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POVZETEK 

 

 

Igra je v otrokovem predšolskem obdobju nujna potreba. Otrok s pomočjo igre 

spoznava svet, si pridobiva izkušnje in se uči. Igra vpliva na razvoj otrokovih gibalnih 

sposobnosti in spretnosti, na kognitivni, čustveni, socialni in moralni ter osebnostni 

razvoj. Da otroku omogočimo in spodbudimo uspešen razvoj, mu ponudimo igrače in 

ga tudi povabimo k izdelovanju le- teh. Ene od primernih igrač so druţabne igre 

oziroma igre s pravili.  

 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla v vrtcu Angelce Ocepek Jesenice, sem ugotovila, da  

tri- in štiriletne otroke z izdelovanjem druţabnih iger lahko spodbudimo k uporabi le-

teh. Ob izdelovanju iger, lahko vplivamo na razvoj otrokovih delovnih spretnosti in 

navad ter sposobnosti za organizacijo dela.  

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

– predšolski otrok,  

– igra in igrače,  

– druţabne igre ali igre s pravili,  

– sodelovanje s starši. 
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SUMMARY 

 

 

Playing is an essential need in a child's pre-school period. By playing a child is getting 

to know the world, gathering experience and learning. Playing has an impact to the 

development  of a child's motorical abilities and skills, as well as to a cognitive, 

emotional, social, moral and personal development. In order to ensure and encourage 

a successful development, a child is offered games and invited to make them on 

his/her own. Social games or games with rules are a type of such appropriate games. 

 

The research carried out in Angelca Ocepek kindergarten Jesenice showed that 

making social games can encourage three- and four-year-olds to play with them. 

Through making of a game we can influence a child's working skills and habits as 

well as organisational abilities.  

 

KEY WORDS:  

 

– pre-school child,  

– playing and games,  

– social games and games with rules,  

– participation with parents. 
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UVOD 
 

Igra je najpomembnejša in najosnovnejša dejavnost predšolskega otroka. Z igro se 

otrok razvija in je najboljša in najsrečnejša pot v ţivljenje. S svojo igro otrok najlaţje naveţe 

socialne stike z drugimi otroki in odraslimi. Odrasli, ki z njimi delamo, lahko s primerno 

organizacijo okolja in raznoliko ponudbo materialov za igro spodbujamo otroke k iskanju 

moţnosti, kjer lahko z lastno aktivnostjo najdejo rešitve in odgovore ter si na takšen način 

konstruirajo znanje, na kar nas je opozoril ţe Piaget v svoji kognitivno razvojni teoriji. Za 

svojo igro otrok potrebuje igrače, ki spodbujajo njegovo domišljijo in ustvarjalnost. Svojo 

domišljijo in ustvarjalnost pa lahko razvija tudi ob izdelovanju preprostih igrač, ki jih nato 

uporablja v svoji igri. 

 Ţe triletni otroci lahko samostojno ali s pomočjo odraslih izdelujejo preproste 

druţabne igre, ki nas spremljajo skozi vse ţivljenje. Pri izdelovanju iger uporabljajo različne, 

naravne ali odpadne materiale. Z njihovo pomočjo otroci spoznavajo kakovost materialov, 

predmetov, njihov zvok, lastnosti in še bi lahko naštevala. Pri izdelovanju iger preizkušajo 

svoje finomotorične in grobomotorične spretnosti ter realizirajo svoje ideje. Preizkušajo svojo 

vztrajnost in natančnost ter v procesu izdelave spoznavajo različna orodja, s katerimi si 

pomagajo pri izdelavi igre oziroma iger. Pri izdelanih igrah samostojno postavljajo, 

spreminjajo in upoštevajo pravila ter tako razvijajo socialne veščine. 

 V skupini tri- in štiriletnih otrok se bomo lotili izdelovanja različnih, preprostih 

druţabnih iger. Pri delu v vrtcu spoznavam, da starši čedalje bolj pozabljajo na uporabo 

druţabnih iger v spontani igri z otroki, kar se odraţa tudi v njihovi igri v vrtcu. Večina otrok 

se v vrtcu prvič sreča s takšnimi igrami. Da bi lahko spremenili odnos do njih in nanj 

opozorili še odrasle, bomo v vrtcu izdelali različne igre. K sodelovanju bomo povabili tudi 

starše, ki bodo izdelovali igrače z otroki in za otroke. S takšnim delom oziroma projektom bi 

rada pribliţala otrokom druţabne igre, jih spodbudila k njihovi uporabi v svoji spontani igri in 

jim pokazala način igre, kjer lahko na različne načine preizkušajo svoje veščine. V procesu 

izdelovanja bodo aktivni na vseh razvojnih področjih, kar je tudi cilj pri delu s predšolskimi 

otroki. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. TEORIJE V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI 

 

 Človek se razvija vse ţivljenje. V razvojni psihologiji najdemo različne teorije o 

človekovem psihičnem razvoju. Poznavanje razvojnih teorij je za vzgojitelje v vrtcu izrednega 

pomena, saj nam razlagajo značilnosti psihičnega razvoja in hkrati narekujejo ravnanje, da bi 

lahko kar najboljše spodbujali otrokov razvoj. 

 

 Najpogosteje omenjene razvojne teorije so iz različnih psiholoških smeri, so pod 

vplivom kulturno zgodovinskega konteksta in se med seboj razlikujejo. Ne obstaja enotno 

mnenje o tem, kako se človek razvija in kaj vpliva na njegov razvoj. 

 

 V zadnjem stoletju je bil na področju psihologije največkrat preučevan kognitivni 

razvoj otrok v predšolskem obdobju, v zvezi z njim pa je nastalo tudi največ polemik. 

V svoji diplomski nalogi bom izpostavila predvsem dve teoriji, ki se ukvarjata z razvojem 

mišljenja in sta pomembni za mojo raziskavo: 

– KOGNITIVNO RAZVOJNO TEORIJO J. PIAGETA, 

– TEORIJO L. S. VIGOTSKEGA. 

 

1.1. KOGNITIVNO RAZVOJNA TEORIJA J. PIAGETA 

 

 Piaget se je ukvarjal s proučevanjem kognitivnega razvoja otrok. Verjel je, da je 

znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo mentalne ali fizične akcije in ne inventar 

zbranih in shranjenih informacij. Po njegovem mnenju torej otrok v razvoju aktivno gradi 

(konstruira) svoje znanje oziroma vednost. Spoznanje se oblikuje preko interpretacije med 

miselnimi strukturami in okoljem (M. Batistič Zorec, 2006:52). 
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 Piaget govori o štirih dejavnikih razvoja: 

1. Dednost oziroma notranja zrelost. 

Piaget ni pripisoval ključne vloge pri razvoju niti dednosti niti okolju, ampak 

interakciji med njima. V njegovi teoriji dednost določa časovni urnik, po katerem se 

na periodičnih točkah otrokovega odraščanja odpirajo nove razvojne moţnosti. 

2. Izkušnje 

Piaget omenja fizične in logično-matematične izkušnje. Fizične izkušnje otrok 

pridobiva direktno in spontano pri manipulaciji z objekti v okolju, opazovanju, 

poslušanju, tipanju, okušanju in vonjanju. Z raziskovanjem si pridobiva znanje o teh 

objektih. Logično-matematične izkušnje oziroma spoznanja pa pridobiva iz akcij, ki 

jih vršimo na teh objektih. 

3. Socialna transmisija je prenos znanja iz socialnega okolja, torej izobraţevanja v 

najširšem smislu. Znanje lahko prenašajo starši, vrstniki, šola ali drugi dejavniki v 

socialnem okolju. Uspeh socialnega prenosa znanja je odvisen od zrelosti in fizičnih 

izkušenj. Pri socialnem prenosu znanja je še zlasti pomembna vloga govora (M. 

Batistič Zorec, 2006:53). 

4. Uravnoteţenje (equilibrium) 

Zadnji dejavnik uravnava prejšnje tri in ima po Piagetovem mnenju glavno 

usklajevalno vlogo. Ta dejavnik predstavlja nenehno interakcijo med realnostjo in 

otrokovim mišljenjem. Otrok asimilira (sprejema) izkušnje v obstoječi miselni okvir, 

hkrati pa zaradi izkušenj akomodira (spreminja) lastne strukture v njem (M. Batistič 

Zorec, 2006:53). Opisana ciklična interakcija je odvisna od otroka kot pobudnika 

svojega lastnega razvoja. S svojo aktivnostjo otrok odkriva nove probleme in s tem 

povzroča neravnoteţje, obenem pa gradi rešitve in dosega višjo stopnjo ravnoteţja. 

Cilj miselne aktivnosti je torej vzpostaviti ravnoteţje med miselnim procesom in 

okoljem. Na vsakem stadiju razvoja mora otrok doseči določeno stopnjo ravnoteţja, da 

lahko napreduje v višji stadij (M. Batistič Zorec, 2006:53). 

 Piaget tako pravi, da je mišljenje kompleksen proces, ki je sestavljen iz treh 

komponent: 

– vsebine (je to, kar oseba miselno izraţa oziroma izjavlja), 
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– strukture (je način mišljenja, primeren za neko stopnjo. Miselne strukture so 

spremenljivke, ki se z razvojem nenehno spreminjajo – sheme), 

– funkcije ali miselnih procesov (vplivajo na to, da se mišljenje razvija. Piaget loči dve 

glavni funkciji: organizacijo in adaptacijo). 

 

(M. Batistič Zorec, 2006:54) MISELNA ORGANIZACIJA je otrokova teţnja, da uskladi 

obstoječe miselne sheme v skladen sistem. Otroci svoja obstoječa spoznanja ves čas 

reorganizirajo v nove in bolj kompleksne miselne strukture. Da lahko te strukture delujejo 

skladno, se morajo usklajevati tudi med seboj. Ta proces se imenuje recipročna asimilacija, ki 

lahko privede do nove organizacije miselnih struktur in se navzven kaţe z novimi 

sposobnostmi miselnega delovanja. 

 

ADAPTACIJA ali prilagajanje pa je vzdrţevanje ravnoteţja med miselno strukturo in okoljem. 

Sestavljata jo dva nasprotna procesa: asimilacija in akomodacija. 

Asimilacija torej pomeni, da smo informacijo iz okolja prilagodili svojemu načinu 

razmišljanja. Enkrat pa tega ne moremo več in od nas zahteva, da spremenimo miselno 

strukturo, zgodi se akomodacija; sebe prilagodimo okolju. Ko se zgodi akomodacija, se 

spremeni asimilacija (spreminja se shema v moţganih). 

 

1.1.2. PIAGETOVI STADIJI KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

 

 Piaget pravi, da razvoj mišljenja poteka v stadijih, zato zagovarja diskontinuiteto v 

razvoju. Za vsak stadij so značilne specifične strukture naše zavesti, ki se navzven kaţejo v 

specifičnih oblikah intelektualne aktivnosti in vedenja (M. Batistič Zorec, 2006:54). Stadiji se 

med seboj kakovostno razlikujejo, vendar med njimi ni stroge meje. Prehodi iz enega stadija v 

drugega potekajo postopno in trajajo različno dolgo (od enega meseca do celo enega leta). 

 Zaporedje stadijev je nenehno, za vse otroke enako, čas pojavljanja določenega stadija 

pa se od posameznika do posameznika razlikuje. 
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Štirje stadiji razvoja po Piagetu so: 

1. senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let), 

2. stadij preoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let), 

3. stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let), 

4. stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). 

Labinowicz pravi, da sta prva dva stadija pripravljalna ali predlogična, druga dva pa sta 

stadija naprednejšega, logičnega mišljenja (M. Batistič Zorec, 2006:55). 

 

SENZOMOTORIČNA STOPNJA 

 

Na tej stopnji dojenčki spoznavajo sebe in svet, ki jih obkroţa, s pomočjo čutil in motoričnih 

dejavnosti. Dojenčki se iz bitij, ki se odzivajo predvsem refleksno in z naključnim vedenjem, 

spreminjajo v ciljno usmerjene malčke. 

 

Senzomotorična stopnja je sestavljena iz šestih podstopenj, ki sledijo ena drugi: 

– refleksi, 

– primarne kroţne reakcije, 

– sekundarne kroţne reakcije, 

– usklajevanje kroţnih reakcij, 

– terciarne kroţne reakcije, 

– mentalna reprezentacija. 

 

STADIJ PREOPERATIVNEGA MIŠLJENJA ALI PRIPRAVE KONKRETNIH OPERACIJ 

 Stadij se začne s sposobnostjo simbolne funkcije, to je z otrokovo zmoţnostjo, da 

razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo nekaj, kar ni prisotno. Za to obdobje je 

značilen razcvet simbolične igre in bujna domišljija. 
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 Stadij preoperativnega mišljenja je Piaget razdelil na dva podstadija: 

- prekonceptualno ali simbolno mišljenje (od 2. do 4. leta), 

- intuitivno mišljenje (od 4. do 7. leta). 

 

V PREKONCEPTUALNEM podstadiju opisuje Piaget, kot značilnost, transduktivno 

mišljenje. To je sklepanje iz posameznega na posebno (na primer otrok poveţe dva istočasna 

dogodka tako, da sklepa, da je eden povzročil drugega). Za prekonceptualno mišljenje so 

značilne tudi posplošitve, to je nezmoţnost hierarhične ločitve med razredi in podrazredi. Na 

primer, če otroku v tem obdobju damo nalogo, naj razvrsti v skupine stvari po dveh 

značilnostih (barvi in obliki), v tej starosti še ni zmoţen upoštevati obeh značilnosti hkrati. V 

tem obdobju otroke v veliki meri zaznamuje egocentrizem v mišljenju, to pomeni nezmoţnost 

otroka postaviti se v točko drugega. 

Naslednji podstadij, INTUITIVNO MIŠLJENJE, je obdobje prehoda med časom, ko je 

mišljenje odvisno zgolj od zaznavanja, in naslednjo stopnjo v razvoju – odvisnostjo od 

logičnega mišljenja. V tem obdobju je značilen premik k decentraciji. Otrok postaja 

postopoma sposoben videti več dejavnikov, ki vplivajo na neki dogodek. Zmoţen je intuitivno 

reševati probleme, kadar so objekti vključeni v problem, pred njim. Vendar je do konca tega 

obdobja otrok še vedno bolj odvisen od zaznavanja kot od logičnega mišljenja. 

 

STADIJ KONKRETNIH OPERACIJ 

 V tem obdobju postane mišljenje otrok bolj fleksibilno in logično. Njihovo mišljenje 

ni več odvisno le od trenutne vizualne zaznave. Uporabljati začnejo miselne akcije oziroma 

po Piagetu so to miselne operacije. To pomeni, da lahko miselno transformirajo ali kako 

drugače manipulirajo s tem, kar vidijo ali slišijo, pri tem pa ţe uporabljajo logična pravila. 

Miselne operacije pa lahko uporabljajo le ob konkretnih in jasnih objektih ali znakih objektov 

(konkretni objekti, situacije ali dogodki, ki so resnični oziroma si jih otrok lahko predstavlja). 

  

 



15 
 

Dve najpomembnejši značilnosti miselnih operacij sta: 

– reverzibilnost (to je sposobnost, da na miselnem nivoju preidemo neko pot in se spet 

vrnemo nazaj v prvotni poloţaj), 

– decentracija (to je zmoţnost, da se istočasno osredotočimo na več vidikov objekta). 

 

 

1.1.3. UPORABA PIAGETOVE TEORIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

 Iz njegove teorije izhajajo mnogi programi (kurikuli) predšolske vzgoje. Novejši 

kurikuli pa bolj poudarjajo funkcionalni vidik njegove teorije. To je konstrukcija znanja. 

Piaget namreč razlaga, da otrok sam gradi (konstruira) svoje znanje in iz tega tudi izvira tako 

imenovani konstruktivizem v izobraţevanju. 

 (M. Batistič Zorec, 2006:64) Pogoji za uspešno učenje, ki jih naštevata Labinowicz in 

Crain, so uporabni tudi za ravnanje vzgojiteljev in drugih odraslih z otroki v predšolskem 

obdobju. Najprej je potrebna ustrezna organizacija okolja in materiali, ki spodbujajo 

raziskovanje, preizkušanje in preverjanje idej. Labinowicz meni, da so temelji učenja v 

spontani igri, od igre s kockami, peskom, vodo do druţabnih iger. Vzgojitelji bi otroke morali 

spodbujati k razmišljanju, ne pa jim vsiljevati svojih odgovorov in znanj. Otrok mora imeti 

čas za razmislek in moţnost, da pride do rešitev z lastno aktivnostjo. Odrasli naj sprejmejo 

vse odgovore oziroma ideje otrok, tudi napačne. Ni dobro, če otroke pretirano hvalijo, še 

slabše pa je, če jih kritizirajo ali pa se jim posmehujejo. Pomembne so tudi interakcije z 

vrstniki, med katerimi imajo otroci zaradi podobnega načina razmišljanja večje moţnosti kot 

v odnosu do odraslega, da vidijo obstoj različnih gledišč, ki jih spodbujajo pri lastnem 

razmišljanju. 

 

1.1.4. VREDNOST IN KRITIKE PIAGETOVE TEORIJE 

 

 Njegove ugotovitve, da otrok aktivno raziskuje okolje in konstruira razlage fenomenov 

v tem okolju, so pomembno spremenile pogled na razvoj, učenje in poučevanje otrok. Izdelal 

je najbolj natančno in integrirano teorijo kognitivnega razvoja doslej. 
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 Vendar pa novejše raziskave kaţejo, da je podcenjeval mišljenje predšolskih otrok, saj 

z njimi ni opravil veliko empiričnih raziskav. Raziskave kaţejo, da je uspešnost reševanja 

problemov/nalog odvisna od otrokove informiranosti in interesov, zato otroci ne kaţejo iste 

sposobnosti pri tako širokem razponu nalog, kot je predvideval Piaget. 

 Očitajo mu tudi, da je zanemaril vlogo poučevanja in vpliva socialnega okolja. 

 

1.2. TEORIJA L. S. VIGOTSKEGA 

 

Tudi Vigotski se je ukvarjal z razvojem mišljenja. Izhodišča njegove teorije so: 

– kognitivni razvoj je rezultat interakcije med otrokom in socialnim okoljem, vendar je 

vloga kulture in jezika pomembnejša od dednih dejavnikov. 

– Razvoj poteka v kakovostno različnih stadijih. 

– Otrok je aktiven v razvoju. 

– Razvoj je neskončen tok konfliktov in njihovih razrešitev, ki se ponotranjijo in 

oblikujejo rastoče fizično in psihološko znanje. 

– Otrok je aktiven v razvoju mišljenja in pri učenju. Otroci konstruirajo svoje mišljenje 

in znanje z udeleţevanjem v aktivnostih. Miselni razvoj je torej proces, v katerem 

otroci ponotranjajo rezultate svojih izmenjav z okoljem. 

 

Vigotski pravi, da ljudje kreirajo psihološka orodja, da bi nadzorovali svoje vedenje in 

mišljenje. Orodja oziroma znaki so: 

– govor in pisanje, 

– numerični sistem, 

– drugi abstraktni koncepti (prometni znaki). 

MIŠLJENJE po Vigotskem je proces ponotranjanja zunanjih in socialnih aktivnosti v 

notranje miselne strukture. 
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(M. Batistič Zorec, 2006:72) Konceptualno razmišljanje je način, kako si posameznik 

organizira okolje z abstrahiranjem in pripisovanjem iste kakovosti dvema ali več fenomenom. 

Na osnovi rešitev je prišel do treh stadijev razvoja konceptualnega mišljenja oziroma razvoja 

pojmov: 

– spontani pojmi se razvijajo od spodaj navzgor (od konkretnega izkustva s predmetom 

k abstrakciji), 

– znanstveni pojmi se razvijajo od sestavljenih in višjih značilnosti (posredne razlage) k 

elementarnim in niţjim značilnostim (povezovanje pojma z izkustvom). 

 

Vigotski pravi, da je razvoj mogoč samo s pridobivanjem izkušenj, na drugi strani pa 

ravno razvojni nivo določa, kako bo otrok pridobival izkušnje. Tu se teorija Vigotskega ujema 

s Piagetovo teorijo. 

Učenje po Vigotskem je na začetku nezavedno in šele postopoma postaja zavestno. Trdi, 

da do pribliţno tretjega leta starosti prevladuje spontano učenje (učenje po lastnem 

programu), šolski otroci pa se učijo po programu učitelja, torej govorimo o reaktivnem 

učenju. 

Trdi tudi, da se mora predšolski program razlikovati od šolskega. Predšolski otrok sam 

ustvarja teorije o poreklu stvari in sveta, poskuša si pojasniti odvisnosti in odnose, njegovo 

mišljenje na tej stopnji pa je slikovito in konkretno. Kar pomeni, da predšolski otrok ne 

ustvarja le posameznih dejstev, ampak ţe posplošuje (M. Batistič Zorec, 2006:76). 

Tako Vigotski definira območje bliţnjega razvoja kot razdaljo med dvema linijama, to je 

med nivojem dejanskega razvoja, ki ga ugotavljamo preko samostojnega reševanja nalog, in 

nivojem potencialnega razvoja, ki ga predstavlja reševanje problemov pod vodstvom odraslih 

ali v sodelovanju z bolj sposobnimi vrstniki. Če poenostavimo, je območje bliţnjega razvoja 

raven kognitivnega razvoja, ki jo otrok lahko doseţe s spodbudo. Upoštevati moramo, da 

mora biti poučevanje pred razvojem in tudi, da preden otrok zmore nekaj narediti sam, lahko 

to naredi s pomočjo drugih, torej se uči od mentalno razvitejših partnerjev. 
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Območje bliţnjega razvoja je območje med tem, kar otrok zmore sam in tem, kar zmore s 

pomočjo mentalno razvitejših partnerjev, ki otroka zavestno ali spontano usmerjajo k novim 

in zahtevnejšim dejanjem. 

 

1.2.1 VREDNOST IN KRITIKE TEORIJE VIGOTSKEGA 

 

 S svojo teorijo je Vigotski opozoril na vlogo intelektualnih orodij, kot so jezik, 

numerični sistem, pisanje in znanstveni koncepti, ki jih otroku nudi kultura. Poudaril je 

pomen metakognicije, saj je proučeval načine, preko katerih se posamezniki začnejo zavedati 

svojega mišljenja, ga premišljeno uporabljati in nadzorovati. 

 Crain vidi nevarnost uporabe teorije Vigotskega, da zunanja pomoč povzroči otrokovo 

odvisnost od mišljenja učitelja in ne pripomore k samostojnemu mišljenju (M. Batistič Zorec, 

2006:77). 

 Lahko jo pa razumemo tudi kot poziv vzgojiteljem in učiteljem, da upoštevajo 

otrokove porajajoče kapacitete (območje bliţnjega razvoja) in z ustreznimi spodbudami 

vplivajo na njegov razvoj. Vigotski namreč poudarja pomen optimalnega obdobja za učenje in 

meni, da tako prehitevanje kot tudi zaostajanje učenja škodujeta razvoju (M. Batistič Zorec, 

2006:78). 
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2. IGRA 

 

 Igra je brezmejna, neskončna (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:3). Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti 

in ne vedeti, aktualnim in moţnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in 

realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med 

varnostjo in tveganjem. 

 Toliko pomembnih resnic je bilo ţe napisanih o otrokovi igri, da bi lahko z njimi 

zapolnili zajetne knjige. In še vedno ni obseţeno vse, kar nam otrok v svoji igri nakaţe, 

pripoveduje, zamolči (Razvijajmo sposobnosti predšolskega otroka, 1977:41). 

 Otrokova igra je kot izvir, iz katerega vsakokrat znova priteče nova sveţina. V njej se 

kaţe otrokova potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi spreminjal. V tem 

je vir otrokovih igralnih uţitkov. Otrok se v igri nauči biti neodvisen od svojega okolja, nauči 

se, da je sam aktiven. 

 Najboljša in najsrečnejša pot v ţivljenje je pot preko igre in igrač. S podporo in 

pomočjo odraslih, ki smo jim pripravljeni prisluhniti in jih razumeti. Otrok s svojo igro 

najlaţje naveţe socialne stike z drugimi otroki in odraslimi. Igra pa ima še eno veliko 

prednost, in sicer vanjo vstopamo pripravljeni, svobodno in imamo vedno moţnost izstopa, 

česar nam ţivljenje ne omogoča. 

 Igra ima pomembno mesto v kurikulih za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce, 

2007:19). Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti 

in je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Ne glede na to, za katero 

vrsto otroške igre gre, na primer funkcijska igra, domišljijska oziroma simbolna igra, 

sociodomišljijska igra, druţabna igra, ta praviloma »vzpostavi« prostor, ki je definiran z 

razmerjem med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Način in vsebina igre pa 

dajeta prostor, znotraj katerega so prepoznavna zelo različna področja kurikula, na primer 

spoznavanje samega sebe v igri pred ogledalom in v »dialogu« s samim seboj; razvoj učenja 

jezika ob pretvarjanju v simbolni igri, ko dejavnost »kot da bi« dobi svojo pomenskost in 

sporočilnost prav skozi rabo jezika; razvijanje pojma števila v domišljijski igri »prodajalna 

čevljev«, socialno učenje ob igri vlog, na primer »druţina«, »frizer«, ali v tako imenovanih 
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preštevankah, igrah s pravili; ustvarjalna prezentacija v posnemalnih igrah in v ustvarjanju v 

različnih jezikih in njihovem povezovanju; pridobivanje izkušenj v igri na primer z vodo, 

mivko, peskom, ustvarjanje na primer igrišča v peskovniku, ki zahteva še transformacijo 

igralnega materiala v predmete in stvari, ki jih rabijo v igri, dogovore med soigralci in 

praviloma ob koncu domišljijsko igro. Povedano drugače, v igri se v otrokovih dejavnostih 

prepletejo in poveţejo različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v 

tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno. 

Igra ni le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se 

normalno psihično in fizično razvija. Izbira in način otrokovega igranja so odvisni od njegove 

trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, emocionalne in socialne 

zrelosti). Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem 

obdobju. 

– Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

– Kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 

raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialno 

kognicijo. 

– Emocionalni razvoj: sproščanje in izţivljanje čustev (na primer doţivljanje 

zadovoljstva, premagovanje strahu), premagovanje teţav in konfliktov, uresničevanje 

ţelja … 

– Socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje 

in upoštevanje drugih), razvoj samokontrole (na primer impulzivnosti, agresivnosti), 

osvajanje druţbenih pravil in norm. 

– Osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe (oblikovanje samopodobe) 

in sveta (spoznavanje različnih vlog in vstopanje v svet odraslih). 

 

2.1. VRSTE OTROŠKE IGRE 

 

 Otroška igra ima svoje univerzalne značilnosti, svoje specifičnosti in se s starostjo in z 

razvojem spreminja. Klasifikacije otroške igre se med avtorji delno razlikujejo. Gre za razlike 

v številu različnih vrst igre, v skupinah in podskupinah, njihovemu poimenovanju in vsebinski 
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pokritosti. V Sloveniji je najbolj razširjena Tolčičeva klasifikacija igre. Tolčič umešča 

različne vrste igralnih dejavnosti v štiri skupine: 

– funkcijska igra: vključuje na primer otipavanje, 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 na primer poslušanje, opazovanje, 

posnemanje, branje; 

– ustvarjalna igra: vključuje na primer pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnjo. 

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

je pri drugih avtorjih in avtoricah ne zasledimo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:41). 

 (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:43) Ko avtorji in avtorice razvrščajo vrste iger v 

posamezne skupine oziroma razvojne ravni, praviloma zasledujejo zaporedja od razvojno 

niţjih k razvojno višjim ravnem igre. Nekateri avtorji posebej navajajo pribliţne starostne 

okvire, za katere je posamezna vrsta igre ali so posamezne vrste igre najbolj značilne, čeprav 

je vmesno opozorilo, da posamezna vrsta igre lahko pokriva zelo široko starostno obdobje in 

se razlike, povezane s starostjo, kaţejo v kakovosti igre. 

 Najpogosteje navajanje vrste otroške igre so: funkcijska igra, konstrukcijska igra, 

dojemalna igra, simbolna igra, igra s pravili. 

 

2.1.1. FUNKCIJSKA IGRA 

 

 Funkcijska igra je prevladujoča vrsta igre v prvem letu ţivljenja. Otrok preizkuša 

svoje funkcije predvsem z gibanjem in zaznavanjem, kar mu daje občutek zadovoljstva. 

Otrokove funkcije so najprej vezane na njegovo lastno telo, nato na osebe okoli njega, 

pozneje pa začne manipulirati s predmeti in raziskovati njihove zaznavne značilnosti (na 

primer predmet se sveti, je mehak, zaropota, če pade na tla …). Otrok si ţeli o predmetih 

izvedeti čim več, zato jih raziskuje oziroma preizkuša na različne načine, kar Piaget 

poimenuje tudi raziskovalna igra. Ţe v drugem letu starosti lahko opazimo upad funkcijske 

igre, ki pa se skozi razvojno višje oblike nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje. 
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Primera funkcijske igre (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:44): 

Šestmesečna Katka se na primer igra z leseno ţlico. Prijema jo, obrača, stresa, z njo udarja 

ob mizo, tla, jo daje v usta, poriva v posodo. Pri tem razvija velike in drobne gibe in z 

zaznavanjem pridobiva izkušnje o leseni ţlici (na primer o njeni barvi, obliki, hrapavosti, 

trdnosti). Ugotavlja tudi, kako se odziva, ko manipulira z njo (na primer, ko udari po mizi, 

zaropota, ko pade na odejo, se nič ne sliši, ob dotiku s plastično posodo je zvok drugačen, kot 

je ob dotiku z leseno površino). 

Šestletna Marko in Špela se igrata z ţogo. Ţogo kotalita, jo mečeta, tekata za njo in si jo 

podajata. Tako razvijata svoje grobe gibalne sposobnosti, ugotavljata, kako močno in v 

katero smer morata vreči ţogo, da na primer prileti do drugega ali da leti čim dlje. Prav tako 

spoznavata značilnosti ţoge – kako se kotali, kako se odbija od različnih površin (na primer 

od trave, asfaltnih tal, peska) in pod različnimi koti (na primer, kako mora ţoga prileteti v zid, 

da jo dobita nazaj v svoje roke). 

 

2.1.2. KONSTRUKCIJSKA IGRA 

 

 V konstrukcijski igri otrok povezuje, sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi 

in ustvarja konstrukcijo, za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti, 

kot za igralno gradivo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:44). Konstrukcijsko igro lahko 

primerjamo z ustvarjalno igro. Ta igra zahteva prostorsko predstavljivost, ustvarjalnost, 

miselno predstavljivost, razvito koordinacijo oko – roka, natančnost in vztrajnost. 

 Igra se pojavi ţe ob koncu prvega leta in je z leti čedalje pogostejša in celovitejša. 

Malček praviloma najprej gradi in zgradi konstrukcijo, ki jo šele nato poimenuje, starejši 

predšolski otrok pa ţe vnaprej pove, kaj bo zgradil, in razkrije tudi, kako bo to zgradil 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:45). 

Primer: Štiriletna Meta in Rok se igrata z lego kockami. Na razpolago imata kocke različnih 

oblik, velikosti in barv. Meta in Rok brez načrta gradita grad, vsaj tako sta se dogovorila. »To 

bo grad za punčko,« pravi Rok. Njuno sestavljanje kock postopoma vodi h konstrukciji, ki 

zgolj v grobih obrisih spominja na grad, sicer pa gre za relativno veliko »hišo«, ki ima 
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prepoznavna okna, vrata, deloma streho. Konstrukcijsko igro zaključita tako, da Meta steče 

po majhno punčko in jo kot kraljično »vseli« v grad. 

 

2.1.3. DOJEMALNA IGRA 

 

 Tudi to igro avtorji in avtorice opisujejo na različne načine. Tolčič na primer 

dojemalno igro opisuje kot poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Nekateri pa 

opisujejo dejavnosti, ki jih umeščajo v dojemalno igro: 

– Otrok poimenuje, kar vidi, poimenuje predmete zunanje realnosti ali glasovno opisuje, 

kar počne. 

– Otrok sledi navodilom, torej izvaja neko dejavnost na pobudo ali zahtevo drugega, 

odgovarja na vprašanja. 

– Otrok daje navodila, verbalizira svoje pobude ali zahteve, zastavlja vprašanja. 

– Otrok dojema relacije, kar pomeni, da razume odnose med prvinami, ki jih spaja ali so 

spojene v igralnem kontekstu. 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:46) Rezultati raziskav kaţejo, da se posamezni 

primeri dojemalne igre, zlasti podskupine sledenje navodilom, pojavijo ţe pri šestmesečnem 

dojenčku, dojemalna igra pa je pogostejša v drugi polovici prvega leta ţivljenja, ko so 

prisotne tudi igralne dejavnosti, ki sodijo v podskupini poimenovanje ter dojemanje relacij, in 

pozneje v predšolskem obdobju. Starostni porast dojemalne igre kaţe na razvoj otrokovega 

mišljenja (dojema odnose), govora in besedne komunikacije (poimenuje, kar vidi, daje 

navodila in jim sledi), socialnega razvoja, ko prilagaja lastne dejavnosti soigralčevi (sledi 

pobudam soigralca, odgovarja na njegova vprašanja), se zaveda učinkov lastnih dejanj in 

soigralca (daje navodila in sprašuje), ter usklajuje dejavnosti z igračami in socialnim 

kontekstom. 

 

2.1.4. SIMBOLNA IGRA 

 

 Značilnost simbolne igre je, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno 

reprezentirane in niso dejansko prisotne. Otrok v simbolni igri reprezentira neko dejanje, 
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predmet, osebo ali pojav iz realnega ali domišljijskega sveta. V igri uporablja simbole, s 

katerimi prikazuje različne stvari, na primer: 

– različne predmete (lesena palčka postane v igri toplomer, injekcija, flavta, metla, 

konj), 

– osebe (medvedek postane v igri dojenček, punčka se javlja v vlogi prodajalke in 

podobno), 

– različne dejavnosti (ko na primer otrok sedi na stolu tako, kot bi vozil avto, jezdil 

konja, pestuje igračo tako, kot odrasli dojenčka). 

 

Simbolna igra je prevladujoča oblika igre v predšolskem in tudi šolskem obdobju. 

Prva oblika simbolne igre se pojavi ţe pribliţno ob letu oziroma enem letu in pol. 

 

Primer: (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:47) 

Leto in pol star Miha opazuje mamo pri kuhanju in s svojimi igračami neposredno ponavlja 

mamine gibe. Na primer, ko mama pokrije posodo, tudi Miha postavi pokrovko na svoj lonček 

igračo. 

 

 V simbolni igri se odraţa preplet kognitivnih, sociokognitivnih, socialnih, jezikovnih 

in kulturoloških pogledov na otrokov razvoj. Preplet pogledov na otrokov razvoj pa zahteva 

poznavanje določenih sposobnosti in spretnosti, ki sodefinirajo razvojno stopnjo simbolne 

igre. Ta se namreč z razvojem spreminja: 

– avtosimbolna igra (sam se hrani), 

– uporaba realnih predmetov (telefonira kot ati), 

– simbolna uporaba predmetov (na primer palica), 

– igre z vlogami, 

– dramatizacija. 

Simbolna igra je povezana s kognitivnim razvojem, saj ta pogojuje njen pojav. Otrok je 

namreč simbolne igre zmoţen šele, ko je zmoţen razumeti pogojnost znaka in obvladati svoj 
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egocentrizem. Simbolna igra je (tako kot tudi jezik) odraz otrokovega splošnega napredka v 

semiotični funkciji – kognitivni kapaciteti, ki omogoča sposobnost reprezentacije (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2005:48). 

 

2.1.5. IGRA S PRAVILI 

 

 Igre s pravili se glede na celovitost razvojnih procesov, ki so v ozadju te igralne 

dejavnosti, praviloma pojavljajo od drugega, tretjega leta starosti dalje (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2005:50). 

 

Primer: (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:50) 

Triletna Lana si z mamo izmenično podaja ţogo. Pri tem se zaveda, kako poteka igra. Ve, da 

mora ţogo ujeti in jo nato podati mami, ki ji bo ţogo spet podala nazaj. Med igro lahko 

spremeni pravila in si začneta ţogo na primer brcati. 

 

Igra s pravili je značilna predvsem za starejše otroke, mladostnike in odrasle. Otrok se z igro s 

pravili sreča preko ţe izdelanih iger, ki so del kulture, v kateri odrašča. Lahko pa tudi sam 

sodeluje pri nastajanju in ustvarjanju tovrstnih iger. Igre s pravili povezujejo različni avtorji s 

kooperativnim vedenjem, igrami slučaja, tekmovalnim vedenjem, spretnostnimi igrami, 

socialno integracijo in socialno diferenciacijo. Piaget je v okviru iger s pravili preučeval 

moralni razvoj. 

 

2.2. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OTROŠKO IGRO 

 

 Otroci se med seboj razlikujejo glede na vsebino in način igre; vrsto iger in igrač; čas, 

ki ga preţivijo v različnih igrah in še bi lahko naštevala. Na igro posameznika ne vpliva le 

razvojna stopnja, tu je še več drugih dejavnikov, ki jih je pomembno omeniti: 

– osebnostne značilnosti: na primer ţivahnost, druţabnost, vztrajnost, samozaupanje …, 
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– spol otroka: vprašanje je, koliko so razlike genetsko pogojene in koliko nanje vpliva 

okolje s kulturnimi stereotipi o ţenski in moški vlogi; dejstvo pa je, da se med 

spoloma ţe zgodaj kaţejo različne preference v zvezi z izbiro iger in igrač, ki so 

skladne s stereotipno vlogo moškega in ţenske v druţini in druţbi, 

– trenutno fizično in emocionalno stanje otroka, na primer utrujenost, bolezen, 

razigranost, jeza, veselje …, 

– trenutna situacija, na primer letni čas, prostor, vrsta in količina igrač …, 

– oţje okolje: otroke pri igri lahko spodbujajo odrasli in igralni materiali, in tudi druge 

izkušnje, ki jih dobijo v okolju (obisk trgovine, čebelarja …). 

Kultura vpliva na razlike v moţnostih in vrsti iger, ki so značilne za različna zgodovinsko-

kulturna okolja. Psihologi ugotavljajo, da otroštvo traja čedalje dlje časa; v preteklosti je bilo 

bistveno krajše, obseg igre pa skromnejši (Horvat, 2001). 

 

3. IGRAČE 

 

 Igračo v širšem pomenu besede predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri 

spremeni v sebi ţeleno igračo. Igrače so osnova otrokove igre, ki postavijo okvirno idejo za 

igro in vpliva na posamezne oblike igre (Marjanovič, 1981). Lahko jih kupimo ali izdelamo 

sami. 

 Igralna dejanja so usmerjena k predmetom. Ena teh vrst predmetov so konkretni neţivi 

predmeti, ki obstajajo v otrokovem dejanskem kontekstu. Podrazred teh predmetov je 

kulturno oblikovan in namenjen igri, to so igrače (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005:99). 

  L. Marjanovič (1981) igrače razvrsti glede na osnovno funkcijo, ki jo otrok v 

igri z igračami razvija. 

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

pospešujejo razvoj gibalnih spretnosti (na primer vozila, ţoge). 

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

ljubkujejo, pestujejo ter oţivijo v svoji igri. Te igrače otroka pomirjajo, mu nudijo 

občutek varnosti, topline in tako ugodno vplivajo na njegov čustveni razvoj (na primer 

ţivali iz pliša, lutke). 
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3. Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo različnih 

konstruktov in si tako pridobiva tehnične izkušnje (na primer kocke, naravni materiali: 

mivka, kamenje, listje). 

4. Pripomočki za druţabne igre otroka navajajo na upoštevanje pravil igre in zahtevajo 

sodelovanje s soigralci (na primer karte, človek ne jezi se). 

5. Priloţnostne igrače so različne, doma izdelane oziroma improvizirane igrače. Otroci 

jih izdelujejo sami ali pa s pomočjo odraslih. Te igrače so iz različnih materialov in 

sluţijo raznim namenom. Avtorica poudarja, da z izdelavo domačih igrač otrok utrjuje 

zaupanje v lastne sposobnosti. 

 

Dixon (1992) igralna sredstva deli na igrače, igre in sestavljanke. 

1. Igrače. Zanje je značilno, da zahtevajo uporabo domišljije, urijo koordinacijo in 

gibalne spretnosti, so primerne za samostojno igro in so večinoma manj strukturirane. 

Igrače navadno ne vključujejo tekmovalnih prvin in pravil. Igra z igračami se navadno 

lahko prekine na ţeljo igralcev, v njej pa ni zmagovalca ali poraţenca. Skozi igro z 

njimi otrok zlasti v prvih treh letih ţivljenja pridobiva spoznanja o lastnem telesu ter o 

fizičnih lastnostih sveta, ki ga obdaja (na primer teţa, velikost predmeta). Preko igre z 

igračami otrok pozneje spoznava tudi pravila delovanja kulturnega okolja, v katerem 

ţivi. 

2. Igre so predvsem tiste, ki niso popolnoma vezane na srečo in v večji meri vključujejo 

otrokov spomin in znanje, vedno pa postavljajo določena pravila. V nasprotju z 

igračami imajo tekmovalni značaj. Navadno igra zahteva več kot enega igralca in se 

zaključi na vnaprej določen način, navadno tako, da eden izmed igralcev zmaga. 

3. Sestavljanke (puzzles) so v določenih pogledih podobne igram. Tudi sestavljanke se 

zaključijo z vnaprej določeno rešitvijo, vendar navadno otroku omogočajo samostojno 

igro. Tudi nekatere igrače so podobne sestavljankam, na primer avtomobilček, ki ga je 

treba sestaviti, vendar ta navadno vsebuje načrt in navodila za sestavljanje, zato 

zahteva manj kognitivnega napora. 
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4. VSEBINE IZ KURIKULUMA PROGRAMA KORAK ZA KORAKOM 

 

 Program Korak za korakom je enkraten program za otroke od tretjega do šestega leta 

in za njihove druţine. Metodologija zdruţuje ţe obstoječe evropske prakse vzgoje in 

izobraţevanja malih otrok z drugimi dimenzijami, kot so individualizacija izkušenj za 

vsakega otroka. Čeprav je program oblikovan tako, da bi zadovoljeval specifične potrebe 

vsake deţele in njeno kulturno tradicijo, ima določene značilnosti, ki bodo prisotne v vseh 

oddelkih programa Korak za korakom. 

Te so: 

– poudarek na individualizaciji za vsakega otroka; 

– poudarek na pomoči otroku, da izbira pri načrtovanih dejavnostih in kotičkih za igro; 

– poudarek na participaciji druţine in širšega okolja. 

 

4.1. OTROCI PRI IGRI V KOTIČKU ZA MANIPULATIVNE NAMIZNE IGRE 

 

Manipulativne igrače so relativno majhna vzgojna sredstva, ki se največkrat, ni pa obvezno, 

uporabljajo za mizo. Ta vzgojna sredstva prisilijo otroke, da uporabljajo svoje oči in roke, da 

nekaj naredijo. Naštejmo jih nekaj: sestavljanke, loto, lego kocke, karte in podobno. Po 

navadi se ta vzgojna sredstva uporabljajo individualno, včasih pa v skupini. 

Vsa manipulativna sredstva krepijo oči, fino motoriko, prste in pospešujejo koordinacijo med 

rokami in očmi. Čeprav so grobe mišice malih otrok kar dobro koordinirane z očmi, pa 

njihove male mišice pogosto še vedno niso dobro razvite (Smart, 1977, poglavje 5). Zato jih 

je potrebno krepiti in imeti nekaj sredstev, s katerimi jih usmerimo na zelo male objekte ali 

simbole. Raba manipulativnih vzgojnih sredstev prispeva k razvoju otrokove fine motorike. 

Manipulacija prispeva tudi k emocionalnemu razvoju. Delo z namiznimi igračami omogoča 

stopnjevanje otrokovega občutka kompetentnosti, sposobnosti, napredovanja in 

samozaupanja. S tem, ko se ideje predstavljajo in nato testirajo, manipulacija prispeva k 

intelektualnemu razvoju. 
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Specifična manipulativna sredstva krepijo matematične in znanstvene koncepte, koncepte 

socialnih odnosov, pripravo na branje, pisanje in kreativnost. 

 

4.2. PRIPRAVA KOTIČKA ZA MANIPULATIVNE IN NAMIZNE IGRE 

 

Poseben predel v oddelku, ki ima dovolj prostora in je odmaknjen od bolj fizično aktivnih 

dejavnosti (kotiček za igro s kockami, druţinski kotiček), se uredi kot kotiček za 

manipulativne in namizne igre. Dobro oblikovane, urejene in odprte police nudijo prostor, na 

katerem so razstavljena vzgojna sredstva. Tu naj bi bila čista in neoporečna sestavljanka, ki 

naj bi imela vse dele, tabla za ţebljičke naj bi imela posodo za ţebljičke, loto karte naj bi 

imele vse svoje dele. Za sestavljanko naj bi imeli tudi poseben predal, kjer bi se shranjevala 

ločeno in kompletno. Kotiček za manipulativne igre naj bi imel mize in stole, ki bi omogočali 

dovolj prostora za nekaj otrok, da bi se igrali udobno in brez motenja. 

 

4.3. VLOGA VZGOJNEGA TIMA 

 

Otrok naj ne bi silili in določali k igri z manipulativnimi sredstvi. Boljše je, da vzgojitelj 

pripravi prostor tako, da bo ta otroke privabljal in jih bodo sami izbrali. Vsa sredstva naj bi 

bila zanimivo razstavljena, morda tudi tako, da bi nekatera razprostrli po mizi in tako 

spodbudili zanimanje. 

Čeprav otroci pogosto delajo mirno in tiho z vzgojnimi sredstvi, ki so jih izbrali in ne terjajo 

vedno pomoči vzgojitelja, morajo le-ti kljub temu nadzirati ta predel in ostale predele 

igralnice. Opazujejo naj, kaj otroci izbirajo za igro, lahkotnost ali pa teţave, katere 

premagujejo, da doseţejo svoje naloge, zapisujejo svoja opaţanja z namenom, da bi si 

oblikovali zapise o tem, kako otroci kaj napravijo, izvedejo, izvršijo in kako se razvijajo. Ti 

zapisi pomagajo tudi pri vnaprejšnjem načrtovanju dela za vsakega otroka. 

Vzgojna sredstva, kot so sestavljanke, loto, domine, naj bi bila razvrščena po stopnji 

zahtevnosti. Vzgojitelj naj bi si jih označil ali pobarval, da bi lahko zelo hitro identificiral, 

katera bi lahko bila primerna za naslednji nivo otroka, ko ta doseţe kompetentnost s 

preprostejšimi. 
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Otroci se običajno igrajo z neznanimi vzgojnimi sredstvi, dokler odkrivajo, kaj bi z njim 

lahko počeli. Če vzgojitelj ugotovi, da je potrebno, lahko pokaţe otrokom neznan delček 

vzgojnega sredstva in demonstrira nekaj moţnosti za njegovo rabo, ne da bi posebej sugeriral, 

kaj naj bi naredili ali delali. Če imajo otroci probleme s sestavljankami, naj jih vzgojitelj 

spodbudi, da iščejo po ključu glede na obliko, barvo ali kontekst. Lahko vpraša, kakšen je 

neki košček. Če je košček zelen, lahko nato vpraša, ali otrok meni, da bi sodil na vrh kot del 

neba, ali na dno, kjer je zemlja. 

Če imajo otroci teţave s prepoznavanjem števila pik na dominah, lahko priporočimo 

preštevanje pik, čeprav sposobnost preštevanja še ne zagotavlja koncepta števila (koliko). 

Pomembno je, da se prepričamo, da so otroci prišli tako daleč, kot zmorejo brez vzgojiteljeve 

intervencije. Obstaja namreč razlika med pomočjo in interferenco, motnjo in vmešavanjem. 

Otroci naj se tudi učijo primerno skrbeti za vzgojna sredstva. Od njih moramo pričakovati in 

zahtevati, da kompletirajo sestavljanke, preden jih pospravijo ali vsaj pomagajo pospraviti. 

Ko prenehajo uporabljati določena sredstva, naj jih pospravijo v posode in nato skupaj z vsem 

manipulativnim materialom na police. Pri izvrševanju teh nalog naj bi vzgojitelji otrokom 

pomagali. Tako si bodo otroci razvijali koncept kategorizacije in klasifikacije (Smart, 1977, 

poglavje 5). 

 

4.4. AKTIVNOSTI IN PROJEKTI 

 

Različne manipulativne aktivnosti prispevajo k različnim aspektom otrokovega razvoja. 

 

SESTAVLJANKE 

Sestavljanke pomagajo otrokom, da se osredotočijo na velikost in obliko, pa tudi na odnose 

med delom in celoto. To je nepogrešljiv koncept za branje in matematiko. 

Pri rabi sestavljank postanejo otroci ozaveščeni, se zavedo ključev in zakonitosti. Klasificirajo 

ideje, ko ugibajo in preračunavajo, kje naj bi bila zelena trava, modro nebo, kje naj bi bila 
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glava, roke in noge na sliki iz sestavljank. Klasifikacija informacij je pomembna pri 

matematiki, naravoslovju in branju. 

Delo s sestavljankami prav tako zahteva analiziranje in testiranje idej, ki je spet drugi aspekt 

naravoslovja. Nekatere sestavljanke imajo slike vozil, javnih delavcev ali ţivali. Analiza 

okolja na teh scenah prispeva h konceptu, ki se rabi v naravoslovju in v socialnem okolju. 

Sestavljanke s črkami abecede lahko doprinašajo k pripravi na branje, tiste s številkami pa 

prispevajo h konceptu matematike. Vse to učenje lahko poteka v manj ali bolj kompleksnih 

nivojih, ko sestavljanke variirajo v kompleksnosti, odvisno od števila in velikosti delčkov. 

 

ŢEBLJIČKI 

Ţebljički v različnih barvah so dobri za sortiranje in klasifikacijo. Tudi tu se razvija 

znanstveni koncept. Ko otroci štejejo ţebljičke po vrstilnih števnikih in glavnih števnikih, se 

razvija matematični koncept, z dodajanjem dodatnih ţebljičkov si razvijajo koncept »več 

kot«, »manj kot« in »enako kot«. Z ţebljički si razvijajo tudi vzorce in modele. Vzorčenje je 

pomembno v učenju matematike in znanosti, v pripravi na branje in za kreativno umetniško 

izraţanje. 

 

LOTO IGRE 

Te igre pokrivajo različne tipe in stopnje teţavnosti. Vključujejo lahko identifikacijo barv, 

številk in slik. Vse igre zahtevajo opazovanje, sposobnosti primerjanja, ujemanja, ki so nujne 

za razvoj znanstvenega koncepta in za pripravo na branje. Loto igre, ki kaţejo slike javnih 

delavcev, prispevajo tudi k razvoju koncepta socialnih odnosov. 

 

LEGO ALI DUPLO KOCKE 

Te kocke nudijo moţnosti za kreiranje struktur: zgradb, stolpov, vozil in drugih objektov. 

Prav tako nudijo otrokom moţnost, da eksperimentirajo, ne da bi potrebovali kar koli 

objektivno identičnega. Pripomočki za te male kocke vsebujejo še vozila, ljudi in ţivali. Igra s 
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tem materialom prispeva k razvoju koncepta, ki je povezan z matematiko (vzorčenje, glavni in 

vrstilni števniki, razumevanje predelov, odnosi več, manj, enako, primerjanje velikosti, večji, 

manjši, višji, niţji, krajši …). 

Ko se igra obrne v pregrade, mostove in tunele, prispeva k razvoju koncepta ravnovesja, 

balansiranja, naklona, stabilnosti in omogoča razumevanje nekaterih arhitekturnih pojmov, 

vzorcev, simetrije in oblike. 

 

DOMINO 

Tudi domin je mnogo vrst. Z nekaterimi otroci štejejo geometrijske oblike, z drugimi delajo s 

slikami ali z barvami, s tretjimi štejejo število pik ali prepoznavajo številko. Nekatere domine 

imajo številke na eni strani, na drugi strani pa ustrezno število pik. Domino zahteva od otrok, 

da opazujejo, primerjajo, identificirajo in štejejo. Vse te sposobnosti pa so pomembne pri 

razvoju koncepta znanosti in pri pripravi na branje. 

 

BARVNI NIZI 

Ko otroci nizajo različne barve na vrvico, se naučijo glavnih in vrstilnih števnikov, vzorčenja 

ter razlikovanja barv. 

 

BARVNI MAGNETNI DELČKI 

Ko se delčki prilepijo na podlogo, metalna podloga z barvnimi metalnimi delci različnih 

geometričnih oblik in velikosti dovoljujejo otrokom kreiranje vzorcev po lastni izbiri. Tudi tu 

je moţnost za razvijanje teorije števila, geometrijskega koncepta, razumevanje barv, kreativne 

ekspresije, spoznavanja znanstvenega koncepta magnetizma. 

V igralnici se lahko uporablja še veliko drugih manipulativnih vzgojnih sredstev. Zgoraj 

opisana kaţejo le nekatere moţne poti, s katerimi manipulativne igre prispevajo k razvoju 

konceptov, sposobnost usmerjanja oči, fine motorike, koordinacije rok in oči. 
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4.5. DRUŽINA V ODDELKU 

 

CILJ: Vključitev staršev v oddelku in drugih dejavnostih v smislu plačanih nameščencev, 

prostovoljcev ali opazovalcev. 

 

Da bi se druţina v oddelku počutila udobno in dobrodošlo, je potrebno vloţiti več truda, kot 

pa samo napisati sporočilo ali povabilo. Ob prvem obisku na domu naj vzgojitelj poudari, da 

uspeh programa korak za korakom temelji prav na tesni povezavi in na dobrem 

sporazumevanju med vzgojitelji in druţinami. Druţina mora razumeti, da je njen prispevek k 

sodelovanju zelo potreben. Vzgojitelj naj povpraša, kaj člane druţine posebno zanima 

oziroma, ali obvladajo kakšne veščine, da bi jih lahko vključili v program. 

Vzdušje zaupanja, ki sloni na iskrenosti, zahteva obojestransko spoštovanje. Z vključevanjem 

druţine v predšolski program imajo koristi starši in otroci. 

 

KORISTI ZA DRUŢINO 

 

Ob obisku svojega otroka v oddelku in ob igranju skupaj z drugimi otroki bo druţinski član: 

– razvil občutek pripadnosti programu; 

– videl, kako se njegov otrok vključuje v skupino in povezuje z drugimi otroki; 

– laţje razumel otrokov razvoj; 

– spoznal in začel spoštovati vzgojitelje; 

– naučil se bo, katere igre bi se bilo zabavno igrati doma; 

– spoznal bo priljubljene otrokove prijatelje; 

– razvil in utrdil prijateljstva z drugimi starši; 

– spodbudil učenje doma. 
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KORISTI ZA VZGOJITELJA, KI BO SKUPAJ S STARŠI V ODDELKU: 

 

– posvetil bo več časa posameznim otrokom ali pa imel moţnost za delo v manjši 

skupini; 

– spoznal bo, kako starši motivirajo svoje otroke; 

– videl bo, kako člani druţine pomagajo svojim otrokom reševati teţave; 

– naučil se bo nekaterih spretnosti in druţinskih konjičkov, na primer kuhanja ali igranja 

na glasbeni instrument; 

– iz opazovanj staršev se bo naučil določene stvari. 

 

Kadar so starši aktivno vključeni v predšolski program, imajo od tega koristi tako otroci kot 

tudi njihovi starši in vzgojitelji. S tem, da učitelji spodbujajo starše k sodelovanju, nastaja 

vzdušje skupnega načrtovanja reševanja teţav. Starši skupaj z vzgojitelji boljše razumejo, 

zakaj je otrok nasilen ali zakaj ne govori, kadar je prisotnih več ljudi. Za otroka pa prisotnost 

večjega števila odraslih pomeni njegovo večjo vključenost kot posameznika v dogajanje v 

oddelku. Na ta način prihaja do ustvarjalnega odnosa, s katerim je laţje premagovati ovire in 

graditi povezavo med vrtcem in domom. 
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5. OTROK IN TEHNIKA 

 

 Otrok si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike preko igre in 

ustvarjalnega dela, kjer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo z rezultatom, ki se 

kaţe kot stvaritev (Papotnik, 1993, str. 5). Otrok pri tem skozi ustvarjalni delovni proces 

spoznava različne materiale, razvija svoje tehnične in ustvarjalne sposobnosti in pridobiva 

tehnične, tehnološke, fizikalne, oblikovne in socialne izkušnje. V tem procesu se srečuje s 

problemskimi situacijami, ki jih rešuje v okviru konstrukcijske naloge, lahko pa tudi v okviru 

projektne naloge. 

 Otrok pri svojih spontanih dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema tehnične 

stvaritve iz svojega okolja. Tehnične stvaritve posnema z glasom, kadar oponaša na primer 

zvoke strojev ali različnih vozil. V tehničnih stvaritvah prepoznava različne oblike, različna 

razmerja velikosti, različna gibanja, materiale in še bi lahko naštevala. 

 S tehničnimi dejavnostmi lahko obogatimo igro otrok in prispevamo k oblikovanju 

otroka. Z njimi lahko razvijamo in povezujemo vsa vzgojna področja. Temeljni cilji tehnične 

vzgoje so (Papotnik, 1993, str. 10): 

– razvijati in spodbujati otrokovo nagnjenje do tehniškega ustvarjalnega dela in zbujati 

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 vrednotenje tehničnih stvaritev, 

– razvijati in spodbujati razvoj konstruktorstva in inovatorstva, 

– s pravilno urejenim delovnim mestom (»kotiček tehnične kulture«) vplivati na skladen 

razvoj otrokove osebnosti. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V igralnici vrtca imamo kotiček, ki smo ga poimenovali Druţabne igre. V tem kotičku so tri- 

in štiriletnim otrokom na razpolago različne druţabne igre oziroma igre s pravili, primerne 

njihovi starosti, na primer sestavljanke, konstruktorji, ţebljički, domine, spomin in podobno. 

Pri delu z otroki opaţam, da se otroci v tem kotičku redko igrajo, igrače ostajajo na policah, 

uporabljene so le, kadar v igri sodelujemo odrasli. 

 

Kako pomembne so igre s pravili, opisuje C. Hutt (1994, v Zupančič, 1998), ki igro s pravili 

povezuje s kooperativnim vedenjem, igrami slučaja, tekmovalnim vedenjem in spretnostnimi 

igrami. Otrok se z igro s pravili sreča preko ţe izdelanih iger, ki so del kulture, v kateri 

odrašča, hkrati pa tudi sam sodeluje pri nastajanju in ustvarjanju novih tovrstnih iger (Duran, 

1995). Z uporabo druţabnih iger v igri otrok lahko krepimo oči, fino motoriko, prste in 

pospešujemo koordinacijo med rokami in očmi. Piaget (v: Duran, 1995) je v okviru iger s 

pravili proučeval moralni razvoj, mednje pa je uvrščal igre s senzomotoričnimi in 

intelektualnimi situacijami, v katerih posamezniki tekmujejo in so regulirane z začasnim 

sporazumom ali s kodeksom, za katerega imajo vzor v starejših generacijah. 

 

Z izdelovanjem druţabnih iger ţelim tri- in štiriletne otroke spodbuditi k njihovi uporabi v 

svoji spontani igri. Ţelim jih vključiti v proces izdelovanja iger, spodbuditi njihovo 

ustvarjalnost, jih seznaniti z različnimi vrstami in oblikami iger. Hkrati pa jim ţelim 

omogočiti izkušnjo, v kateri otrok lahko prepozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom. 
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2. CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

– Ugotoviti, ali lahko z izdelovanjem igrač spodbudimo otroke k spontani uporabi le-

teh. 

– Razvijati delovne spretnosti in navade ter sposobnosti za organizacijo dela. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

– Ali so tri- in štiriletni otroci dovolj spretni, da lahko izdelajo druţabno igro spomin? 

– Ali so tri- in štiriletni otroci dovolj spretni, da lahko izdelajo igralno ploščo za igro s 

figurami? 

– Ali bodo tri- in štiriletni otroci izdelane druţabne igre uporabljali v igri? 

– Ali bodo opazne razlike med dečki in deklicami pri igri z izdelanimi druţabnimi 

igrami? 

– Ali bo v odnosu otrok do igrač opaziti razlike med kupljenimi igračami in izdelanimi 

igračami? 

– Ali lahko tri- in štiriletnim otrokom z izdelovanjem in uporabo druţabnih iger 

izboljšamo razumevanje prometnih pravil? 

 

4. RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke sem zbrala z načrtnim 

in s priloţnostnim opazovanjem med izdelovanjem druţabnih iger in med spontano igro otrok 

ter s fotografijami in z videoposnetki. Zbrane podatke sem analizirala s postopki kvalitativne 

analize. 

 

V raziskavi sem uporabila nenaključni priloţnostni vzorec. Vzorec raziskovanja je VVO 

Jesenice, Enota Angelce Ocepek, devetnajst otrok drugega starostnega obdobja, skupine 

»Palčki«. Starost otrok je od 3 do 4 leta. 



38 
 

5. IZDELOVANJE DRUŽABNIH IGER 

 

5.1. DRUŽABNA IGRA SPOMIN 

 

Področje dejavnosti: umetnost v povezavi z matematiko 

Cilji dejavnosti: 

– uporablja in razvija finomotorične spretnosti, 

– narejeno igračo uporabi v svoji spontani igri, 

– otrok zaznava prirejanje. 

Materialna sredstva: škarje, barvni listi, kartončki, lepilo 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– načrtam barvno predlogo za rezanje, 

– pripravim ves potrebni material in prostor za ustvarjanje, 

– otroke spodbujam, usmerjam, po potrebi pomagam, 

– se z njimi igram. 

Čas trajanja: 10 dni 

Evalvacija: 

 Za motivacijo sem uporabila ţe narejeno igro spomin. Z otroki smo jo skupaj 

pogledali in si pripovedovali, kako se igro igramo Nato sem jih vprašala, če bi ţeleli izdelati 

svojo igro spomin, ki bi jo lahko odnesli domov, in se jo igrali s svojo druţino. Odgovor je bil 

pritrdilen, zato smo se lotili izdelovanja nove igrače. Na mizo sem pripravila material in 

povabila prvega otroka k izdelovanju igrače. Rezanje po črti, lepljenje in prva igra je bila 

narejena. Med izdelovanjem je deček večkrat poimenoval barve, povedal, da dela »barvne 

okenčke«, spraševal, ali bo to njegova igra in če jo bo lahko odnesel domov. 
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  Slika 1: Izdelovanje druţabne igre spomin 

 

Slika 2: Izdelana druţabna igra spomin 

 

V fazi načrtovanja dejavnosti sem bila prepričana, da bodo otroci potrebovali več pomoči pri 

rezanju in tudi več spodbud za dokončanje igrače. Med izdelovanjem prve igre sem ugotovila, 

da gre dečku boljše, kot sem predvidevala, zato smo z izdelovanjem igre nadaljevali v 

skupinah po trije. Pri delu so pokazali veliko mero samostojnosti, natančnosti in vztrajnosti in 

me tako prijetno presenetili. Motivacija za delo je bila tako velika, da moje spodbude niso 

potrebovali. Vse, kar so od mene ţeleli, je bila priprava materiala in morda kakšno navodilo, 

kaj še je potrebno narediti. Pri nekaterih skupinah sem pozabila pripraviti katero od barv, 

otroci so me na to opozorili in tiho nadaljevali z izdelovanjem igrače. En deček me je povabil 

k skupnemu izdelovanju igrače, ko pa je z lepljenjem ţe zaključeval, je rekel: »A bova skupaj 

naredila?« Dva dečka sta potrebovala pomoč pri rezanju. Prvi je s teţavo stiskal škarje in 

potem proti koncu ţe zmogel rezati samostojno. Drugi deček, najmlajši v naši skupini, je ves 
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čas potreboval mojo pomoč. Prvo kartico je namreč razrezal na majhne koščke, zato sem mu v 

nadaljevanju pomagala. Izdelala sva le tri pare, saj je bilo izrezati šest parov zanj prezahtevna 

naloga. Barvne kvadratke je nalepil samostojno, razporedil kartice v pare in jih poloţil na 

kuverto, ki sva jo skupaj odnesla na prostor za sušenje. Pokazal je veliko veselje ob izdelani 

igri, odšel po svojo prijateljico M., ji svojo igro pokazal, M. pa mu je rekla »bravo« in ga 

objela. 

 

 

Slika 3: Izdelovanje druţabne igre spomin 

 

Nato je bil na vrsti preizkus izdelane igrače oziroma igre. Otroke sem povabila na preprogo, 

sedli smo v krog in vzeli eno od ţe izdelanih iger. Kartice smo razvrstili po preprogi, si jih 

ogledali in poimenovali barve, nato smo jih obrnili okrog in vsak je prišel na vrsto pri iskanju 

parov. Igro smo na ţeljo otrok večkrat ponovili, ker so si ţeleli, da bi preizkusili še 

njegovo/njeno igračo. Ţelje sem upoštevala, potem pa sem jih povabila k igri v kotičke, kjer 

so lahko izdelane igrače preizkusili v igri s prijatelji. 
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Slika 4: Razvrščanje kartončkov 

 

Slika 5: Preizkus izdelane druţabne igre s celo skupino otrok 

 

Igro se po navadi igramo v času, ko se otroci prebujajo iz opoldanskega počitka. Igrajo se 

samostojno ali v paru, velikokrat pa se zberejo tudi v skupino treh in se skupaj igrajo spomin. 

Ko najdejo pare, me vedno zadovoljni pokličejo. Takrat jih pohvalim, kar jim daje še dodatno 

spodbudo za nadaljevanje igre. Ob igri so otroci sproščeni, upoštevajo pravilo, da je vsak na 

vrsti le enkrat. Opazila sem tudi, da dečki igro ponovijo le enkrat, deklice pa večkrat. 
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Slika 6: Igranje z izdelano druţabno igro v kotičku 

Igro so ob koncu tedna odnesli domov. Upam, da jih tudi doma razveseljuje tako, kot v vrtcu. 

Otroke je dokončano delo spodbudilo k novim idejam za izdelavo novih iger. Prinašali so 

material od doma, zato smo z izdelovanjem igre spomin nadaljevali. Tako smo uresničevali 

cilj razvijanja finomotoričnih spretnosti in dejavnost nadgradili tako, da črte za rezanje nismo 

več risali. Utrjevali smo poznavanje barv, prirejanje, spodbujali sodelovanje, razvijali spomin 

in gradili pozitivno samopodobo. Dosegli smo zadani cilj, da je njihova izdelana igrača 

postala del njihove spontane igre. 

 

Slika 7: Deklica pri igri z izdelano druţabno igro 



43 
 

 

Slika 8: Skupina otrok pri igri z izdelano druţabno igro 

 

Slika 9: Izdelane druţabne igre 

 

5.2. IZDELOVANJE IGRALNE PLOŠČE 

 

Področje dejavnosti: matematika v povezavi z druţbo 

Cilji dejavnosti: 

– otrok nadaljuje vzorec, 

– narejeno igračo uporabi v spontani igri, 
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– otrok razvija zmoţnost sodelovanja v skupini. 

Materialna sredstva: barvni kvadratki, kartonska plošča, škatla – kocka, lepilo, gumbi 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– nareţem barvne kvadratke z otroki, 

– pripravim potrebni material in prostor za ustvarjanje, 

– razloţim in preverim razumevanje navodil, 

– pomagam otrokom, ko je potrebno, 

– z njimi oblikujem pravila igre, 

– se z njimi igram. 

Čas trajanja: 10 dni 

Evalvacija: 

 V času prihajanja otrok v vrtec smo skupaj rezali barvne kvadratke. Zanimalo jih je, 

zakaj jih potrebujemo in motivacija za delo je bila delno ţe narejena. V jutranjem krogu sem 

postavila izrezane kvadratke na preprogo in začela z njimi sestavljati barvni vzorec iz treh 

barv. Otroke sem spodbudila, naj mi ga pomagajo nadaljevati. Vsak se je lahko preizkusil v 

nadaljevanju/sestavljanju vzorca. Tistim otrokom, ki vzorca niso znali nadaljevati, so 

pomagali sovrstniki. Ko je bil vzorec zaključen, sem ponovno preverila njihovo razumevanje 

in ugotovila, da z dejavnostjo lahko nadaljujemo. Na vrsti je bilo izdelovanje svoje igre. 

Otrokom sem za motivacijo pokazala primer izdelane igralne plošče, ki smo jo skupaj 

preizkusili v igri. Vprašala sem jih, če bi ţeleli izdelati vsak svojo igro. Odgovorili so 

pritrdilno, zato smo začeli z izdelovanjem igre. Skupaj smo pripravili prostor, material in 

orodje, nato smo se s prvo skupino otrok lotili izdelovanja igre. 
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Slika 10: Otroci nadaljujejo začeti vzorec 

 

V kotičku so vzorec izdelovali po trije otroci hkrati. Delali so samostojno, kadar je bilo 

potrebno, pa sem jim pomagala pri iskanju rešitve trenutnega problema, na primer pri 

nadaljevanju vzorca, iskanju smeri, vztrajnosti, natančnosti. Opazila sem, da so vzorec s strani 

od leve proti desni uspešno sestavljali. Ko so zamenjali smer poti na igralni plošči, so se pri 

nadaljevanju vzorca mnogi otroci motili. Za najmlajšega sem vzorec poenostavila. Uporabila 

sva le dve barvi. Na začetku je samostojno nadaljeval vzorec, pri lepljenju ga je bilo potrebno 

spodbujati k sledenju pravega zaporedja vzorca. Ko so vsi otroci igralno ploščo dokončali, 

smo naredili še barvne kartončke za igro. Spravili smo jih v ţe pripravljene kuverte. 

 

 

Slika 11: Lepljenje barvnih kartončkov na podlago 
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Slika 12: Lepljenje barvnih kartončkov na podlago 

 

Nato smo igro preizkusili. Na igralno ploščo smo postavili gumb, pripravili kuverto s 

kartončki za ţrebanje. Vsak je iz kuverte izvlekel en kartonček in premaknil gumb na ustrezno 

barvno mesto. 

 

 

Slika 13: Preizkus izdelane druţabne igre 

 

Potem smo igro preizkusili še drugače, tako da je imel vsak igralec svoj gumb. V številčnejših 

skupinah otrok je pri takšnem načinu igranja nastala zmeda, pojavila sta se nemir in slaba 

volja. Spoznala sem, da je sodelovanje med otroki večje, če v igri uporabljajo le en gumb, ki 

ga je potrebno po barvni poti pripeljati do cilja. Ob takšnem načinu igranja so otroci 

sproščeni, komunikativni in razvijajo zmoţnost sodelovanja. Pri načinu igranja z več gumbi 
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se zdi prav nasprotno. Otroci pri igri z več gumbi sodelujejo v skupinski igri, kjer v ospredje 

prihaja individualnost posameznika, tekmovalnost v igri in cilja razvijanja zmoţnosti 

sodelovanja ni bilo mogoče uresničiti. Zato sem otroke preusmerila k nadaljevanju igre le z 

enim gumbom. Poskusila sem jih dodatno motivirati k uporabi različnih predmetov za figuro. 

Skupaj smo ugotavljali, kaj bi lahko še uporabili namesto gumba. Predlog triletnega dečka je 

bil uporaba avta za figuro. Drugi so uporabili plastične ţivali in druge drobne figure, ki jih 

najdejo v sladkarijah, na primer v kinder jajčku. 

 

 

Slika 14: Preizkus izdelane druţabne igre s figuro ninja ţelva 

 

Naslednji korak je bil samostojna igra otrok z izdelano igro. Opazila sem, da imajo teţave pri 

uporabi kuverte s kartončki. Niso je znali uporabiti v samostojni igri, zato je bilo potrebno 

najti novo rešitev. Vprašala sem jih, kaj bi uporabili za igranje igre in v en glas so odgovorili 

– kocko. S sodelavko sva pripravili kocke iz papirja, otroci so nanje nalepili ustrezne barve, ki 

jih imajo na igralni plošči. Izdelane kocke smo preizkusili še v igri in opazila sem, da takšen 

način uporabe igrače otroke bolj motivira k igranju. Igro uporabljajo ob različnih delih dneva, 

igrajo se samostojno, nekateri tudi ţe v parih. Pri igri uporabljajo le kocko, barvne kartončke 

redkeje. 
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Slika 15: Deček in deklica pri igri z izdelano druţabno igro 

 

5.3. SODELOVANJE S STARŠI 

 

5.3.1. IZDELOVANJE SESTAVLJANKE 

 

Področje dejavnosti: matematika v povezavi z umetnostjo 

Cilji dejavnosti: 

– omogočiti otrokom izkušnjo, da je skupinsko delo zanimivo in omogoča zadovoljstvo, 

– spodbujanje doţivljanja, izraţanja in veselja do lepote, 

– otrok rabi izraze za opisovanje poloţaja predmetov. 

Materialna sredstva: risalni listi, pastelne krede, plastične mape, plastifikator, flomaster, 

škarje 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– povabim starša v skupino ter pripravim prostor in material, 

– pomagam oblikovati majhne skupine za skupinsko delo, 

– slike plastificiram, 

– otrokom pomagam pri risanju črt za sestavljanko, 

– se z njimi igram. 
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Čas trajanja: 1 dan 

Evalvacija: 

 V skupini se nam je pridruţila mamica od dečka iz naše skupine. Povedala mi je, da 

rada slika in se je na moje povabilo v skupino z veseljem odzvala. Dogovorili sva se, da bo z 

otroki narisala skupinske risbe, ki jih bomo uporabili za sestavljanke. 

S seboj je prinesla pastelne krede, ki smo jih uporabili za risanje. Sestavili smo štiri skupine 

otrok, s katerimi je narisala štiri različne risbe. Med risanjem so se sproščeno pogovarjali, 

dogovarjali, kaj delajo, kdo je na vrsti, kaj bodo naredili in tako pomagala otrokom pripraviti 

izkušnjo, da je skupinsko delo lahko zanimivo in lahko omogoča zadovoljstvo. Nastale so štiri 

slike, ki so nas navdušile z barvami in vsebino. 

Prva risba, ki je nastala, je bila risba barvnih roţ. Otroci so ji pri nastajanju risbe pomagali z 

idejami in barvanjem s prsti. 

Druga skupina otrok je sodelovala le pri barvanju ptice na drevesu, idejno vodstvo je morala 

prevzeti gospa. 

Na tretjo risbo je na ţeljo otrok narisala balone, na zadnjo risbo pa bager. Zgodilo se je, da je 

deček A. ţelel imeti risbo zase, vzel jo je z mize in odnesel stran. Pogovorila sva se, zakaj je 

ne more imeti zase, da je to skupna risba, ki bo ostala v vrtcu. Moja razlaga mu ni bila všeč, a 

je vseeno popustil. Pri tej dejavnosti so otroci spoznali novo tehniko – barvanje s prsti. 

Nekateri so bili pri barvanju bolj vztrajni, drugi manj, ni jim bilo všeč, da so si umazali prste. 

Na prvo risbo sem na hrbtno stran narisala črte za sestavljanko in jo pred otroki razrezala. 

Nato so imeli moţnost za risanje črt še otroci. Zanimivo je bilo opazovati njihovo vztrajnost 

pri risanju črt, niso odnehali, čeprav je bil plastificirani list popolnoma prepreden z gostimi 

črtami. Na koncu poskusa risanja črt so se strinjali, da črte narišem jaz. Potem je bilo na vrsti 

rezanje s škarjami in sestavljanje delov v celoto. Prvo sestavljanko sem razrezala na več 

kosov, pri sestavljanju je bila orientacija – barve. Drugo sem razrezala po dolţini, orientacija 

pri sestavljanju je zgoraj – spodaj. Naslednjo sem razrezala po višini, orientacija pri 

sestavljanju je od leve proti desni ali nasprotno. Zadnjo (bager) sem razrezala glede na dele 

slike, orientacija spredaj – zadaj – na sredini. 
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Slika 16: Barvanje s prsti    Slika 17: Barvanje s prsti 

 

                          

Slika 18: Priprava na rezanje                                  Slika 19: Sestavljanje izdelane sestavljanke 

 

 

Slika 20: Poizkus risanja črt 
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Slika 21: Samostojno izdelovanje sestavljanke   Slika 22: Sestavljanka je izdelana 

 

5.3.2. STARŠI PRI IGRI Z NAREJENIMI IGRAČAMI 

 

 

Slika 23: Mamica in otroci pri igri z izdelano igro spomin 

 

V vrtec smo k igri z druţabnimi igrami v kotičku povabili tudi starše. Ti so se v 

dopoldanskem času z otroki igrali druţabne igre, ki so jih otroci izdelali sami. S tem sem 

ţelela staršem pokazati spretnosti otrok v izdelovanju iger in jih spodbuditi k uporabi 

druţabnih iger (izdelanih ali kupljenih) v domačem okolju pri spontani igri z otroki. Otroci pa 

so dobili moţnost sodelovanja v večjih skupinah, kjer so jim odrasli pomagali pri oblikovanju 

pravil igre in doslednem upoštevanju le-teh. Zadovoljstvo ob takšnem delu je bilo 

vsestransko, starši so imeli priloţnost aktivno preţiveti dan v vrtcu in začutiti utrip skupine, 

otroci so imeli več pozornosti in moţnosti sodelovanja z odraslimi v skupini, kar je 
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pomembno vplivalo na njihov način igre v času obiska staršev in tudi pozneje v samostojni 

igri. Nama s sodelavko je bila dana priloţnost za individualno delo s posameznimi otroki. 

 

5.3.3. STARŠI IN OTROCI PRI IZDELOVANJU DRUŽABNIH IGER 

 

Za zaključek raziskave izdelovanje druţabnih iger z otroki, starimi tri in štiri leta, sem 

pripravila srečanje za starše in otroke. Na srečanju so starši skupaj z otroki izdelali tri 

druţabne igre in figure zanje. Cilj izdelovanja druţabnih iger z otroki in starši je bil otrokom 

izboljšati razumevanje prometnih pravil. Z dvema sodelavkama smo pripravile prostor in 

material, predstavila sem jima ideje ter ju prosila, da vsaka od njiju prevzame odgovornost za 

izdelovanje ene od druţabnih iger. 

 

DRUŢABNA IGRA POT V VRTEC 

 

Področje dejavnosti: druţba v povezavi z jezikom 

Cilj: 

– otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur (prostor – pločnik, cesta, prehod za pešce, dom, vrtec, pot) pri 

medosebnih odnosih, 

– sodeluje pri oblikovanju pravil za novo skupno igro, 

– otrok razvija zmoţnost sodelovanja v skupini. 

Materialna sredstva: šeleshamer, samolepilna tapeta, škatle, barvni papir, flomastri, škarje, 

lepilo, goba za kocko, slamice, plastelin 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– pripravim ves potrebni material, 

– predstavim idejo igre, 

– spodbujam starše in otroke pri izdelovanju. 
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Evalvacija: 

Sodelavka je staršem predstavila idejo in cilj igre, nato pa so se lotili izdelovanja nove igre. 

Pri izdelovanju so starši in otroci sproščeno sodelovali in si pomagali pri nastajanju igre. Za 

dokončanje igre so potrebovali idejno vodstvo in pomoč. Najprej so na šeleshamer narisali 

cesto. 

          

Slika 24: Skupina otrok in staršev pri             Slika 25: Postavitev znakov na pot 

izdelovanju druţabne igre  

 

Nato so si razdelili naloge. Nekaj se jih je lotilo izdelovanja semaforjev in stop znakov, drugi 

so prerisovali kroge na samolepilno tapeto in narisali prehode za pešce na ustreznih mestih. 

Prerisane kroge so otroci izrezali po črti in jih s pomočjo staršev nalepili na papir. Ko je bila 

pot sestavljena, so izdelali hiše iz škatlic in jih dodali na druţabno igro. Na koncu je bil na 

vrsti še preizkus igre, da je igra dobila svoj smisel in da smo preverili, ali so cilji igre 

uresničeni. Metanje kocke, preštevanje pik na kocki, premikanje pešca po poti proti vrtcu, 

prečkanje ceste mimo semaforja in avtomobilov naravnost v vrtec so dejavnosti, ki otroka v 

tej igri miselno zaposlujejo, nam odraslim pa pripravijo prostor, da otroka poučimo o 

ravnanju v prometu in vplivamo na boljše razumevanje prometnih pravil. 
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Slika 26: Rezanje, lepljenje, risanje  Slika 27: Izdelana druţabna igra POT V VRTEC 

 

DRUŢABNA IGRA BARVE SEMAFORJA 

 

Področje dejavnosti: matematika v povezavi z druţbo 

Cilj dejavnosti: 

– otrok spoznava like, 

– otrok razvija finomotorične spretnosti, 

– otrok se seznanja s pravili igre in prometa. 

Materialna sredstva: valovita lepenka, škarje, lepilo, model za prerisovanje, voščenke 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– pripravim potrebni material in prostor, 

– predstavim idejo igre, 

– spodbujam starše in otroke pri izdelovanju, 

– omogočim preizkus igre. 
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Evalvacija: 

Otrokom in staršem sem predstavila idejo igre. Razdelili smo si naloge in začeli z 

izdelovanjem druţabne igre Barve semaforja. Otroci so pri izdelovanju igre preizkušali svoje 

finomotorične spretnosti in sposobnost sodelovanja v skupini. Vsak je s pomočjo staršev 

natančno opravil svoj del naloge. Najprej smo prerisali pravokotnike, jih izrezali iz valovite 

lepenke in nalepili na šeleshamer. 

 

                     

Slika 28: Izrezovanje pravokotnikov za                  Slika 29: Lepljenje pravokotnikov na  

druţabno igro               druţabno igro 

  

 

Starši so izdelali semaforje, ki smo jih na koncu nalepili na avtomobilsko pot. Skupaj smo 

oblikovali pravila igre in izdelano igro okrasili še s sliko na temo prometa. 

 

Slika 30: Risanje na druţabno igro z voščenkami na temo promet 
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Ko je bila druţabna igra narejena, smo jo preizkusili še v igri. Za figure smo uporabili 

avtomobile, narejene iz škatlic, oblečene v filc ali samolepilno tapeto. Kocko smo naredili iz 

gobe in nanjo nalepili pike, izrezane iz valovite lepenke. Otroci in starši so bili nad igro 

navdušeni in so jo večkrat ponovili. Otroci so hitro osvojili pravila igre in jih dosledno 

upoštevali. 

 

Slika 31: Izdelana druţabna igra BARVE SEMAFORJA 

 

DRUŢABNA IGRA LADJE 

 

Področje dejavnosti: narava v povezavi z jezikom 

Cilj dejavnosti: 

– spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

– otrok se seznanja z novo tehniko – gubanje iz papirja, 

– otrok se seznanja s pravili igre in pojmom vodni promet. 

Materialna sredstva: barvni papir, šeleshamer papir, škarje, lepilo, voščenke, goba za kocko 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– pripravim potrebni material in prostor, 

– predstavim idejo igre, 

– spodbujam starše in otroke pri izdelovanju, 

– omogočim preizkus igre. 

Evalvacija: 
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Pri igri ladje smo imeli cilj otrokom pribliţati vodni promet. Sodelavka je staršem in otrokom 

predstavila idejo igre, preden so začeli z izdelovanjem. Najprej so šeleshamer pobarvali z 

modro. Ko je bilo morje pobarvano, so naredili pristanišče in diagonalno od pristanišča še 

otok, kamor bodo plule ladje, zgubane iz papirja. Potem so se lotili risanja krogov na barvasti 

papir in izrezovanja le-teh. Iz izrezanih krogov so nato oblikovali pot od pristanišča do otoka 

in jo na koncu nalepili na podlago. 

 

                                                          

Slika 32: Izrezovanje krogov za druţabno igro                Slika 33: Lepljenje krogov na 

 druţabno igro 

 

 

Ko je bila druţabna igra dokončana, so starši in otroci skupaj zgubali ladjo. Uporabili so 

barvni papir velikosti A4, vendar so ugotovili, da bo ladja takšne velikosti prevelika. Zato so 

vzeli nov barvni list, ga prepolovili in naredili novo ladjo. 
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Slika 34: Gubanje ladje za druţabno igro 

 

Za igro je bilo potrebno izdelati še barvno kocko. Izdelali so jo iz gobe in nanjo prilepili 

barvne kroge, ki so jih uporabili za pot. Ladje so postavili na začetek, v pristanišče in določili 

vrstni red. Otroci in starši so igro ponovili večkrat in bili navdušeni nad svojim izdelkom. Ena 

od mamic je dejala, da je presenečena nad izdelkom, da si ni nikoli mislila, da lahko na takšen 

način izdeluje druţabne igre, in se zahvalila za idejo in srečanje. 

 

 

Slika 35: Izdelana druţabna igra LADJE 
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IZDELOVANJE FIGUR ZA DRUŢABNE IGRE 

 

Področje dejavnosti: umetnost v povezavi z druţbo 

Cilj dejavnosti: 

– otroci in starši iz ponujenega materiala izdelujejo figure za igre, 

– razvijanje finomotoričnih spretnosti. 

Materialna sredstva: tulci, volna, cofi različnih velikosti, filc, škatle različnih velikosti, 

plastični zamaški, lepilo, škarje 

Dejavnosti vzgojiteljice: 

– pripravim potrebni material in prostor, 

– predstavim idejo, pri kateri sodelujejo, 

– jih spodbujam pri izdelovanju in sodelovanju. 

Evalvacija: 

Skupina, ki je bila pri svojem delu najbolj samostojna in polna idej, je za naše igre iz 

ponujenih materialov izdelala: pešce v različnih preoblekah, reševalno vozilo, gasilski 

tovornjak in nekaj avtomobilov. Vse naštete izdelke smo uporabili v zgoraj naštetih izdelanih 

druţabnih igrah in tako iz različnih delov sestavili celoto. Druţina se je po dokončanem delu 

priključila k igri z druţabnimi igrami, kjer so lahko preverili uporabo njihovih igrač. Za 

opravljeno delo so bili deleţni pohval, kar je vsekakor pripomoglo tudi k vplivu na razvoj 

pozitivne samopodobe. 
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Slika 36: Štiriletni deček pri izdelovanju             Slika 37: Štiriletni deček pri izdelovanju 

figure pešec                                       figure pešec s starši 

 

 

 

Slika 38: Štiriletni deček pri izdelovanju reševalnega vozila s starši 

 

Cilj srečanja s starši, izboljšati otrokom razumevanje prometnih pravil, smo realizirali. Preko 

vsake igre imajo otroci moţnost spoznati in sodelovati v različnih segmentih prometa. Z 

druţabno igro POT V VRTEC sem otrokom ţelela pribliţati razumevanje besede pešec in 

pravil, ki jih moramo pešci v prometu upoštevati. Na igro smo namreč dodali prehod za pešce, 

semafor in tudi stop znak, ki ga morajo upoštevati vozila, ki vozijo po cesti in s tem opozorila 

otroke, da v prometu/na cesti niso sami. Z druţabno igro BARVE SEMAFORJA sem otrokom 

ţelela pribliţati razumevanje pomena in vloge semaforja in barv na njem. Z igro LADJE pa 

smo otroke opozorili na različne vrste prometa, ne le na kopnega, ampak tudi vodni promet. 

Novoizdelane druţabne igre na ţeljo otrok vsak dan uporabljamo v spontani igri. Vsi radi 

sodelujejo in ponosno razlagajo prijateljem, pri kateri igri so sodelovali z izdelovanjem in kaj 

vse so naredili. Kar nekaj časa smo porabili, da smo dosegli dogovor, da so izdelane druţabne 



61 
 

igre skupne, izdelane za vse in se zato tudi vsi lahko z njimi igrajo. Med igro otroci sproščeno 

usvajajo nove besede in pravila – s pomočjo odraslih in sovrstnikov –, ki so vezana na pojem 

prometa. Novih izrazov za tri- in štiriletne otroke je veliko: pešec, prehod za pešce, semafor, 

barve na semaforju, pešačenje, voţnja, parkirati, pluti, izpluti, pristanišče, parkirišče, vozila 

ipd. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali lahko tri- in štiriletne otroke z izdelovanjem 

druţabnih iger spodbudimo k spontani uporabi le-teh in razvijati delovne spretnosti in navade 

ter sposobnosti za organizacijo dela. Z različnimi dejavnostmi sem cilj uspešno realizirala in 

dobila vse odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila pred začetkom 

raziskave. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da je večina tri- in štiriletnih otrok dovolj spretnih, da lahko 

samostojno izdelajo druţabno igro spomin. Le dva dečka sta potrebovala več pomoči ob 

izdelovanju igrače, pri enem je bilo potrebno izdelovanje le-te tudi poenostaviti in izrezati 

manj parov, kot sem jih predvidela na začetku za igro spomin. Nekaj otrok je z izdelovanjem 

igre spomin – na lastno pobudo – nadaljevalo tudi na način, da so doma iskali različne pare 

slik, jih izrezali in prinesli v vrtec. V vrtcu so samostojno pripravili kartončke in nanje 

nalepili material, ki so ga prinesli od doma. Pri iskanju slik so jim aktivno pomagali tudi 

starši. Tako je nastalo še nekaj slikovnih sestavljank, ki so jih otroci lahko odnesli domov. 

 

Izdelovanje igralne plošče je bilo zahtevnejše od igre spomin. Tudi tu se je večina otrok dobro 

znašla in uspešno izdelala igračo, nekateri samostojno, ostali z mojo pomočjo. Za triletnega 

dečka A. je bilo potrebno izdelovanje igrače poenostaviti in ga spodbuditi, da je igro s 

pomočjo dokončal. Pri uporabi izdelane igralne plošče v igri so otroci nizali različne ideje, kaj 

vse lahko uporabijo za figuro, in svoje ideje tudi uresničili. Za laţji potek igre so samostojno 

predlagali novo rešitev. Namesto kartončkov so si v igri zaţeleli kocko, ki smo jo na koncu 

tudi izdelali. 

 

Obe izdelani igrači je večina otrok vsakodnevno uporabljala v svoji igri. Uporabljali so jo 

samostojno ali v parih ter tudi v večjih skupinah. Kadar je bila pri uporabi iger prisotna 

odrasla oseba, ki je skrbela za dosledno upoštevanje pravil, ki smo jih oblikovali skupaj, je 

igra najbolj zaţivela in doţivela največ ponovitev. Nekateri otroci so igračo uporabljali le v 
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igri z odraslimi, samostojno pa ne. Nekaj otrok je igro uporabilo v simbolni igri, na primer 

igra z avtomobili po igralni plošči, igra z ţivalmi in podobno. 

 

Pri igri z izdelanimi druţabnimi igrami sem med dečki in deklicami opazila razlike. Deklice 

so v svoji igri pogosto uporabljale izdelane igrače. Igro so ponovile večkrat, uporabljale so jo 

samostojno, v parih in tudi ţe v skupinah po tri ali štiri skupaj. Pri igri so dosledno upoštevale 

pravila, ki smo jih oblikovali skupaj. Igra je potekala umirjeno in za igranje so uporabljale 

izdelane igre vseh deklic, ki so sodelovale v igri. Dečki so igračo manj intenzivno uporabljali 

v svoji igri. Kadar so jo uporabili, so igro ponovili le enkrat, največ dvakrat in igračo 

pospravili ter nadaljevali z igro v drugem kotičku. Med igranjem je pogosto prišlo do 

konfliktov, kjer so potrebovali pomoč pri reševanju. Največkrat so se sprli zaradi 

neupoštevanja pravil in opozoril na to. Opazila sem tudi, da so dečki igralno ploščo 

uporabljali še na drugačen način. Izdelano igračo so uporabili v svoji simbolni igri. Na njej so 

se srečevali avtomobili, ţivali, »spidermeni« in druge figure, ki so se jim zdele tisti trenutek 

zanimive za njihovo igro. 

 

V odnosu otrok do izdelanih oziroma kupljenih igrač nisem opazila razlik. V igri enako 

uporabljajo kupljene in izdelane igrače. Opazila sem, da so izdelane igre otroke spodbudile k 

uporabi kupljenih igrač. Preden smo se lotili izdelovanja druţabnih iger, otroci v svoji 

spontani igri niso uporabljali kupljenih igrač oziroma le redko. Izdelovanje igrač/iger je 

otrokom pribliţalo razumevanje namena igre in pravil in jih zato bolj pogosto uporabljajo v 

svoji igri. Največja sprememba je opazna pri uporabi sestavljank v svoji igri. Otroci se z njimi 

pogosto igrajo, sestavljajo in si jih pripravijo tudi v drugih kotičkih, če je kotiček z 

druţabnimi igrami zaseden. Deklica M. pa večkrat sedi pri mizi in riše, nato svojo risbo 

razreţe v sestavljanko, ki jo odnese domov, da jo bodo njeni starši sestavili. 

 

Z izdelovanjem druţabnih iger lahko otrokom zelo uspešno pribliţamo oziroma izboljšamo 

razumevanje prometnih pravil. Kadar otroci s pomočjo staršev in vzgojiteljev izdelujejo 

igračo s takšnim namenom, otroke spodbudimo k poslušanju, sprejemanju, razmišljanju o 
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novem. Veliko sprašujejo in takrat jim imamo moţnost posredovati pomembna pravila 

prometa, ki jih moramo upoštevati/poznati vsi udeleţenci prometa. Uporaba izdelane igre jih 

vedno znova spomni na vse pogovore, spodbuja nova vprašanja in pogovore, kar spoznamo 

ob igri z njimi in na sprehodu. Na sprehodu po cesti o slišanem spontano pripovedujejo, 

postajajo pozorni na pravila, ki veljajo v prometu. 

 

Ob vsaki dejavnosti so otroci aktivno sodelovali pri pripravi prostora in materiala za delo. S 

svojimi spodbudami in idejami so poskrbeli, da so se dejavnosti večkrat ponovile, 

dopolnjevale in izvajale. Pri delu so se učili vztrajnosti, natančnosti, medsebojnega 

sodelovanja, razvijali finomotorične spretnosti. Z izdelovanjem druţabnih iger smo se 

dotaknili vseh kurikularnih področij: matematike, jezika, druţbe, umetnosti, narave in gibanja. 

Spodbudila sem učenje otrok skozi izkušnjo in s tem vplivala na vsa otrokova razvojna 

področja. Vsak otrok je lahko sodeloval v okviru svojih zmoţnosti in ţelja. 
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