOV 

Ko smo škatle izbrali, smo se pogovarjali, kako bi jih sestavili. Otroci so predlagali, da bi jih 

zlepili. Vprašala sem jih, kako bi izdelali vrtljiv volanski obroč; odgovorili so mi, da bi ga 
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speli z žico. To smo poskusili, vendar je bila žica nevarna, saj bi se vanjo lahko kdo zbodel, 

medtem ko bi se igrali, zato smo to misel opustili. Vprašala sem jih, ali vedo, kaj je to vijak 

in kaj matica. Nekateri so odgovorili, da jih poznajo od doma, drugi pa pomena besed niso 

poznali, zato sem jim razložila, za kaj gre, nato pa so se z vijaki ter maticami tudi poigrali. 

 

                                      

Slika 34: Deklica je iz vijakov sestavila stolp Slika 35: Deček je naložil vijake na   

tovornjak in jih prevažal 

 

Naslednji dan sta dva otroka v vrtec prinesla vrečko različnih vijakov. O tem so se doma 

pogovarjala s starši, ki so jima pripravili različne vijake, da si jih ogledamo. Šli smo se tudi 

igro, kdo najde privit vijak v sobi, in otroci so jih iskali vsepovsod. 

                        

Slika 36: Vijaki so različni po dolžini in barvi,     Slika 37: Igra Kdo najde vijak v sobi         

imajo različne glave, … 



Fajdiga, A. (2013): Izdelava didaktičnih igrač z otroki, starimi 3–6 let, Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       

- 35 - 
 

Z otroki smo ugotavljali, kako pritrditi vijak in matico. Ugotovili smo, da prebijemo luknjo, 

skozi katero vstavimo vijak, na drugi strani pa privijemo matico, da nam drži dva dela skupaj. 

Pogovarjali smo se, kako je treba narediti luknjo za vijak, in pri tem spoznali različne debeline 

svedrov, saj skozi majhno luknjico večji vijak ni mogel. Iz kartona izrežemo šablono, na 

katero so z baterijskim ročnim vrtalnikom sami izvrtali različno široke luknje za različne 

vijake, obenem pa smo se poučili, kako se menja sveder na vrtalniku in da lahko menjamo 

smer vrtenja. Spoznali smo tudi, za kaj in kako se uporabljata ploščati in križni izvijač. 

 

Slika 38: Izdelovanje šablone za vadbo privijanja in odvijanja vijakov 

 

Vadili smo privijanje in odvijanje vijakov in matic ročno in z izvijačem. 

                                                 

Sliki 39 in 40: Na šabloni se otroci učijo privijanja različnih vijakov z matico in brez nje 
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Ob spoznavanju svedrov smo si izmislili tudi novo igro, pri kateri smo ugotavljali, katera 

izvrtana velikost luknje je pravilna za izbrani sveder.. 

 

 

Slika 41: Igra Iskanje pravilno velike luknje za določeno velikost svedra 

 

Po načrtu za gasilsko vozilo smo pripravili veliki škatli za osnovo vozila, ki smo jo sestavili s 

štirimi vijaki; luknje zanje smo predhodno označili. S škarjami smo iz valovite lepenke 

izrezali volanski obroč, dvoje gasilskih cevi, stranska dvižna vrata, sekiro in štiri kolesa, ki 

smo jih narisali s šestilom. Z olfa nožem sem izrezala lestev, štiri luči pa smo izrezali iz 

manjših škatlic, ki so bile sestavljene iz tanjšega kartona. V vse dele smo z baterijskim 

vrtalnikom naredili luknje za vijake, da smo jih lahko pritrdili na osnovo za vozilo. 

 

                          

Slika 42: Izrezovanje delov iz valovite                           Slika 43: Vrtanje luknje v gasilsko cev                                   

lepenke                                                                                  za pritrditev na osnovo vozila 
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Slika 44: Označevanje za vrtanje luknje                    Slika 45: Vrtanje luknje v gasilsko cev za     

             pritrditev 

 

Ko smo sestavili vozilo, smo si ga ogledali in se dogovorili, kakšne barve bomo uporabili 

zanj. Pogledali smo naš načrt in skice; hitro je bilo določeno, da bo vozilo rdeče, lestev in 

kolesa bodo črna, luči rumene, cevi pa sive. Tako smo vozilo razstavili, tla zaščitili z večjimi 

polami papirja in pričeli z barvanjem. Uporabili smo barve, čopiče različne debeline in 

valjarje za barvanje. 

                      

Slika 46: Uporaba valjarjev za barvanje                 Slika 47: Uporaba čopičev različne debeline 

 

Ko je bilo vozilo sestavljeno, smo morali počakati, da se je barva posušila, nato pa je sledilo 

ponovno sestavljanje in vijačenje. Tokrat smo si pri sestavljanju pomagali z viličastimi in 

viličasto obročnimi ključi. Nekateri otroci so vozilo sestavljali, drugi pa so že našli čelade, 

rokavice in se igrali. 
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Sliki 48 in 49: Sestavljanje vozila 

 

                         

Sliki 50 in 51: Končni izdelek: didaktična igrača Gasilsko vozilo 

                         

Sliki 52 in 53: Igranje z didaktično igračo 

 

10.3  ANALIZA 

Idejo za to igračo, imenovano Gasilsko vozilo, sem dobila, ko sem otroke opazovala pri 

igranju z legokockami. Tako deklice kakor dečki jih namreč radi sestavljajo, razstavljajo in se 
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z njimi igrajo. Ko sem otrokom podala idejo, so bili navdušeni, saj so v pogovoru o izdelavi 

vozila sodelovali prav vsi. Mlajši otroci so bolj poslušali, starejši pa so podajali ideje in se 

dogovarjali.  

Starši so v vrtcu ponovno spraševali, kakšnega projekta se bomo lotili, saj so otroci doma že 

pripovedovali o novem projektu. Eden od stršev nas je celo povabil na ogled gasilske brigade, 

kjer smo si z otroki na zelo zanimiv način ogledali gasilske avtomobile in orodja, ki jih pri 

svojem delu uporabljajo gasilci. Nato smo se lotili načrta izdelave našega vozila. Načrt nam je 

delal preglavice, vendar pa se je eden od otrok spomnil, da ima doma legonačrt, ki ga je 

naslednji dan prinesel v vrtec; po njem smo naredili tudi naš načrt. Otroci so bili pri risanju 

načrta zelo natančni; sprva sem mislila, da ga bo narisal eden od otrok, vendar pa so ga 

narisali s skupnimi močmi. Eden je rekel, da bo narisal en del vozila, ko se je drugi spomnil 

nečesa drugega, je narisal nekaj dorisal; tako je načrt nastal s skupnimi močmi otrok.  

Nato smo se spoznavali z vijaki, maticami in baterijskim vrtalnikom. Mlajši otroci, ki so pri 

risanju stali bolj ob strani, so sedaj vsi hoteli delati. Vadili smo zavijanje in odvijanje matic na 

posebnih vzorcih, da nam kasneje pri sestavljanju vozila tako delo ne bi povzročalo preglavic. 

Otroci so se z vzorci dolgo igrali in tudi naslednje dni posegali po njih. Med spoznavanjem 

vijakov in svedrov smo spontano iznašli novo igro, ki je bila tudi dalj časa zanimiva in so se 

jo otroci radi igrali. Igrali so jo v skupini, paru ali individualno. Tudi pri rezanju delov za naše 

vozilo so otroci radi sodelovali, vendar pa je bil karton trši in so mlajši to delo opravljali težje, 

zato sem jim po tleh nastavila barvo in z veseljem so se lotili barvanja vozila.  

Ko se je avto posušil, smo ga sestavili, vendar pa so se otroci igrali z njim, še preden je bil 

dokončno sestavljen. Otroci so staršem doma pripovedovali, kakšno vozilo smo naredili, zato 

so ga želeli starši tudi videti. Z otroki smo se dogovorili, da skupaj s starši naredimo igralno 

urico: vozilo so pokazali in se z njim skupaj poigrali.  
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11  ZAKLJUČEK 

Cilj diplomskega dela je bil, da otrok sam izdela igračo, se z njo igra, se sooči z različnimi 

materiali in orodji ter spozna različne tehnike obdelovanja materialov. Pri uresničevanju teh 

ciljev so mi v veliki meri pomagali otroci, ki so me s svojimi idejami, predlogi, zavzetostjo in 

resnostjo presenečali ter mi sproti dokazovali, da so zmožni narediti veliko več, kot mi od njih 

včasih pričakujemo ali menimo, da zmorejo narediti. Zelo zanimivo je bilo poslušati, kako je 

posameznik goreče iskal možne rešitve za neki problem in kako so se mu drugi pri 

razmišljanju pridružili ali pa mu dopovedali, da se nekaj ne da in da mora razmišljati drugače.  

Otroci pri izdelavi didaktične igrače niso deležni le igranja in možnosti za igranje, temveč Si 

pridobijo novo igračo, na katero so ponosni; ne dovolijo, da se uniči, nauči jih socialnih 

veščin, reševanja problemskih situacij, grobe in finomotorike, igračo ki jim daje ogromno 

izkušenj in možnosti diskusije, razmišljanj, razvija domišljijo in veliko novega znanja. Znanje 

si otrok pridobi tako, da se sploh ne zaveda učenja, vendar pa vzgojni pomen igre pozna 

vzgojitelj. V vrtcu so pridobili osnovna znanja o papirju in lesu ter obdelavi le-tega. Spoznali 

so različne postopke, orodja in pripomočke, ki jih uporabljamo pri obdelavi papirja in lesa, 

seznanili so se z različnimi vrstami orodja in veznimi elementi.  

Medtem ko sem otroke opazovala in se čudila njihovi vnemi, sem pridobila tudi odgovore na 

vprašanja, ki sem si jih zastavila v diplomskem delu.  

Pri pogovoru so mi otroci našteli, katere igrače bi radi delali, in ugotovila sem, da so igrače, ki 

so jih našteli, take, ki jih že poznajo oz. so zanje že slišali ali jih kje videli. Večinoma je šlo za 

predloge iz realnega sveta (npr. avto, punčke, gasilca, policijski avto, letala, glinene skodelice 

…), nekaj pa so jih otroci predlagali iz animiranih filmov, ki so si jih ogledali (»wingsice«, 

avto strela »mcqueen« …). 

Otrokom iz našega oddelka je najprijetnejši material za izdelavo igrač glina, sledita ji karton 

in les, nato papir, na zadnjem mestu je blago. Menim, da so za najprijetnejši material izbrali 

tistega, s katerim imajo največ izkušenj, poznajo njegovo strukturo in ga sami najlažje 

oblikujejo in obvladajo. Prav zato sem se odločila, da jim približam papir, karton, lepenko in 

les ter jim pokažem, da tudi s temi materiali lahko sami ustvarjajo. 

Želje starejših otrok po vrsti igrač se bistveno ne razlikujejo od želja mlajših otrok. Največja 

razhajanja sem opazila pri mlajših in starejših deklicah: mlajše so naštevale več plišastih 
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igrač, starejše pa igrače, s katerimi se lahko domišljijsko igrajo (npr. kuhinja, punčke, 

legokocke). Vsi fantje so naštevali raznovrstna vozila, kot so, vlak, gasilci, policijski motor, 

vojaško letalo, pa tudi legokocke in domišljijske igre (npr. kuhanje, sestavljanke). Več razlik 

je bilo glede na spol: deklice so si bolj želele živalske plišaste igrače, junake iz risank (npr. 

»wingsice«, samoroge, ponije, morske deklice), pa tudi sestavljanke, plastelin in legokocke. 

Skupna točka pri želji igrač med dečki in deklicami so bile legokocke in domišljijske igre, 

npr. kuhanje. Poleg tega pa so si fantje zaželeli še raznovrstna vozila.  

Starši so nam pri projektu stali ob strani že od samega začetka. Pri mizarju so nam pripravili 

pravo gostijo, na pobudo otrok so nam prinašali material in orodje, povabili so nas na gasilsko 

brigado v Ljubljani, kjer smo si ogledali gasilska vozila. Kasneje sem na temo igrač v vrtcu s 

starši izvedla igralno urico (igrali smo se z na novo izdelanimi igračami) in čajanko, na kateri 

sem jim predstavila projekt in jih povprašala, kakšna naj bi bila po njihovem mnenju dobra 

igrača. Projekt, ki sem ga izvedla v vrtcu, jim je bil zelo všeč; rekli so, da so otroci ogromno 

govorili o orodju in hoteli delati tudi doma, zato se je nekaj staršev odločilo, da tudi doma s 

svojim otrokom naredijo kakšno igračo (npr. pobarvane hiše iz kartona, vlak iz lesa, domine). 

Starši so povedali, da so se z otrokom zbližali in se umirili, otroci pa so izdelovali igrače zelo 

vztrajno. Deležna sem bila pohval, za kar sem jim zelo hvaležna, sama pa sem spoznala, da bi 

s takim projektnim načinom dela lahko nadaljevala skozi vse leto. Otroci in vzgojitelji se 

skozi izkušnje in razmišljanja lahko veliko naučimo. 

Didaktični igri Človek, ne jezi se in Gasilsko vozilo sta otrokom dali veliko več, kakor samo 

pravila igre in igračo za igro. Spoznali so, da morajo najprej dobiti pravo idejo, zanjo narisati 

skico, načrt, si pridobiti material, izbrati pravo orodje in pripomočke, spoznati postopke 

obdelave materiala; nenazadnje pa so se seznanili tudi z okolico vrtca. Skratka, pridobili so si 

znanja celotnega procesa izdelave igrač v vrtcu in v mizarski delavnici ter se seznanili s 

poklicem mizarja in gasilca, njihovim voznim parkom in orodjem. Najbolj pomembno od 

vsega pa je, da so otroci sami iz nekega nestrukturiranega material izdelali neki izdelek, ki so 

si ga sami zamislili in ustvarili in ki je bil delo njihovih rok. Menim, da je bilo tudi samo 

izdelovanje izdelka zelo uspešna igra, ob kateri so aktivno sodelovali in jo igrali. Igri imata v 

vrtcu svoj kotiček, kamor se otroci še vedno radi hodijo igrat, vendar veliko manj kot na 

začetku. Velikokrat me vprašajo, kdaj bomo spet naredili kakšno igračo, kar pomeni, da je 

otrokom veliko pomenil tudi sam proces izdelave igrače, saj so bile njihove ideje na tak način 

priznane in realizirane. Otroci so z ustvarjanjem z materiali prišli do ogromno spoznanj in 

izkušenj, ki jih bodo v nadaljnjem življenju lahko uporabili in nadgradili. 
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