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POVZETEK
V našem vrtcu spoznavamo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjamo z današnjim
življenjem. Predšolski otroci spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo narodno
zavest.
Zato želim v praktičnem delu diplomskega dela ugotoviti, koliko so otroci, stari 5–6 let,
seznanjeni z našo preteklostjo. Ob raziskovanju bodo ustvarjali z različnimi likovnimi
tehnikami. Pri ustvarjalnih delavnicah bodo spoznavali oblikovanje lesa in orodja za delo z
njim. Pozorna bom tudi na to, kako bodo otroci z lastnim trudom prišli do rešitve. Priskrbeli si
bomo materiale in omogočili spodbudno okolje, v katerem bomo lahko z otroki spreminjali in
kombinirali materiale. Dejavnosti bom načrtovala tako, da bodo otroci z oblikovanjem
pridobili dodatna znanja. Ob delu bom ugotavljala, ali znajo pri izdelavi makete samostojno
uporabljati različna ročna orodja in naprave za obdelovanje lesa. Uporabljali bomo različne
vire in izvajali dejavnosti za raziskovanje preteklosti.
Ker so otroci radovedni in radi spoznavajo nove stvari, sem jim ponudila material, ki jim je
omogočil širitev njihovega znanja. Les je naravni material, ki je topel in hkrati zelo uporaben.
Naš vrtec je blizu gozda, zato nam je material lahko dostopen.
Velik pomen sem namenila ustvarjalnosti otrok. Področje tehnike smo usvajali z otroškim
mizarskim orodjem za obdelovanje lesa. Veliko časa je bilo namenjenega za samostojno
izdelavo načrta makete in spremljanje njihovega dela do dokončanja makete.
Otroci so bili zelo radovedni, delovni, iznajdljivi in ustvarjalni. Ob spoznavanju življenja ljudi
nekoč in izdelovanju makete mostiščarjev so si otroci oblikovali odnos do organizacije dela in
natančnosti; razvijali so sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih
situacij. Z dejavnostmi so pridobili veliko znanja.
Po končanem projektu so otroci ugotovili razliko v življenju ljudi nekoč in danes ter dediščino
v preteklosti in sodobnosti. Za podoživljanje preteklosti smo skupaj z otroki preživeli vzgojni
dan kot mostiščarji.

KLJUČNE BESEDE: preteklost, ljudje nekoč in danes, kulturna dediščina, predšolski otroci,
orodje za obdelovanje, ustvarjalne delavnice, tehnika, mostiščarji, maketa

ABSTRACT
In our kindergarten we come to learn about the life of people from the past and compare it to
life as we know it today. Preschool children come to learn about Slovenian culture heritage
and develop a national consciousness.

Therefore I wish, in the practical part of this thesis to find out, how familiar children from five
to six years of age, are with our history. Alongside this learning process, the children create
things with differing artistic techniques. In the creative workshops they will get to know all
about wood, the shaping of it, as well as the tools for working with it. I will pay particular
attention also to how children, through their own efforts, come to discover solutions. We will
take care of the materials and create an encouraging environment, where we will with the
children, change and combine materials. I will plan the activities in such a way, that via
design, children acquire additional knowledge. From this work I will find out whether
children know how to independently use different hand tools and devices for woodworking in
the making of a model. We will acquire the use of differing sources and activities for
discovering the past. As children are inquisitive and like to discover new things I offered them
the material, which enabled them to broaden their knowledge. Wood is a natural material,
which is warm and at the same time very useful. Our kindergarten is located near a forest,
where the material is readily available. All material required for the making of the model was
found in this nearby forest. I placed a lot of importance on the creativeness of the children.
The technical field was conquered with the use of carpenters’ tools for children for
woodworking purposes. A lot of time was devoted to the individual making of the plan for the
model and monitoring their work to the completion of it. The children were very curious,
diligent, resourceful and creative. Upon learning of the lives of people from the past and the
making of lake-dweller model, the children created a relationship for themselves to the
organization of work and exactness while developing the capabilities for cooperation via the
discovery and resolving of problematic situations. Through this activity, they obtained a lot of
knowledge. Upon completion of the project the children discovered the difference in the lives
of people from the past and today as well as the heritage in the past and contemporariness. For
reliving the past we spent the educational day as lake-dwellers.

KEY WORDS: past, people from the past and today, cultural heritage, preschool children,
woodworking tools, creative workshops, technique, lake-dweller, model
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UVOD
»Otroci so zmožni raziskovanja, odkrivanja, sprememb gledišča in mišljenja ter zaljubiti se v
oblike in pomene, ki oblikujejo njihovo osebnost. Zato ustvarjalnosti ne dojemamo kot sveto,
izjemno lastnost, ampak kot nekaj, kar vznika iz vsakodnevnih izkušenj … Ustvarjalnost
zahteva, da se povežeta vrtec znanja z vrtcem ekspresije na način, da odpremo vrata stotim
otroškim jezikom« (Malaguzzi 1998).
Zgodovina ljubljanskega mesta se je začela pred več kot petimi tisočletji. Že tedaj je na robu
današnje Ljubljane obstajalo »mesto« – mesto na kolih sredi jezera, in sicer na ozemlju
današnjega Barja. V blatno dno tega jezera so mostiščarji zabijali kole in si na njih zgradili
varna naselja.

Otroci imajo zelo razvito domišljijo in radi ustvarjajo, zato sem jih želela seznaniti z
življenjem mostiščarjev. Značilno je, da otroci začnejo že zelo zgodaj zaznavati in spoznavati
bližnjo in daljno okolico ter poskušajo usvojiti pojma preteklost in sedanjost. V učno
spodbudnem okolju so sami dajali pobude za dejavnosti, ki so izvirale iz njihovih osebnih
interesov in namenov. Odločali so glede na svoje lastne interese in vprašanja ter imeli hkrati
tudi dovolj časa, da so svoje načrte uresničili; pri tem so bili tesno povezani z ljudmi in
materiali. Ker so od mene dobili primerno podporo, so postali aktivni dejavnik pri svojem
učenju in ne pasivni prejemniki. Proces spodbudnega, aktivnega učenja vključuje vse čute;
otroci so materiale spoznavali tako, da so z njimi eksperimentirali. Ključnega pomena je bila
lastna izkušnja – opazovanje, odkrivanje in izdelovanje makete. Vsak otrok si je po svojih
željah izbral aktivnost pri izdelovanju; pri tem je samostojno in varno uporabljal obdelovalno
orodje in material, ki je bil potreben za izdelavo končnega izdelka. Področje družbe, katere
vsebina je bila učenje življenja ljudi nekoč in danes, se je tesno prepletalo tudi z drugimi
področji. Otroci so pri delu in raziskovanju uživali in vztrajali do končnega izdelka; nanj so
bili ponosni in do njega so gojili prav posebno spoštljiv odnos. Po končani razstavi so izdelek
uporabljali za igro.
Svoj izdelek so otroci razstavili v Art centru Pionirskega doma kot zaključek projekta Z igro
do prvih turističnih korakov – Ljubljana, moje mesto.
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 POMEN IGRE
Dixon (1992, v Fekonja 2001: 85) meni, da vsi otroci potrebujejo igralni material ali igrače, ki
spodbujajo telesni in kognitivni razvoj. Otrok prek igre z igračami, posebej še v zgodnjem
življenjskem obdobju, to je od rojstva do drugega leta starosti, spoznava svoje telo, svoje
zmožnosti in okolje, v katerem živi. To mu omogočajo predvsem igrače različnih oblik,
velikosti in materialov.
Predšolski otrok spoznava svet okrog sebe, svet, v katerem se vsak dan srečuje skozi igro.
Otrok je pozoren opazovalec; prepoznava in posnema tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z
različnimi glasovi in gestikulacijo posnema vozila, stroje in aparature; prepoznava jih tudi po
obliki, velikosti, gibanju in po zvokih. S pomočjo konstrukcijskih iger konstruira, gradi in
hkrati razstavlja. Pri tem pa si pridobiva prve izkušnje in pogled v svet tehnike. Proces lahko
poteka zelo spontano v krogu družine in prijateljev, bolj načrtno in usmerjeno pa v okviru
predšolske vzgoje. V otroški igri se naravno prepletajo različna področja otrokovega razvoja
(Papotnik 1993: 9).
Bistveno spremembo, ki se pojavlja vzporedno z otrokovim razvojem, predstavlja načrtovanje
v konstrukcijski igri, ki je vezano na otrokov namen in cilj (Marjanovič Umek in Kavčič
2001: 37). Predšolski otrok tako že vnaprej pove, kaj bo gradil in kako bo zgradil želeno
konstrukcijo. Otrok vedno bolj razume načine povezovanja, razporejanja in kombiniranja
posameznih prvin v konstrukcijski igri (Marjanovič Umek 1991: 37).

1.2 IGRAČA KOT SPODBUDA
Papotnik (1993: 11) navaja, da je igrača kot spodbuda in hkrati sredstvo za otrokovo igro
pomemben dejavnik izvajanja politehničnosti. Igra ima osrednje mesto pri vzgojnem delu v
predšolskem obdobju, ker otrok razvija, gradi in oblikuje svojo osebnost pri igri in igranju.
Najpomembnejši značilnosti v dobi otroštva sta igrivost in igranje. Pri igri prihaja do
potrjevanja in spoznavanja samega sebe v ožjem in širšem okolju. Samopotrjevanje pa je
vodilo, ki usmerja otroka k novim dejavnostim, s katerimi razvija zaznavne in gibalne
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sposobnosti, ustvarjalnost in delovne navade. Skozi igro otrok z lastno aktivnostjo prihaja do
različnih spoznanj:


o sebi,



o drugih ljudeh,



o predmetih, ki jih potrebuje za igro in pozneje za delo.

Ob igri otrok spoznava, da potrebuje vrstnika – partnerja, kar ima pomemben vpliv na
socializacijo. V igri se otrok svobodno izraža in samostojno sprejema odločitve, kar
pripomore k otrokovi samostojnosti (Papotnik 1993: 11).

1.3 IGRAČA KOT SREDSTVO
Papotnik (1993: 11–12) navaja, da mora biti v predšolskem obdobju igra specifičen način
učenja, ki ima dominantno in vodilno vlogo. Igra in učenje si nista v nasprotju, kajti kakor
učenje vpliva na spremembo vedenja in bogatenje izkušenj, tako tudi otrokova igra bogati
izkušnje otrok, ki nato primerjajo, vadijo in dopolnjujejo svoje delo. Igri kot specifičnemu
načinu učenja je treba dodati nadrejen pojem učenja. To lahko imenujemo spontano učenje ob
spontani igri. Med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre meje. V igri otrok razvija svoje
sposobnosti in delovne navade, zato se loteva vedno zahtevnejših nalog. Otrok tako
postopoma prehaja od igralnih situacij k aktivnostim, ki jih že uvrščamo med delovne naloge.
Otrokove dispozicije se ne morejo same po sebi razviti v sposobnosti. Potrebni so ustrezni
vplivi okolja in otrokova lastna dejavnost. Najprimernejši izraz najde otrokova dejavnost
ravno v igri (prav tam).

1.4 TEMELJNA ZNANJA O LESU
Papotnik (1993) navaja, da je les naravni material in hkrati najstarejša surovina, s katero je
človek gradil. Z lesom niso tesno povezani le začetki človeškega rodu, ampak tudi ves njegov
poznejši razvoj. Človek je les že zelo zgodaj uporabljal za izdelovanje najrazličnejšega
orodja, orožja, opreme, za stavbeno gradivo itn. Les je material, iz katerega pridobivamo
nešteto snovi, ki jih predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Je pomembna surovina
za pridobivanje celuloze, papirja, kemičnih celuloznih vlaken, celuloznih plastičnih mas itn.

3

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Carmen Rokavec

Ima tudi izjemne estetske lastnosti, ki mu jih daje njihova struktura. Za poznavanje lesa so
pomembni naslednji prerezi:


prečni ali čelni prerez, ki poteka pravokotno na podložno os debla,



radialni prerez, ki poteka skozi debelno os, in



tangencialni prerez, ki poteka pravokotno na radij in vzporedno z debelno osjo.

Na teh prerezih lahko ugotavljamo razlike v strukturi in teksturi lesa, po katerih spoznamo les
listavca in iglavca, posamezne vrste lesa, uporabnost, trdoto, starost, napake, zdravje ali
bolezni lesa. Za predelavo, obdelavo in za uporabo lesa so zelo pomembne njegove tehnične
lastnosti.
Naravno lesno gradivo običajno delimo na:


neobdelan in



obdelan les.

1.4.1

DELITEV NEOBDELANEGA LESA

Po obliki neobdelani les delimo na: deblovino, vejevino, vršičkovino, panjevino.
Po debelini neobdelani les delimo glede na vrsto lesa, in sicer v debelinske razrede.
Po času sečnje neobdelani les delimo na zimsko in letno sečnjo.
Po načinu uporabe neobdelani les delimo na:


tehnični les: hlodovina, okrogel gradbeni les, drobni tehnični les,



les za kemijsko predelavo,



les za kurjavo.

1.4.1.1 OSNOVNE TEHNIČNE LASTNOSTI LESA

1.4.1.1.1 Fizikalne lastnosti
Vlaga:


rastoči les 40–60 %,



na zraku sušen les 15 %.
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Delovanje lesa (krčenje, krivljenje):


močno delujoč les: lipa, gaber, češnja, bukev,



srednje delujoč les: oreh, kostanj, javor, hrast, sadno drevje,



malo delujoč les: topol, jelka, smreka, brest, macesen, bor,



zelo malo delujoč les: ebenovina, mahagoni, kokos.

Teža lesa:


zelo lahek les: beli topol, jablana, beli bor,



lahek les: lipa, jelka, smreka, topol,



srednje težek les: črni bor, javor, kostanj, macesen, breza,



težek les: akacija, jesen, hrast bukev, oreh, brest,



zelo težek les: ebenovina, palisander, kokos, mahagoni, tisa.

Trajnost lesa na zraku:


zelo trajen les (nad 12 let): hrast, macesen, bor, brest,



trajen les (8–12 let): smreka, jelka, jesen,



malo trajen les (4–7 let): bukev, javor, gaber, breza, lipa, topol.

1.4.1.1.2 Mehanske lastnosti
Trdota:


zelo trd les: ebenovina, palisander,



trd les: češnja, hruška, hrast, bukev,



srednje trd les: oreh, kostanj, brest,



mehek les: breza, jelša, črni bor, macesen,



zelo mehek les: jelka, lipa, topol, smreka.

Prožnost:


zelo prožen les: tik, akacija,



prožen les: smreka, jesen, lipa, oreh,



srednje prožen les: hrast, bukev, javor,



malo prožen les: bor, topol.
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Žilavost:


krhek les: bor, bukev,



žilav les: topol, breza, jesen, vrba.

1.4.1.1.3 Estetske lastnosti
Barva:


bela do rumeno bela: jelka, smreka, breza, lipa,



rumena: češmin,



rjava: hrast, oreh, brest,



rumeno rjava: topol, češnja, akacija,



rdeča: sandalovina,



rdeče rjava: macesen, mahagoni, tisa, jablana,



črno rjava: palisander, tik,



črna: ebenovina.

Vonj: značilen.
Tekstura (letnice):


listavci,



iglavci,



eksoti (Papotnik1993: 81–83).

1.5 IZVEDENI DELOVNI POSTOPKI


Izbira izdelka (razvoj ideje, dopolnitve, korekture, izbira materiala, samostojna
zamisel),



izrezovanje, žaganje na dele po potrebi,



vrtanje,



brušenje,



barvanje,



rezanje kože in vrvic,



uporaba šablone,
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priprava razstave.
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ORODJA IN NAPRAVE TER PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO

Individualna orodja:
 svinčnik,
 flomaster,
 trikotnik,
 brusilni papir,
 leseno in plastično ravnilo.
Obdelovalna orodja:
 škarje,
 žaga na lok,
 ročni vrtalnik,
 kladiva.

Naprave:
 svora,
 jeralnik,
 primež (Papotnik 1993: 28).

V petem letu starosti ima otrok koordinacijo oko – gibi že tako razvito, da lahko ujame
majhno žogo z obema rokama. S škarjami reže papir po ukrivljeni črti, rad se igra
senzomotorične igre (oblikuje glino, gnete testo), spretne igre (igre z uporabo škarij, vozlanje)
(Woolfolk 2002).
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1.5.1.1 VARNO DELO PRI IZVEDBI
V tehničnem kotičku otrokom pri delu pretijo številne nevarnosti, zato jih je treba pred
začetkom dela opozoriti na previdnost, predvsem pa jih usmeriti v to, kako skrbijo za svojo
varnost in varnost drugih prijateljev. Otroke opozorimo tudi na določena pravila, ki jih morajo
upoštevati. Predvsem v kotičku z orodjem ne tekamo; kadar otrok dela, se mora zadrževati pri
delovni površini, pri delu z orodjem in materialom se morajo otroci vedno obleči v zaščitno
obleko, prostor, na katerem ustvarjajo, mora biti vedno urejen in uporabiti sme le orodje, ki ga
potrebujejo, prostor pa naj bo zračen in dobro osvetljen. Po končanem delu moramo prostor
pospraviti in primerno urediti – orodje vrnemo na zanj določeno mesto. Po končanem delu si
moramo umiti roke in poskrbeti za zaščitno obleko. Postopek dela z orodjem je treba z otroki
utrjevati. Zato jim mora vzgojitelj prikazati varen postopek dela; ob tem se pogovarjamo in
komentiramo ter preverimo njihovo razumevanje. Otrokom ponudimo, da postopek dela
ponovijo in preizkusijo, kot jim je bilo predstavljeno. Preden spustimo otroke k delu in
ustvarjanju, poskrbimo, da čim večkrat vadijo in utrjujejo pravilno ravnanje z orodjem, pa
čeprav na svojevrsten način. Otrokom ponudimo tudi fotografije, slikanice in filme, ob katerih
si dodatno ogledajo orodje in tako utrdijo znanje, kar pa seveda ne more zamenjati pristnega
delovnega odnosa med otroki in vzgojiteljem.

1.6 MOSTIŠČARJI
Velušček (2010: 6–7) navaja, da so mostiščarji ali koliščarji živeli na Ljubljanskem barju vse
leto, poleti in pozimi. Živeli so v majhnih prostostoječih pravokotnih kolibah s
privzdignjenim podom. Na obrežju so bile manjše skupine kolib – koliščarske vasi, morda
delno tudi na vodi umikajočega se jezera. Ukvarjali so se z metalurgijo bakra in pozneje
brona. Na njivah so pridelovali ječmen in dve vrsti pšenice. Bili so tudi popotniki. Po jezeru
so se prevažali z drevaki.
Najstarejše koliščarske naselbine Ljubljanskega barja so nastale v prvi polovici 5. tisočletja
pr. Kr. Bili so najzgodnejši graditelji manjših naselbin; postavljali so jih na parih mestih
sočasno. S koliščarji je nastalo tudi območje poljedelstva. Ukvarjali so se z rejo domačih
živali, kot so: govedo, ovce, koze in svinje. Preživljali so se z lovom in ribolovom. Izdelovali
so keramične posode (Velušček 2010: 22–23).
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Bili so dobri lovci in nabiralci. Preživetje skupnosti je bilo odvisno od lova in njegove
uspešnosti. Mostiščarji so najpogosteje lovili navadnega in gozdnega jelena, srne, polhe ter
občasno rjavega medveda. Bili so dobri nabiralci. Nabirali so lešnike, robide, maline, gozdne
jagode, plodove divje vinske trte, vodne oreščke in drugo (Velušček 2010: 66–67).
Njihova telesa so bila prekrita z obleko iz živalskega ali rastlinskega materiala. Dokazov o
obdelavi tekstilne surovine in tkanja je veliko več; dokazujejo jih najdbe keramičnih predilnih
vretenc, tkalskih uteži in šivalnih igel (Velušček 2010: 91).
Iznajdba kolesa je gotovo eden izmed največjih izumov v zgodovini človeštva. Kolo je del
voza, ker pri njihovem premikanju po podlagi nastaja kotalno trenje. Kolo je bilo navadno
nasajeno na pogonsko os, ki je prenašala vrtenje (Velušček 2010: 94).

2 TEHNIKA IN TEHNIČNA VZGOJA V VRTCU
Okoli četrtega leta starosti začne otrok zavestno ustvarjati različne oblike. Te ne nastajajo
toliko na podlagi danega sveta kot na iskanju razlik med njimi. Oglato ni več okroglo,
vodoravno se loči od navpičnega (Vrlič 2001: 35).
Vse dejavnosti otrok potekajo prek igre, ker predstavlja otrokovo notranjo potrebo in brez nje
ni srečnega otroštva. Menimo, da se otrok prek igre razvija celostno. Prek nje se preizkuša,
razvija, spoznava svet okrog sebe, poleg tega pa vsak dan odkrije nekaj novega in to mu da
nadaljnjo motivacijo za raziskovanje sveta okrog sebe. Potrebuje prostor in svobodo, hkrati pa
tudi varnost in prostor, kamor se lahko vedno vrne. Pri igrah in delu opazuje, posnema in
prepoznava vse tehnične stvaritve iz svojega okolja. Predmete prepoznava po obliki, velikosti,
materialu in po gibanju. Otroci se igrajo z igračami, pri katerih konstruirajo, gradijo in
razstavljajo. Pri tem so nekateri bolj spretni, drugi manj, vsekakor pa je to njihov prvi stik in
izkušnja ter pogled v svet tehnike. Otroci se v tehniki razvijajo doma in v vrtcu, razlika pa je
le v tem, da se v družinskem okolju odzivajo spontano, v vrtcu pa bolj načrtno. V vrtcih
načrtujemo in z drugimi dejavniki uresničujemo vzgojne cilje in vsebine predšolske vzgoje
tudi na področju tehnične vzgoje, ki pa se povezuje tudi z drugimi vzgojnimi področji. Tako
se otroci uvajajo v svet tehnike. Zasledili smo, da se cilji in vsebine s področja intelektualne
in estetske vzgoje največkrat povezujejo s cilji in z vsebinami tehnične vzgoje. Preden
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uvedemo cilje in vsebine tehnične vzgoje, je pomembno, da otrok spozna pomen tehničnih
predmetov, pojavov okrog njih in dogajanj, da objekte, vozila in stroje zna razlikovati, pozna
različne materiale, kot so: les, blago, kovina, da je mogoče uporabljati različno orodje, in
pomembno je tudi urjenje v tehničnih opravilih. Pri tem naj si otrok razvija svoje govorne
sposobnosti in s tem bogati besedni zaklad o tehniki, spozna primeren odnos do dela z
orodjem in dela na splošno. Krepi naj si organizacijske sposobnosti in pozitiven ter primeren
odnos do drugih otrok (Papotnik1988: 9–11).

2.1 TEMELJNI CILJI DELOVNE TEHNIČNE VZGOJE
•

Razvijati in spodbujati otrokovo nagnjenje do tehničnega ustvarjalnega dela in
vzbujati veselje za delo na delovno-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 tehnične stvaritve.

•

Razvijati in spodbujati razvoj konstrukcij in inovacij.

•

S pravilno urejenim delovnim mestom – kotiček delavne kulture – vplivati na
skladen razvoj otrokove osebnosti (Papotnik 1993: 10–11).

2.2 KURIKULUM ZA VRTCE
»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah,
ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih« (Kurikulum za vrtce 1999: 7).

2.2.1

Prepletenost razvojnih področij

Posamezna razvojna področja so med seboj prepletena in povezana z različnimi psihičnimi
funkcijami, npr. otrok zaznava, doživlja in spoznava sebe, svet okrog sebe, različne odnose s
čustvenega, z intuitivnega, s socialnega, spoznavnega vidika).
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Pomembnost predšolske vzgoje

Predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno zaradi same sebe (potrebna je izraba
vsakega razvojnega obdobja takega, kot je).

2.2.3

Aktivnost predšolskega otroka

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju
konkretnih izkušenj z ljudmi, s stvarmi, na razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav
in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, notranji motivaciji in reševanju
konkretnih problemov ter na pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce, v Papotnik
2005: 61).
Kurikulum za vrtce je razdeljen na šest med seboj ločenih področij, ki se neločljivo
prepletajo. Tehnična vzgoja se ne pojavlja kot samostojno področje, vendar je prisotna na
vseh področjih dejavnosti.

Cilji, povezani s tehnično vzgojo, iz Kurikuluma za vrtce

2.2.4
•

Razvijanje prstnih spretnosti oziroma fine motorike.

•

Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji ter pri uporabi sredstev in
prostora.

•

Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

•

Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
za uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, kar vključuje reševanje
problemov, pogajanja in dogovarjanja, razumevanje in sprejemanje stališč, vljudnost v
medsebojni komunikaciji.

•

Pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno
prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

•

Prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen in
pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje.

•

Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost.

•

Spoznava delovni proces ter razvija primeren odnos do dela in organizacijske
sposobnosti.

•

Spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.

•

Spoznava odnos med vzrokom in posledico.
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•

Klasificira in razvršča.

•

Rabi imena za števila.

•

Spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in
objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo.

•

Išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.

Globalni cilji po kurikulumu, ki se nanašajo na tehniko in področje narave

2.2.5
•

Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe.

•

Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in
tehnologije.

•

Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave (Kurikulum za vrtce 1999: 56).

2.2.6 Ustvarjalnost po Kurikulumu za vrtce
Kurikulum za vrtce daje usmeritve vzgojitelju, da podpira in spodbuja ustvarjalnost pri
otrocih. Tako je ustvarjalnost prepoznati v naslednjih ciljih:
•

bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,

•

pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje
v vrtcih,

•

večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbira v nasprotju s skupinsko
rutino.

2.2.7 Načela, ki podpirajo otrokovo ustvarjalnost
•

Načelo demokratičnosti in pluralizma: različne metode in načini dela s predšolskimi
otroki v vrtcu ter čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti.

•

Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki.

•

Načelo multikulturizma: omogočanje enakopravnih pogojev za optimalni razvoj
vsakega otroka in upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju.

•

Načelo horizontalne povezanosti: povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu
in pri tem različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja in izbor tistih vsebin ter
metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnost
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predšolskega otroka in zato v največji meri povezavo različnih področij dejavnosti v
vrtcu.
•

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov
izražanja, stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega
okolja, ki omogoča izhajanje iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega
usmerjanja kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud« (Kurikulum za vrtce
1999: 10–17).

3 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OD PET DO ŠEST LET
STAREGA OTROKA

3.1 RAZVOJ
Woolfolk (2002) pravi, da so predšolski otroci zelo aktivni in da za večino otrok to obdobje
pomeni obdobje odraščanja, postati močen, večji, imeti boljšo koordinacijo (Woolfolk 2002:
89). Med tretjim in petim letom otrokove starosti gre za pomembno povišanje vzdrževanja
pozornosti, predvsem pri nalogah, ki jih otrokom ponudijo odrasle osebe (Ruff, Capozzoli in
Weisberg 1998).
Človeški razvoj razdelimo na številne vidike:
•

Fizični razvoj se ukvarja s spremembami telesa in funkcioniranjem skozi čas.

•

Osebni razvoj je izraz, ki se na splošno uporablja za spremembe v posameznikovi
osebnosti, do katerih pride z dozorevanjem.

•

Socialni razvoj se nanaša na spremembe v načinu posameznikovega stanja z
drugimi.

•

Kognitivni razvoj se nanaša na spremembe v mišljenju.

•

Moralni razvoj se nanaša na spremembe v sposobnosti moralnega presojanja«
(Woolfolk 2002: 24).
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MOTORIČNI RAZVOJ

Grobomotorične spretnosti: otroci so sposobni teči, skakati in plezati, saj se jim kontrola
velikih mišic do petega leta izboljša. Njihovo ravnotežje je boljše, njihovo težišče pa se
premakne nižje.
Finomotorične spretnosti: otrokom se koordinacija drobnih gibov močno izboljša. To so
zavezovanje čevljev, zapenjanje gumbov. Ta njihova spretnost pa se ob primernih materialih
še izboljša. Majhno žogo lahko otrok, star pet let, ujame z obema rokama, kajti koordinacija
oko – gibi je močno razvita. S škarjami reže papir po ukrivljeni črti, rad se igra
senzomotorične igre (oblikuje glino, gnete testo), spretne igre (igre z uporabo škarij,
vozlanje). Otrok, star šest let, ima fino motoriko dobro razvito in nima večjih težav. Uspešno
reže in lepi preproste like iz papirja, žebelj izvleče s kleščami in ga zabije s kladivom
(Woolfolk 2002: 89–90).
Horvat in Magajna navajata (1998), da je motorični razvoj odvisen od priložnosti za učenje.
To pomeni, da se motorika ne razvije naključno. Poteka po točno določenih zakonitostih. Zelo
pomembno je, da določene spretnosti dosežejo vsi otroci, ni pa pomembno, kdaj, saj je tempo
pri posameznih otrocih različen.

3.1.2

SPOZNAVNI RAZVOJ

Spoznavni razvoj se povezuje s čustveno-osebnostnim in socialnim razvojem. Je tesno
povezan tudi z razvojem socialne kognicije in moralnega presojanja. Vsebuje vse spremembe
v intelektualnih procesih: razvoj spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja,
presojanja. Med seboj se tesno povezujeta tudi čustveno-osebnostno in socialno področje
razvoja. V otrokovem razumevanju opazimo precej egocentrizma (Marjanovič Umek in
Zupančič 2004, nav. po Zupančič 2004: 9).
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3.2 PREDOPERACIONALNA STOPNJA: OBDOBJE
PREDSTAVNEGA IN PREDLOGIČNEGA MIŠLJENJA (2–7)
Ko otrok preide v predoperacionalno stopnjo, odkrije, da lahko nekatere stvari stojijo namesto
drugih. Otrok preide v ponotranjeno mišljenje. Pri njegovem razvoju inteligentnosti mu
notranje predstave predstavljajo dejavnejše orodje. To so: posnemanje, simbolna igra,
domišljija in govor. V tem obdobju sta pomembna in v ospredju hiter razvoj govora in
predstavna dejavnost. Nefleksibilnost se še vedno kaže pri zmožnosti logičnega mišljenja.
Značilne in pomembne omejitve v tem obdobju so dejavnosti, ko otrok vrne predmet na
izhodiščno točko oz. v prvotno stanje (ireverzibilnost). V zavesti težko obdrži spremembe
dveh dimenzij (centracija) in nezmožen je upoštevati glediščni točki dveh oseb
(egocentrizem) (Labinowicz 2010: 79).

Razvoj predstavljanja je pomemben mejnik v razvoju sposobnosti spoznavanja in označuje
prehod v novo, tj. intuitivno oziroma predoperativno fazo mišljenja, ki traja do 7. leta. V tem
obdobju se razvijajo in krepijo otrokove predstavne dejavnosti (tudi ob igri, s posnemanjem in
z besednim izražanjem) (Papotnik 1993: 18).

Piaget v svoji teoriji zagovarja dejstvo, da je telesna zrelost osnova za razvoj spoznavnih
funkcij (Marjanovič Umek, Zupančič 2004: 42).

3.3 RAZISKOVANJE OB PROJEKTNEM DELU
Pri zaprtem tipu raziskovanja poskušamo na raziskovalna vprašanja odgovoriti z določenimi
informacijami, podatki. Rešitev problema temelji na analizi informacij, ki jih otroci poiščejo
sami oz. s pomočjo vzgojiteljic. Pri tem spodbujamo konvergentni tip mišljena, pri katerem
informacije iščemo iz različnih virov in pridemo do ene rešitve. Informacije otroci zbirajo z
deskriptivno tehniko: razgovori, intervjuji, z zbiranjem virov in dokumentov, opazovanjem, s
proučevanjem preteklosti … (Turnšek 2004).
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Cilji zaprtega projektnega dela

 Otrok razume, da informacije lahko dobi iz različnih virov.
 Nauči odbrati prave informacije.
 Nauči se učiti se.
 V proces raziskovanja je aktivno udeležen od začetka do konca.

3.3.2

Koraki v raziskovanju projekta zaprtega tipa

 Opredelitev problema.
 Izražanje domnev.
 Iskanje informacij in njihovo urejanje, dokumentiranje.
 Rešitve oz. odgovori na vprašanja.
 Uporaba novih spoznanj (Turnšek 2004: 5).

3.4 USTVARJALNOST OTROK
»Ustvarjalnost je splošna človekova lastnost, ki je med ljudmi normalno porazdeljena. To
pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, manj pa je takih, ki so sposobni vrhunskih
ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni« (Glogovec, Žagar 1992: 8).
Malčki so po naravi ustvarjalni, ker se sposobnost za načrtovanje dejavnosti in izogibanje
zunanjim motnjam razvije pozneje. Reči najprej naredijo in šele potem o njih razmišljajo.
Preden odkrijejo ustvarjalen način, jih naredijo velikokrat. Otrokova prirojena nadarjenost se
razvija skozi izkušnje. Umetnost otrokom omogoča odkrivanje in raziskovanje sveta, s
katerim so obdani. Skozi umetnost lahko pridobivamo otrokovo pozornost ali pot za
spravljanje napetosti iz njega in priložnost, da otrok udari kepo gline namesto svojega
vrstnika (Kohl 2000: 11).
»Osnova pri razvoju ustvarjalnosti je domišljija. Vse človekove stvaritve so torej plod njegove
osebnosti, ki zajema tako genetski del kot tudi vplive okolja, med katere spadajo ustrezne
izobraževalne in domače spodbude« (Zalokar Divjak 2000: 28).
Značilnosti ustvarjalnih otrok v predšolskem obdobju so:
•

visoke splošne intelektualne sposobnosti,

•

specialna nadarjenost na določenih področjih,

•

znanje branja že pred vstopom v šolo,
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•

dobra splošna razgledanost,

•

širina besednega zaklada in dobro razvite jezikovne sposobnosti,

•

dober spomin,

•

hitro videnje vzročno-posledičnih odnosov in dobro logično sklepanje,

•

dobro opazovanje,

•

kritičnost,

•

vedoželjnost, širina interesov, radovednost,

•

smisel za humor,

•

vodilne vloge,

•

vztrajnost,

•

sposobnost organizacije« (Bragato 1992: 10–11).

4 EMPIRIČNI DEL

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
4.1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

V Vrtcu Mojca, enota Muca, že več let sodelujemo pri projektu Z igro do prvih turističnih
korakov. V tem letu smo v skupini Ježki izbrali ponujeno temo Ljubljana, moje mesto. V
okviru projekta so otroci spoznali znamenitosti mesta Ljubljana, življenje ljudi nekoč in
danes, arhitekturo, muzeje, gledališča, pripravo razstave, mestno hišo, župana …

Slika 1: Logotip vrtca
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CILJ DIPLOMSKEGA DELA

Cilj diplomskega dela je otroku približati pojem mostiščarji, način gradnje njihovih domov in
življenje ljudi nekoč.

4.2 RAZISKOVALNA VPRŠANJA
• Ali so otroci na tej starostni stopnji že sposobni razumeti, da so ljudje živeli pred
mnogimi leti drugače kot danes?
• Ali bodo otroci z lastnim trudom prišli do rešitve (načrt) in tako širili svoje znanje?
• Ali bodo otroci uspešni pri izdelavi načrta in makete mostiščarjev?
• Ali otroci poznajo lastnosti lesa, njegovo uporabnost in orodje za delo z njim?
• Ali otroci znajo ceniti svoje izdelke in jih uporabiti pri igri?
• Ali so otroci sposobni en dan preživeti kot mostiščarji?

4.3 RAZISKOVALNA METODA

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, ki temelji na neposrednem opazovanju
ustvarjanja in dela otrok. Znanje otrok sem preverila na podlagi vprašalnika pred izvedbo
projekta in po izvedbi. S fotografijami, z opisovanjem in analizo sem predstavila potek in
izvedbo celotnega projekta.

4.4 RAZISKOVALNI VZOREC, ZBIRANJE IN OBDELAVA
PODATKOV
V skupini je 23 otrok, 13 deklic in 10 dečkov, starih od 5 do 6 let. Potek izdelovanja sem
prikazala in opisala s pomočjo slikovnega gradiva in izdelka otrok. Projekt in ustvarjalne
delavnice so potekali dva meseca.

Otroke sem motivirala z obiskom Prirodoslovnega muzeja, v katerem smo si ogledali
razstavljene predmete po zgodovinskih obdobjih. Informacije smo si poiskali tudi iz drugih
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virov: obisk knjižnice, ogled Ljubljanskega barja, spletne strani, obisk na osnovni šoli z
ogledom makete mostiščarjev ter ob obisku babice pisateljice Dušice Kunaver.

4.5 POTEK PROJEKTA »IZDELAVA IN UPORABA MAKETE
MOSTIŠČARJEV V VRTCU«

4.5.1

OPREDELITEV PROBLEMA

V skupini Ježki smo izvajali projekt Z igro do prvih turističnih korakov – Ljubljana, moje
mesto. Med projektom so otroci spoznali znamenitosti mesta Ljubljane, bližnjo in daljno
okolico z Ljubljanskim barjem. Obiskali smo Prirodoslovni muzej, v katerem smo se seznanili
s preteklostjo, poustvarjali, risali z različnimi tehnikami, obdelovali les, plakate, izdelali načrt
makete, maketo mostiščarjev, preživeli en dan kot mostiščarji, družili smo se z umetniki, s
kulturniki in pisateljico, z maketo sodelovali na razstavi ter obiskali delavnico v
arheopeskovniku na temo mostiščarji. Izvedli smo zaprti tip raziskovanja z naslovom »Z
otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo maketo mostiščarjev.

4.5.2

MOTIVACIJA OTROK

Otroke sem motivirala z obiskom Prirodoslovnega muzeja, v katerem smo si ogledali
razstavljene predmete po zgodovinskih obdobjih.

4.5.3

ZBIRANJE INFORMACIJ PO VPRAŠALNIKU

Pripravila sem vprašalnik, na katerega so otroci odgovarjali pred izvedbo dejavnosti in po
njej. Po analizi odgovorov na zastavljena vprašanja smo izvedli različne dejavnosti, ki smo jih
pozneje na pobudo otrok tudi razširili. Iz dobljenih podatkov sem ugotovila, koliko znanja so
otroci usvojili.
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VPRAŠALNIK
1. Ali veš, kdo so bili mostiščarji?
2. Ali mostiščarji še danes živijo?
3. Kje so živeli mostiščarji?
4. Zakaj misliš, da so dobili ime mostiščarji?
5. Kako in s čim so gradili svoje hiše?
6. Kaj so delali in s katerim orodjem?
7. Kakšna so bila njihova prevozna sredstva, s čim so se vozili?

Znanje otrok o mostiščarjih pred
izvedbo projekta

Pravilni odgovori

5
4
3
2

Pred izvedbo

1
0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Vprašanje
Graf 1: Znanje otrok pred izvedbo projekta
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TEHNIČNI KOTIČEK V VRTCU

Tehnični kotiček otrokom omogoča razviti ročne spretnosti, krepiti samopodobo in zavest
zmorem, realizirati lastne zamisli in hkrati spodbujanje k timskemu delu. Ravno v ta namen
smo si že pred leti v igralnici uredili tehnični kotiček. V njem imamo na voljo različne
materiale, predvsem mizarske mize, prilagojene velikosti otrok, kose lesa, žeblje, vijake, lesno
lepilo, svedre, ročne vrtalnike, žage, kladiva in vse potrebno pravo tehnično orodje za otroke.
Skrbno je spravljeno v lesenih zabojih, namenjenih za orodje. Otroci v skladu s svojimi
zmožnostmi odkrivajo, spoznavajo in ustvarjajo v svetu tehnike in tehnologije. Z materialom
in s pripomočki lahko ustvarjajo različne mozaike, makete in podobno ter tako posredno
razvijajo domišljijo, kreativnost, prostorsko predstavljivost pa tudi ročne spretnosti in fino
motoriko. Otrok si oblikuje odnos do tehnike, organizacije dela, odgovornosti, natančnosti, do
reda in si razvije sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih situacij.
Otroci les oblikujejo postopno, za kar potrebujejo ustrezne telesne in miselne izkušnje.
Konstruirajo, razčlenjujejo svoje izkušnje o predmetih. Na razvoj otroka pri rokovanju z
orodjem in s pripomočki obdelave vpliva in je najpomembnejša lastna aktivnost raziskovanja.
Opazila sem, da se uporabe tehničnega kotička in orodja enakovredno poslužujejo deklice in
dečki. Otroke sem seznanila z vedenjem v kotičku, orodji in opremo ter z načinom dela.
Otroci so pri delu v kotičku navdušeni, predvsem pa se veselijo svojih izdelkov. Zdravo delo
lahko poteka le v varnem delovnem okolju, zato so otroci tudi ustrezno zaščiteni. Pri igri z
lesom se svobodno izražajo in samostojno odločajo, kaj bodo z orodjem počeli.

Slika 2: Orodje v tehničnem kotičku
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ZBIRANJE MATERIALA

Otrokom sem omogočila tesen stik z naravo, spodbudila sem njihovo ustvarjalnost, ker vem,
da pri svoji igri in izdelovanju radi uporabljajo razne plodove, storže in veje, saj smo to
potrebovali za izdelovanje makete. Preostali material sem jim priskrbela kar v vrtcu. Ker smo
ekovrtec, smo uporabljali tudi veliko odpadnega materiala – karton, časopisni papir, konce
kož, odpadke furnirja in embalažo iz lepenke. V igralnici smo si uredili poseben kotiček, v
katerega smo prinašali odpadni les in zbirali material; v njem smo izdelovali tudi maketo.

Slika 3: Nabiranje materiala

4.5.6

IZDELAVA NAČRTA ZA MAKETO MOSTIŠČARJEV

V skupini je vsak otrok sam narisal svoj načrt makete mostiščarjev. Načrte smo risali na
risalni list z navadnimi svinčniki. Otroci so imeli na voljo revije in knjige iz knjižnice, v
katerih so poiskali fotografije mostiščarske vasi. Skupaj smo si ogledali vsako posebej in
izbrali tisto, ki je bila vsem najbolj všeč. Tako se bomo skupaj držali načrta: koliko hišic bo
na maketi, kje bodo stali mostovi, ograja in drevaki.
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Slika 4: Otrok riše načrt za makete

Slika 5: Načrt makete

4.5.6.1 EVALVACIJA DEJAVNOSTI
Budno sem opazovala otroke pri odzivanju in ustvarjanju načrta. Sodelovali so v različnih
stopnjah; tako so se posvetovali pri načrtovanju, oblikovanju zamisli in izvedbe risanja načrta.
Drug drugemu so posredovali svoje izdelke ter se pri tem pogovarjali in dogovarjali.
Primerjali so svoje risbe in ustvarjali prijetno vzdušje medsebojnega zaupanja.

4.5.7

PRIPRAVA PLOŠČE ZA POSTAVITEV MAKETE

Za pripravo plošče smo uporabili reklamni odpadni karton. Otroci so imeli idejo, da na
podlago prilepimo stare prtičke. Uporabili smo servietno tehniko polaganja papirja na podlago
s celuloznim lepilom. Kar nekaj plasti je bilo potrebnih, da smo prekrili motečo barvo
kartona. Naslednji dan so otroci s tempera barvo prebarvali podlago, pri tem pa opazovali
fotografijo v knjigi Koliščarji z Velikega jezera. Nekaj otrok pa je medtem iz odpadnega
papirja pripravljalo cvetove in trave.
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Slika 6:Otroci barvajo podlago za maketo

4.5.7.1 EVALVACIJA DEJAVNOSTI
Otroci so samostojno in z velikim navdušenjem izdelovali ploščo za postavitev makete.
Samostojno so izbrali tudi barve, saj so jim vsakodnevno na voljo v likovnem kotičku. Nekaj
težav so imeli pri nanašanju lepila, vendar so jih spretno reševali z večkratnim umivanjem
rok. Veliko so se pogovarjali, saj je bilo treba ponekod na podlagi potemniti ali prosvetliti
barvo vode. Presenetili so me otroci, ki so izdelovali cvetove in trave iz odpadnega materiala,
ker so se znašli po svoje in uporabili šablone za izdelovanje.

4.5.8

OBDELAVA LESA Z OBDELOVALNIM ORODJEM

Ker smo v skupini predhodno že uporabljali tehnično orodje, s katerim otroci radi ustvarjajo,
je bil tudi dan, ko smo začeli oblikovati les, težko pričakovan. Najpogumnejši so si takoj
pripravili mizarske mize in orodje ter se primerno zaščitili. Drug z drugim so sodelovali pri
merjenju, žaganju odpadnih vej na enako velike dele. Za pripravo vsega materiala iz lesa smo
potrebovali tri tedne. Pripravili smo koščke furnirja za gradnjo lesenih hišic, primerno
skrajševali lesene palčke, pripravljali slamnate strehe, lepili ograjo, rezali ostanke kož, v
katere bomo oblekli lutke mostiščarjev.
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Slika 7: Vrtanje in brušenje lesa

Slika 8: Žaganje in zabijanje

Slika 9: Žaganje palice

Slika 10: Priprava materiala za maketo

Slika 11: Lepljenje slame

Slika 12: Lomljenje furnirja
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4.5.8.1 EVALVACIJA DEJAVNOSTI
Čeprav so otroci imeli že prej na voljo obdelovalno orodje, so bili zelo previdni. Trudili so se
izžagati enako dolge dele palic, jih zbrusili z brusilnim papirjem in izvrtali luknjice, s katerimi
bodo povezali ograjo. Otroci so v tehničnem kotičku iz velikih kosov furnirja lomili enako
velike manjše koščke. Različne vrste lesa so shranjevali v različnih posodah. Spretno so
ugotavljali, kdaj bo dovolj pripravljenega materiala za začetek izdelovanja makete. Tudi čas
po kosilu so namenili pripravi materiala, saj v naši skupini spanje ni obvezno, vendar ga
namenimo mirnim igram in ustvarjanju.

4.5.9

IZDELAVA MAKETE MOSTIŠČARJEV, HIŠ IN LUTK MOSTIŠČARJEV

Otroci so pripravljen material pridno prebirali in sortirali po uporabnosti. Razdelili so si
naloge, kdo bo gradil in lepil, kdo bo z lesom polepil hišice in kdo bo izdeloval lesene lutke.
Otroci so se igrali in sestavljali različne kompozicije iz kosov lesa. Med sestavljanjem so
komentirali strukture, ki so jih sestavili. Tako razdeljeni v skupine so spretno sestavljali kose
lesa v lesene lutke, jih lepili in dodajali potrebne dele, drugi so z lesom oblepili odpadne
škatlice s furnirjem, izstrigli okna in vrata, spet tretji dokončali slamnate strehe in zadnji
nalepili na podlago cvetlice, visoko travo in majhne žabice iz papirja.

Slika 13: Lepljenje cvetlic in trav

Slika 14: Izdelava in lepljenje lutk
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Slika 15: Lepljenje furnirja na hišo

Slika 16: Lepljenje in postavitev mostu

4.5.9.1 EVALVACIJA DEJAVNOSTI
Otroci so bili med delom in ustvarjanjem zelo aktivni in zadovoljni. Sami so si znali
razporediti delo in ob nastajanju makete so se veselili. Nekajkrat so prosili za mojo pomoč pri
pričvrščevanju makete na podlago. Lesen podenj so najprej premazali s sijajnim premazom,
šele nato so nanj lepili hišice, ki so jih predhodno opremili s slamnatimi strehami. Pri
postavljanju lesene ograje so se namučili predvsem zaradi lesnega lepila, ki se počasi suši. Po
nekaj dneh so končali maketo in zadovoljstvo je bilo neizmerno, saj se nam je bližala
razstava. Lesene lutke so otroci spretno oblekli v koščke kože, iz ostankov lesa so postavili
ognjišče in na koncu prilepili še iz lesa izdelane drevake.

4.5.10 PREŽIVIMO DAN KOT MOSTIŠČARJI
Preživeti dan kot mostiščarji je bil največji izziv za otroke. Po pogovorih, ogledih in po
pripovedovanju pisateljice Dušice Kunaver so vedeli, kaj jih čaka. Otrokom sem pripravila
kože, v katere smo se zavili. Potek dejavnosti prek dneva smo izvajali prav tako, kot so se
otroci seznanili. Organizirali so si igre brez igrač, uporabljali so le lesene palice, nekaj posod,
sadje, krpe in lesno oglje. Postavili so si krpe za sedenje in ležanje, pospravili in odstranili vse
mize in stole. Med zajtrkom in kosilom so se spraševali, kako bodo vso hrano nesli v usta.
Toplo vreme nam je dovoljevalo, da nismo potrebovali dodatnih oblačil.
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Slika 17: Kosilo brez pribora

Slika 18: Preoblečeni v kože

Slika 19: Uporaba primitivnega orodja

Slika 20: Glavi mostiščarske družine

4.5.10.1 EVALVACIJA DEJAVNOSTI
Otroci so izjemno uživali v vlogi mostiščarjev; presenetljivo dobro so se znašli ob igrah z
naravnim materialom in si tako dokazali, da je ustvarjalna in domišljijska igra brez igrač
ravno tako zanimiva. Ob hranjenju z rokami so se nekaj časa smejali, saj jim je bilo zanimivo,
potem pa so skupaj ugotavljali, da je konec koncev stvar zelo zanimiva. Nihče jih ni opozarjal
na pravilno uporabo pribora. Otroci so se pri kosilu usedli v krogu, tako da so drug drugega
opazovali in delili iznajdljivost. Pri vsem tem sva se pridružili tudi z vzgojiteljico, da je bila
stvar še bolj pristna. Dan smo dokumentirali s fotografiranjem in prav taki pričakali odhod
domov.
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4.5.11 SKLEPNE UGOTOVITVE
1. Ali so otroci na tej starostni stopnji že sposobni razumeti, da so ljudje živeli pred
mnogimi leti drugače kot danes?
Otroke sem najprej spodbudila k opazovanju. Šele ko so opazili materialna pričevanja
preteklega časa, so spoznali, da nam vsak tak objekt (ali predmet) ne ponuja le določenih
estetskih doživetij, ampak je povezan z zgodbo o življenju ljudi v nekem preteklem obdobju.
Na tak način smo gradili temelje, na katerih lahko zdaj otroci gradijo osnove za dojemanje
zgodovinskih sprememb, spoznanje, da se življenje ljudi in okolje v času spreminjata. Počasi
bodo spoznali in dojeli pomembnost kulturne dediščine in njenega varovanja. Otroci so
sposobni razumeti, da so včasih ljudje živeli drugače.
2. Ali bodo otroci z lastnim trudom prišli do rešitve (načrt) in tako širili svoje
znanje?
Vsako naše raziskovanje je vedno pripeljalo tudi do ogleda različnih razstav v muzejih. Tako
so otroci postopno in bolj celostno pridobivali spoznanja o življenju ljudi v preteklosti. Z
vidika aktivnosti otrok je to najpomembnejša metoda, saj otroci sodelujejo pri vseh stopnjah
raziskovanja. Otroci so ob pogovorih s starimi starši, starejšimi ljudmi spoznavali, da je bilo
življenje ljudi v preteklosti drugačno. Ob različnem didaktičnem in slikovnem gradivu in iz
pripovedovanj starejših so spoznavali življenje nekoč in ga primerjali z življenjem danes.
3. Ali bodo otroci uspešni pri izdelavi načrta in makete mostiščarjev?
V knjigah, ki prikazujejo Ljubljansko barje in mostiščarje, so otroci poskušali poiskati čim
več podatkov o zgradbah in življenju ljudi. Projekt smo začeli z raziskovanjem zgodovine
stavb, mostišč, fotografij mostiščarjev in kmalu so se razširile teme na risanje načrta, pri
katerem so sodelovali vsi otroci, se dogovarjali ob risbah, utrjevali znanje, izmenjavali
mnenja in skupno prišli do rešitev. Bili so uspešni pri pripravi načrta glede na njihovo starost
in ravno tako pri izdelovanju makete.

4. Ali otroci poznajo lastnosti lesa, njegovo uporabnost in orodje za delo z njim?
V letošnjem šolskem letu smo v skupini Ježki izvajali projekt Gozdna učna pot. Ob
spoznavanju dreves in gozda smo zajadrali tudi v preteklost in spoznali razliko med
življenjem ljudi nekoč in danes. Pri ustvarjanju smo uporabljali odpadni les, ki smo ga nabrali
med igro v gozdu. Les je bil pomemben naraven material in smo ga ves čas uporabljali – pri
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spoznavanju vrste lesa, kot mizarsko ročno orodje, pri načinu dela in igrah. Otroci so bili zelo
radovedni, delovni, iznajdljivi in ustvarjalni. Pri delu z lesom so si oblikovali odnos do
tehnike, organizacije dela, natančnosti, previdnosti in do reševanja problemskih situacij.
5. Ali otroci znajo ceniti svoje izdelke in jih uporabiti pri igri?
Moj namen je bil tudi, da bi otroci še bolj vzljubili les, prastaro dobrino naših prednikov. Prek
dejavnosti so pridobili veliko znanja in ravno zato menim, da moramo otrokom ponuditi čim
več takšnih dejavnosti, s katerimi bodo z lastnim trudom prišli do rešitev in tako širili svoje
znanje. Svoje izdelke so znali ceniti, zato smo jih razstavili po igralnici in garderobi, hkrati pa
so jih znali uporabiti tudi pri igri.
6. Ali so otroci sposobni en dan preživeti kot mostiščarji?
Z otroki smo obiskali tudi prirodoslovni muzej in si ogledali, kako so ljudje živeli nekoč.
Otroška domišljija je otroke popeljala v svet igre brez igrač. Nihče od otrok ni pogrešal
kupljenih igrač. Skupaj smo ta dan izjemno uživali, se zabavali, ustvarjali in se igrali, kot so
se včasih igrali njihovi predniki. Oblačila v živalskih kožah, zatemnjen prostor, improvizirane
bivalne koče in hranjenje brez pribora niso predstavljali velikih težav. Ob tem so uživali, se
neizmerno zabavali in si dokazali, da se da živeti tudi na star način, tako kot mostiščarji.
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Znanje otrok o mostiščarjih po izvedbi
projekta
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Graf 2: Znanje otrok o mostiščarjih po izvedbi projekta

4.5.12 UPORABA MAKETE IN MOSTIŠČARJEV PRI RAZLIČNIH IGRAH
Opazila sem, da je uporaba makete in lutk pomembna strategija učenja pri predšolskih
otrocih. Spodbuja govorni razvoj, ustvarjalnost in domišljijo. Prav tako omogoča aktivno
sodelovanje med otroki (verbalna komunikacija) ter vživljanje otrok v druge vloge, osebe in
živali. Otroci so se igrali z maketo in lutkami. Skupno so sodelovali pri pripravi lastnega
lutkovnega okolja; v tem primeru je bila to maketa. Dogovarjali so se o izvedbah različnih
iger na maketi.
Otroci so se vživljali v igro, živeli v svetu nekoč in ga primerjali z življenjem danes. Zato so
bile potrebne le lutke mostiščarji, ki so spremenile vrednote življenja, tako da so bile primerne
njihovemu trenutnemu razpoloženju. Vse njihovo delovanje je izhajalo iz njih samih, vse
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vedenje o stvareh jim je bilo dano samo po sebi ob učenju o preteklosti. Naše okolje in
sedanjost pa jih učita drugačnega gledanja, drugačnega pomena stvari, drugačnega
funkcioniranja.
Pri igri z maketo je bilo čutiti, kako so pridobili in povečali svojo domišljijo, izboljšali govor
in izgovarjavo ter dosegli več samozaupanja in osebnega zadovoljstva. Vsak otrok je bil
individualnost zase. Otroci so na svoj način izražali svoje občutke, misli, odnos do okolja,
ljudi – z mimiko, s pantomimo, z gibi in jezikovnim ustvarjanjem. Lutke mostiščarji so bile za
otroke nekaj posebnega. Postale so njihove prijateljice, sogovornice ali posrednice. Z lutkami
ob maketi so otroci preprosto izrazili svoja stališča, poskušali živeti kot nekoč ter si upali
tekmovati in se vključevali v skupinsko delo. Lutke so bile ene tistih igrač, ki so jih popeljale
v svet domišljije in jih pustile sanjati.

4.5.13 NAŠI IZDELKI NA OGLED

Slika 22: Mostiščarska vas

Slika 21: Odprtje razstave v Pionirskem domu

Slika 24: Maketa mostiščarjev

Slika 23: Razstava izdelkov
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5 ZAKLJUČEK
Glavna tema našega projekta je bila spoznati naše mesto in življenje ljudi skozi čas. Otroci so
radi opazovali in veliko pripovedovali, kadar koli smo obiskali mesto, tržnico, muzeje ali
Ljubljanski grad. Otrokom sem s tem projektom približala vse tisto, o čemer so me veliko
spraševali in želeli izvedeti. Potek projekta je krepil domišljijo in ustvarjalnost otrok.
Opazila sem, da so otroci že pridobili nekaj predhodnega znanja, zato so pri izvajanju projekta
sodelovali aktivno in sproščeno. Dejavnosti smo načrtovali vnaprej po njihovih željah in
sposobnostih. Izvajali smo jih v dopoldanskem času, velikokrat pa tudi po kosilu, vendar smo
ta čas namenili ustvarjanju in mirnim igram. Prav vsak je dodal svoj delček iznajdljivosti,
aktivnosti.
Vsebine projekta smo spretno vključevali v vsa področja kurikuluma, saj nas je čakala tudi
razstava likovnih izdelkov z vsemi risbami, maketami, plakati in s plesnim programom.
Pripravili smo tudi veliko fotografij svojega dela, potepanj po Ljubljani, obiskov kulturnih
ustanov, učenja plesov, deklamacij in pesmi, ki smo jih predstavili na dan razstave. Povabili
smo vse strokovne delavke vrtca, prijatelje drugih skupin, starše, vodstvo vrtca, župana in
vodstvo MOL-a.
Z izvedbo projekta sem dosegla, da so otroci poglobili svoje znanje, prepoznavali pomen
kulturne dediščine, se seznanili z življenjem nekoč in danes ter znali primerjati življenje ljudi
nekoč in danes. Otroci so se ob tem naučili tudi veliko novih izrazov, spoznali so pomen
kulturnega vedenja v ustanovah, predvsem pa so začeli ceniti svoje in tuje izdelke. Po razstavi
sem opazila, da so otroci velikokrat posegali po izdelanih maketah, se z njimi igrali in tako
ustvarjali svojo domišljijsko igro.
V diplomskem delu, v katerem so se prepletala vsa področja, je bil dosežen tudi moj
raziskovalni cilj. Motiviranost otrok med delom je bila zelo velika, prav tako pa sta se
povečala medsebojno sodelovanje in aktivnost otrok. Odziv staršev je bil velik, saj so nam
pomagali pri zbiranju materiala in fotografiranju. Redno so spremljali potek naših dejavnostih
na oglasnih deskah in po elektronski pošti.
Ob koncu dejavnosti sem bila vesela in zadovoljna, ko sem opazovala tudi zadovoljstvo otrok
pri delu in ustvarjanju. Pri vsem tem pa je najpomembnejše to, da so otroci med vsemi
dejavnostmi usvojili nova znanja, ki jih bodo ponesli s seboj. Pri svojem delu sem prisluhnila
željam otrok, uporabila malo domišljije ter tako popestrila življenje in prebivanje v vrtcu.
Dala sem prosto pot otroški domišljiji in ustvarjalnosti.
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