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POVZETEK 

V vrtcih po Sloveniji izvajajo programe po Kurikulumu za vrtce, kjer so področja 

dejavnosti gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Kot strokovna delavka v 

vrtcu se trudim, da bi v dejavnosti vključila tudi področje tehnike, ki ni ravno kurikularno 

področje, vendar je v današnjem času pomembno oz. se z njim srečujemo vsakodnevno. 

Tako bi otroci preko praktičnih dejavnosti spoznali osnove tehnike in ustvarjanja ter se s 

tem tudi tehnično razvijali. 

V teoretičnem delu sem predstavila splošne razvojne značilnosti otrok od tretjega do 

petega leta; kognitivni, govorni, čustveni, gibalni, socialni in moralni razvoj. Predstavila 

sem tudi les, njegove lastnosti in zgradbo, omenila pa sem tudi orodje ter tehniki lepljenja 

in žebljanja, ki so ju otroci konkretno spoznali v empiričnem delu. Na konec sem 

predstavila nekaj osnov v povezavi s področjem matematike, natančneje z geometrijskimi 

liki, ki so osnova mojega diplomskega dela. 

V empiričnem delu sem s pomočjo tehničnih dejavnosti prikazala predvsem ustvarjalnost, 

izvirnost in natačnost otrok ter uspešnost glede na spol. Poleg tega sem v diplomsko delo 

vključila tudi tehnične dejavnosti, preko katerih otroci spoznavajo lastnosti lesa in 

povezavo tehnike z matematiko. 

 

 

Ključne besede: leseni liki različnih oblik, ustvarjalnost, izvirnost, tehnične dejavnosti, 

uspešnost glede na spol. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Nursery schools in Slovenia practise programmes according to Preschool curriculum, 

focusing on movement, language, society, nature and mathematics. As a professional 

preschool teacher I strive for the field of technology, which does not exactly belong to the 

curricular field, to be integrated into activities. It currently represents an important sphere 

and we come across it every day. Children would meet the basics of technology and 

creative work via practical activities and so develop their technical skills. 

General developmental characteristics of children aged 3 to 5 - cognitive, speech, 

emotional, movement, social and moral development - are introduced in the theoretical 

part. Wood, its characteristics and structure are presented as well but I also wrote about 

tools and techniques of gluing and nail driving, which were introduced to children in the 

empirical part. Some basics of mathematics, in particular of geometrical shapes, the basis 

of my thesis, are described in the final part. 

Creativity, authenticity, precision of children and accomplishment according to gender are 

presented through technical activities in the empirical part. Besides, my thesis includes 

technical activities which help children to learn about wood characteristics and connection 

between technology and mathematics as well. 

 

Keywords: wooden figures of various shapes, creativity, authenticity, technical activities, 

accomplishment according to gender. 
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UVOD 

V vrtcu delam tri leta. Z načrtovanjem dejavnosti imam kar nekaj izkušenj, saj dejavnosti 

načrtujeva z vzgojiteljico skupaj. Obe sva tehnični tip človeka, zato se trudiva, da bi 

tehnične dejavnosti vključevali v vsakdanje življenje v vrtcu. 

Trudiva se, da bi tehniko približali otrokom na prijeten in zanimiv način. Njihova 

vključenost v tehnične dejavnosti je bila ničelna, zato sva se odločili, da je zanje 

pomembno in pozitivno, da jim omogočiva pridobivanje izkušenj tudi na tem področju. 

Ravno zato sem se odločila, da za diplomsko delo izberem nekaj, s čimer bom lahko 

pripomogla k vključitvi tehnike, kot eno izmed področij dejavnosti, v vrtec. 

V teoretičnem delu bom najprej predstavila splošne značilnosti otrok od tretjega do petega 

leta. Velik poudarek bom namenila lesu, njegovim lastnostim in zgradbi.  

V empiričnem delu bom otrokom, v eni izmed tehničnih dejavnosti, predstavila in 

omogočila delo z dvema tehnikama obdelave materialov, in sicer z lepljenjem lesa in 

žebljanjem. 

S pomočjo raziskovalnih vprašanj bom poskušala ugotoviti, kako preko tehničnih 

dejavnosti otroci izražajo in razvijajo ustvarjalnost, izvirnost, natančnost in spretnost ter 

preverila uspešnost v dejavnostih glede na spol. 
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TEORETIČNI DEL 

1 SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK OD 3. 

DO 5. LETA 

1.1 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Piaget pravi, da je otrok, star od tri do šest let, na predoperativni stopnji mišljenja. To je 

druga razvojna stopnja, za katero je značilno simbolno mišljenje. 

O tem obdobju govorimo kot o predoperativnem zato, ker v mišljenju otroka še niso 

prisotne oblike mišljenja, ki jih Piaget imenuje operacije (Horvat, Magajna, 1989: 137). 

Celotni podstadij se deli v dve fazi: 

- prekonceptualno ali simbolično mišljenje (med drugim in četrtim letom), 

- intuitivno mišljenje (med četrtim in sedmim letom). 

Simbolno mišljenje pomeni sposobnost rabe npr. mentalnih slik, besed, gibov, likovnih 

izrazov kot simbolov za označevanje nečesa drugega (Marjanovič Umek, 2004: 291).  

Intuitivno mišljenje je višja stopnja in je zelo slikovito mišljenje, ker ima skupne cilje in ne 

več združene zbirke simbolov. Toda v predstavljanju še vedno prevladujejo simboli in ne 

logični odnosi, zasnovani na operacijah (Horvat, Magajna, 1989: 140). 

Na stopnji predoperativnega mišljenja ima otrok več omejitev, kot so egocentrizem, 

animizem, centriranje in ireverzibilnost mišljenja, osredotočenje na stanje in ne 

spremembo ter nezmožnost razlikovanja med zunanjostjo oz. realnostjo (Marjanovič 

Umek, 2004: 291). 

EGOCENTRIZEM pomeni, da otrok ni zmožen razlikovati svoje perspektive (svoje 

dejavnosti, svojega zaznavanja, mišljenja, doživljanja) od perspektiv drugih (Marjanovič 

Umek, 2004: 291). 

ANIMIZEM je značilnost mišljenja v zgodnjem otroštvu, ko otrok značilnosti živega 

pripisuje neživim stvarem in predmetom (Marjanovič Umek, 2004: 293). 
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CENTRIRANJE je ena od omejitev otrokovega mišljenja na predoperativni stopnji, ko 

otrok usmeri svojo pozornost samo na en vidik problema oz. situacije in zanemari vse 

druge (Marjanovič Umek, 2004: 294). 

IREVERZIBILNOST je ena od omejitev otrokovega mišljenja na predoperativni stopnji, ki 

mu onemogoča razumeti, da miselne operacije potekajo v dve ali več smeri (Marjanovič 

Umek, 2004: 296). 

 

1.1.1 POJEM ŠTEVILO 

Pri razumevanju pojma število sta pomembni dve osnovni miselni operaciji, in sicer 

razumevanje kardinalnih in ordinalnih števil.  

Rezultati raziskav, ki so sledile Piagetovim, kažejo, da razumevanje ohranitve števila 

razumejo že štiri- oz. petletni otroci. Siegler ocenjuje, da otroci, stari od tri do pet let, 

naredijo pomemben prehod k razumevanju velikosti števila (Marjanovič Umek, 2004: 

301−303). 

Gelman in Gallistel (Marjanovič Umek, 2004: 302) opisujeta, da ima otrok pri treh oz. 

štirih letih znanja o nekaterih pomembnih načelih štetja: 

- načelo ena proti ena, 

- načelo stalnega zaporedja, 

- načelo kardinalnosti, 

- načelo abstrakcije in 

- načelo nepomembnosti zaporedja. 

 

1.1.2 USTVARJALNOST IN OTROCI 

Ustvarjalnost pomeni, da se stvari lotiš na čisto izviren način. Tukaj ne gre za to, kaj otrok 

dela, temveč kako to dela. Otrok stvar najprej naredi, šele nato o njej razmišlja, zato lahko 

trdimo, da so otroci ustvarjalni že po naravi (Einon, 2002: 8). 

Da bi otrok razvrstil stvari po velikosti, je najprej pomembno, da razume, da je treba vsak 

kos primerjati z drugim, da mora biti primerjava opravljena na podlagi velikosti in da je 
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treba stvari potem razvrstiti. To je za otroka zahtevna in težka naloga, ki od njega zahteva 

veliko vaje (Einon, 2002: 119). 

1.1.3 TEORIJA UMA 

To so misli in prepričanja, ki se nanašajo na miselni svet. Gre za posameznikovo zavedanje 

in razumevanje lastnih mentalnih stanj in metalnih stanj drugih ljudi (Marjanovič Umek, 

2004: 304). 

Rezultati mnogokaterih raziskav kažejo, da do pomembnih premikov v razvoju teorije uma 

prihaja ravno v obdobju od drugega do petega leta. Tako otrok že pri tretjem letu razlikuje 

med vidnimi in domišljiskimi stvarmi. Štiriletni otroci razumejo, da imajo lahko ljudje, ki 

vidijo ali slišijo različne variante istega dogodka, različna prepričanja o teh dogodkih. Vse 

tja do šestega leta pa ne vidijo, da dve osebi, ki npr. vidita ali slišita isto stvar, lahko to 

interpretirata različno (Marjanovič Umek, 2004: 304−305). 

Nekateri otroci prej razvijejo teorijo uma od drugih. Ta razvoj odseva zorenje možganov in 

spoznavni napredek otroka. Pomembno vlogo pa imajo tudi vplivi dednosti in okolja. Eden 

od pomembnih dejavnikov za razvoj teorije uma pa je lahko tudi družbenoekonomski 

status (Papalia, Wendkos-Olds, Duskin-Feldman, 2003: 238). 

 

Tabela 1: Primerjava razvojnih stopenj, kot jih opredeljujeta Wellman in Permer (Marjanovič Umek, 2004: 307). 

WELLMAN PERNER 

1. Psihologija želje (starost 2 let) 1.  Situacijska teorija obnašanja 

(starost od 18 mesecev naprej) 

2. Psihologija prepričanja, želje  

(starost 3 let) 

 

3. Prepričanja kot interpretacije in 

reprezentacije (starost 4−6 let) 

2.  Reprezentacijska teorija uma 

(starost od 4 oz. 5 let naprej) 
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1.1.4 RAZVOJ POZORNOSTI 

Pozornost je proces, s pomočjo katerega posameznik aktivno izbira informacije iz okolja. 

Otrokova pozornost je tako v obdobju zgodnjega otroštva v primerjavi s pozornostjo 

starejših otrok sorazmerno šibka, kar pomeni, da je manj usmerjena in nadzorovana ter 

krajša. Med tretjim in petim letom otrokove starosti gre za pomembno povišanje 

vzdrževanja pozornosti, predvsem pri nalogah, ki jih otrokom ponudijo odrasle osebe 

(Marjanovič Umek, 2004: 310). 

 

1.2 GOVORNI RAZVOJ 

Najizrazitejše obdobje govornega razvoja je čas med drugim in šestim letom starosti. Tako 

se proti koncu drugega leta življenja prično v govoru pojavljati poleg samostalnikov tudi 

pridevniki in šele za njimi zaimki in predlogi. Delež samostalnikov upada predvsem zaradi 

vse pogostejše uporabe zaimkov med drugim in tretjim letom starosti. Do glavnih 

premikov v deležu posameznih besednih vrst v otrokovem govoru pa pride pri četrtem letu 

starosti (Horvat, Magajna, 1989: 154−159). 

Otroci, stari od dveh do štirih let, začnejo oblikovati celovite stavke, sestavljajo besede in 

izpopolnjujejo slovnične oblike ter si tako ustvarjajo različne poti za govorno izražanje. 

Tako otrok pri dveh letih uporabi povprečno 1,8 besed v stavkih, otrok pri štirih letih in pol 

pa tudi do 4,6 besed v stavku (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 317−318). 

Piaget pravi, da gre osnovna linija razvoja govora od egocentričnega govora proti 

socializiranemu. Tako po njegovem mišljenju egocentrični govor nima nikakršne stvarne 

funkcije v aktivnosti otroka in je samo spremljava, ki ne vpliva na njegovo aktivnost. 

Nasproti tej misli pa je svojo tezo postavil Vigotski, ki je prišel do zaključka, da lahko 

poleg vsega ostalega egocentrični govor postane tudi sredstvo mišljenja v pravem pomenu 

besede. Pravi tudi, da ne izgineva, ampak se pretvarja v notranji govor, ki preide v miselno 

aktivnost (Horvat, Magajna, 1989: 156−157). 
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1.3 ČUSTVENI RAZVOJ 

V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja tako temeljnih kot 

tudi sestavljenih čustev, otroci pa tudi vse bolje razumejo, da lahko posameznik doživlja 

več različnih čustev hkrati. Glavni razvojni napredek v tem obdobju se kaže na področju 

nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj uravnoteženo in 

socialno sprejemljivo (Kavčič, Fekonja, 2004: 334). 

V tretjem in četrtem letu starosti postajajo življenjske izkušnje z vrstniki vse 

pomembnejše. Otrok jih potrebuje. Ne le zato, ker se na ta način uči različnih načinov 

vedenja, ampak zato ker lahko tudi varno preizkusi lastno vedenje. Pri teh letih se otroci 

radi zbadajo ter drug drugega silijo do meja, ki si jih sami ne upajo preizkusiti. Drug 

drugega jezijo in spravljajo v jok, vendar pa komaj čakajo, da se spet srečajo in se 

objamejo. Pri tem se učijo, kako na varen in kako na nevaren način preizkušati nova in 

zapletena čustva (Brazelton, 1999: 222). 

 

1.3.1 JEZA 

Jeza je čustvo, ki izvira iz frustracije. Eden od glavnih razlogov za jezo otroka je 

omejevanje in prepoved, katere postavlja odrasla oseba (npr. starši). Odziv otrok na 

omejitev ali prepoved je lahko popolnoma različen, eden se bo odzval na impulziven način 

in bo postal agresiven, medtem ko se bo drugi raje umaknil in se odzval na inhibiran način. 

Najpomembnejše je, da se otrok že v otroštvu nauči nadzorovati jezo, tako da se ob tem 

čustvu izraža na neškodljiv način (Kavčič, Fekonja, 2004: 335). 

 

1.3.2 ZASKRBLJENOST 

Zaskrbljenost je čustvo, ki ima lahko negativne ali ogrožajoče posledice. Značilno za to 

čustvo je, da se pojavi šele po tretjem letu starosti, ko si otrok že lahko predstavlja 

zapletene situacije, ki v tistem trenutku niso prisotne, lahko pa bi bile. Ponavadi oz. 

najpogosteje se zaskrbljenost nanaša na družino in vrstniške odnose (Kavčič, Fekonja, 

2004: 339). 
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1.3.3 ČUSTVA SAMOZAVEDANJA  

Otrokovo razumevanje čustev samozavedanja temelji na sposobnosti predstavljanja 

posameznikovih mentalnih stanj v določeni situaciji. Otrok med četrtim in petim letom 

začne razumeti osnovna čustva, kot sta veselje in žalost, z vidika posameznikovih 

mentalnih stanj, prepričanj in želja, ki privedejo do teh čustev (Kavčič, Fekonja, 2004: 

339−340). 

Proces razumevanja čustev samozavedanja poteka v dveh stopnjah: 

1. Otrok analizira situacijo, v kateri je posameznik, z vidika rezultata, ki je zanj lahko 

pozitiven ali negativen. To sposobnost analiziranja ima otrok že pri tretjemu letu 

starosti. 

2. Otrok analizira vzroke, ki so pripeljali do rezultatov v določeni situaciji in za 

zaključek posamezniku pripiše ustrezno čustvo. Ta stopnja je značilnejša za starejše 

predšolske otroke. 

 

1.3.4 LJUBOSUMNOST 

Ljubosumnost je sestavljeno socialno čustvo, ki se pojavi kot odziv na izgubo ali grožnjo 

izgube pomembnega odnosa naklonjenosti zaradi tekmeca (Kavčič, Fekonja, 2004: 341). 

Po mnenju nekaterih psihologov se nikakor ne moremo izogniti  ljubosumnosti v odnosu 

brat in sestra. Vzroke za to lahko iščemo v povečani pozornosti staršev na enega izmed 

otrok (npr. zaradi bolezni), kot vzrok lahko navedemo tudi staševsko primerjanje otrok 

(eden bolj uspešen in s pozitivnim obnašanjem, drugi malo manj uspešen in z negativnim 

obnašanjem). Eden od najpogostejših vzrokov za ljubosumnost je rojstvo drugega otroka 

(za starejšega ni več toliko časa, kot je bilo pred rojstvom drugega otroka) (Toličič, 

Smiljanić-Čolanović, 1977: 83−84). 

Ljubosumnost se pojavi ob prisotnosti štirih pogojev (Kavčič, Fekonja, 2004: 341): 

- Vedno se pojavi znotraj socialnega trikotnika, ki lahko vključuje odnose med 

dvema ali tremi osebami in predmetom oz. situacijo. 

- Ljubosumna in ljubljena oseba sta vključeni v pomemben tesen odnos. 

- Ljubosumnost sproži dejanja ali zaznava izgubo tega odnosa zaradi tretje osebe 

(tekmeca). 
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- Ljubosumnost ni nujno povezana z izgubo ljubezni, ampak je ključnega pomena 

izguba formativne pozornosti1. 

Otroci izražajo ljubosumnost na dva načina, posredno ali neposredno. Neposredno jo 

izražajo tako, da so napadalni, na socialno sprejemljiv način tekmujejo za pozornost in 

naklonjenost ljubljene osebe ali pa se vključujejo v socialno nesprejemljivo vedenje, kot je 

goljufanje. Neposredne izraze je mogoče jasno prepoznati, medtem ko posredne izraze 

prepoznamo težko. Ti se lahko kažejo kot ponovni začetek sesanja prsta, zahtevanje 

pozornosti z izmišljanjem novih strahov, z izbirčnostjo pri hrani, sproščanjem čustev na 

igračah itn. S starostjo otroci ljubosumnost izražajo na zelo različne in posredne načine 

(Kavčič, Fekonja, 2004: 341). 

 

1.3.5 RAZUMEVANJE SOČASNIH (SIMULTANIH) ČUSTEV 

Otrok doživlja sočasna2 in nasprotujoča3 si čustva, vendar je zaradi tega zmeden, ker še ne 

more razumeti, da lahko hkrati doživlja različna čustva. Otroci pridobijo razumevanje 

sočasnih čustev postopno med četrtim in dvanajstim letom, in sicer v petih razvojnih 

stopnjah (Papalia, Wendkos-Olds, Duskin-Feldman, 2003: 257−258): 

- Stopnja 0: Otroci še ne razumejo, da lahko posameznik doživlja dve čustvi 

istočasno. 

- Stopnja 1: Otroci razvrščajo čustva na pozitivna in negativna in lahko razlikujejo 

med čustvi znotraj vsake kategorije. Zavedajo se, da imajo lahko dve čustvi hkrati, 

ampak samo če sta obe ali pozitivni ali negativni in usmerjeni na isti cilj. 

- Stopnja 2: Otroci, ki so sposobni reprezentacijskega preslikavanja, lahko ugotovijo, 

da imajo dve čustvi iste vrste, usmerjeni na različne cilje. 

- Stopnja 3: Otroci, ki so že razvili reprezentacijske sisteme, strnejo nize svojih 

pozitivnih in negativnih čustev. Razumejo, da imajo nasprotujoča si čustva hkrati, 

ampak samo če so usmerjena na različne cilje. 

  

                                                           
1 Formativna pozornost je pozornost, ki vzdržuje posameznikov pojem o samem sebi  (Kavčič, Fekonja, 
2004: 341). 
2 Sočasna čustva so čustva, ki jih posameznik doživlja hkrati do iste osebe ali situacije ali različnih oseb in 
situacij (Kavčič, Fekonja, 2004: 342). 
3 Nasprotujoči si čustvi sta čustvi,  ki ju posameznik doživlja hkrati, vendar je eno od čustev pozitivno, drugo 
pa negativno (Kavčič, Fekonja, 2004: 342). 
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- Stopnja 4: Starejši otroci znajo opisati nasprotujoča si čustva, ki so usmerjena na 

isti cilj. 

Za predšolske otroke sta primerni in značilni samo prvi dve stopnji (stopnja 0 in stopnja 1). 

 

1.3.6 AGRESIVNO VEDENJE 

Za agresivno vedenje je značilno, da posameznik namerava prizadeti telesno ali psihično 

škodo, resnično ali simbolno, samemu sebi ali nekomu drugemu. Poznamo besedno in 

telesno agresivnost. Prvo izražajo s prepiranjem, zmerjanjem, kritiziranjem itn., drugo pa s 

pretepanjem, porivanjem, udarjanjem in metanjem stvari v druge. Glede na namen pa 

lahko agresivno vedenje ločimo na instrumentalno4 agresivnost in na sovražno5 

agresivnost. Prvo opazimo v obdobju malčka, prav tako pa prevladuje tudi v obdobju 

zgodnjega otroštva. Pogostejša je pri štiri- do šestletnikih, medtem ko je sovražna 

agresivnost pogostejša pri šest- do sedemletnikih.  

V predšolskem obdobju upada telesna agresivnost, predvsem od četrtega leta dalje, se pa 

zato povečuje besedna agresivnost. S starostjo se razvija tudi posredna6 agresivnost, kot so 

maščevalnost, negativizem, zlovoljnost. Razlike v spolu glede agresivnosti pa so zelo 

očitne. Dečki škodijo vrstnikom z dejanji telesne agresivnosti in besednih groženj, medtem 

ko deklice pogosteje uporabljajo posredno agresivnost, kar pomeni, da vrstnikom škodijo z 

uničevanjem ugleda, namerno manipulacijo in z razdiranjem vrstniških odnosov (Kavčič, 

Fekonja, 2004: 346−347). 

 
 

 

  

                                                           
4 Instrumentalna agresivnost je agresivnost, namenjena doseganju nekega cilja, npr. pridobitvi predmeta 
(Kavčič, Fekonja, 2004: 347). 
5 Sovražna agresivnost je agresivno vedenje, katerega namen je prizadeti škodo osebi ali predmetu (Kavčič, 
Fekonja, 2004: 347). 
6 Posredna agresivnost je agresivnost, usmerjena na prizadejanje škode psihološkemu počutju, ugledu ali 
socialnim odnosom druge osebe; tudi prikrita, socialna ali psihološka agresivnost (Marjanovič Umek, 2004: 
347). 
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1.4 SOCIALNI IN MORALNI RAZVOJ 
 

1.4.1 SOCIALNI RAZVOJ 

V tretjem in četrtem letu starosti postajajo življenjske izkušnje z vrstniki vse 

pomembnejše. Otrok jih potrebuje (Brazelton, 1999: 222).  

Otroci od obdobja malčka dalje vedno več časa preživljajo z ostalimi otroki in vse manj z 

odraslimi. Otroci v zgodnjem otroštvu razvijejo nove oblike socialnih interakcij 

(komuniciranje, recipročnost7, empatije, skupno reševanje problemov) in socialnih 

kompetentnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 363). 

Socialna kompetentnost se nanaša na prisotnost znakov pozitivnega delovanja, ki odražajo 

prilagojen, prilagodljiv in na splošno prosocialen vzorec vedenja. Tako imajo otroci, ki so 

socialno kompetentni, visoko razvite socialne spretnosti, poleg tega pa so tudi čustveno 

zreli glede na svojo starost ter so priljubljeni tako med vrstniki kot tudi med odraslimi 

(Lešnik, Marjanovič Umek, 2005: 110). 

Večina raziskav o socialnem razvoju in odnosih med vrstniki je v zgodnjem otroštvu 

izvedena v kontekstu otroške igre. V tem obdobju gre predvsem za simbolno oz. 

sociodramsko igro, kjer poteka najbolj celovita oblika skupinske interaktivne dejavnosti. 

Po oceni Howesa ravno ta igra pomeni novo kakovost socialnih interakcij, saj gre za 

vključevanje medsebojne komunikacije otrok, poleg tega pa daje otrokom možnosti učenja 

nadzorovanja svojega vedenja in sprejemanja dogovorov.  

V simbolni igri, katere značilnost je tudi, da ponuja »varno« okolje, imajo otroci možnost 

razvijanja in vzpostavljanja zaupnosti in intimnosti (Marjanovič Umek, Zupančič: 2004: 

364−365). 

Strukturni kazalci prikazujejo, kako na socialno funkcioniranje otrok vplivajo posredno 

preko procesnih spremenljivk in otrokovih odnosov z odraslimi in vrstniki (Lešnik, 

Marjanovič Umek, 2005: 112). 

 

  

                                                           
7 Recipročnost je standard pravičnosti, s katerim otrok izraža enako skrbnost za dobrobit drugih kot zase 
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 371). 
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1.4.1.1 PRIJATELJSTVA 

Vzporedno s socialnim razvojem, razvojem socialne kognicije ter čustvenim in 

spoznavnim razvojem potekajo otrokovi koncepti prijateljstva, ki se v obdobju zgodnjega 

otroštva spreminjajo. V tem obdobju so za prijateljstva značilne predvsem skupne 

dejavnosti, delitev tistega, kar imaš, bližina bivanja ali celo prijateljstva staršev oz. 

odraslih. Tako otroci do približno tretjega leta prijateljstvo razumejo in vidijo le kot nekaj 

trenutnega, medtem ko starejši predšolski otroci prijateljstvo vedno bolj razumejo kot dlje 

trajajoč odnos, ki vzdrži vse medsebojne spore in konflikte, in kot odnos, ki ima določene 

skupne cilje z vpletenostjo konkretne recipročnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 

365). 

Predšolski otrok se vede drugače, ko je s prijatelji, kot takrat, ko je z drugimi otroki, ki 

niso njegovi prijatelji. Sodelovanje s prijatelji je bolj pozitivno in prosocialno, vendar 

vseeno pride včasih do prepira in pretepa. Ne glede na vse, se otrok lahko jezi na prijatelja 

in na nekoga, ki ni njegov prijatelj, v enaki meri, vendar pri prijatelju svojo jezo nadzoruje 

in jo izraža bolj konstruktivno. Zato je prijateljstvo daljše in trdnejše, če je odnos relativno 

harmoničen in če potrjuje otrokov občutek lastne vrednosti (Papalia, Wendkos-Olds, 

Duskin-Feldman, 2003: 279). 

 

1.4.2 MORALNI RAZVOJ 

Moralni razvoj sestavljajo načela in pravila, ki naj bi uravnavala človekovo življenje v 

družbi, ter kriteriji za vrednotenje človekovih dejanj. V psihologiji ga opredeljujemo kot 

proces, v katerem posameznik postopno ponotranja družbeno sprejete standarde pravilnega 

vedenja, glede na te določene standarde z njimi ocenjuje in preverja pravilnosti in 

nepravilnosti ravnanja ljudi v socialnih situacijah in nato glede na to oceno uravnava svoje 

vedenje (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 369). 

 

Kohlberg loči tri nivoje moralnega razvoja: 

- prekonvencionalni ali premoralni nivo, 

- konvencionalni ali dogovorni nivo in 

- postkonvencionalni ali avtonomni nivo. 



12 

 

Predšolski otroci so običajno na prvem nivoju, tj. na prekonvencionalnem ali premoralnem 

nivoju, ki temelji na zunanjih kriterijih. Ravno na tem nivoju so standardi za pravilno ali 

napačno vedenje absolutni. Te standarde pa nenazadnje postavi avtoriteta (npr. starši), 

kateri je zunanji vidik pomembnejši in bolj upoštevanja vreden. Prekonvencionalni nivo 

vsebuje dva stadija. Prvi stadij je orientacija h kazni ali uboganju, ki določa sodbo o tem, 

ali je dejanje dobro ali ne, predvsem pa določa fizične posledice dejanja. Tukaj ima 

avtoriteta večji vpliv na posameznika. Drugi stadij je instrumentalno relativistična 

orientacija, ki zadovoljuje posameznikove potrebe in občasno tudi potrebe drugih (Horvat, 

Magajna, 1989: 205−206). 

Otroci v četrtem letu starosti že razlikujejo moralno8, konvencionalno9 in osebno10 

področje ter različna socialna pravila s teh področij. V starosti treh let otroci razlikujejo 

med moralnimi in konvencionalnimi pravili, pri čemer povedo, da je kršenje moralni pravil 

napačno v kakršnihkoli situacijah, tudi če odrasli za prekršek ne vedo in otroci pravil 

prepovedi niso poznali. Kršenje konvencionalnih pravil pa otroci pojmujejo kot manj resno 

kršenje, najverjetneje zato, ker so konvencionalni prekrški čustveno nevtralnejši 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 372−373). 

 

1.5 GIBALNI RAZVOJ 

Predšolski otrok ima veliko potrebo po gibanju, ki ni pomembno samo za pravilen 

motorični in s tem posledično duševni razvoj, ampak vpliva tudi na skladen telesni razvoj. 

Pomembno je, da se giba, če je le možno, vsak dan vsaj nekaj ur. Razvoj med drugim in 

sedmim letom pa ne poteka samo v smeri izpopolnjevanja osnovnih gibalnih zmožnosti, 

ampak predvsem v razvoju novih gibalnih zmožnosti in razvoju posameznih motoričnih 

spretnosti ter navad (Horvat, Magajna, 1989: 120−122). 

Med tretjim in šestim letom otrok zelo napreduje v motoričnih spretnostih, tako v grobih 

kot tudi v drobnih oz. manipulativnih spretnostih.  

  

                                                           
8 Moralna pravila so pravila, ki varujejo dobrobit in pravice ljudi (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 372). 
9 Konvencionalna pravila so arbitrarna socialna pravila, kot npr. slog oblačenja, vedenje pri mizi, rituali v 
socialnih interakcijah (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 372). 
10 Osebna pravila so tista, ki se nanašajo na osebne preference posameznika in načeloma ne vplivajo na 
dobrobit, pravice drugih ljudi in ne motijo delovanja skupine (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 372). 
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Grobe spretnosti vključujejo velike mišice (npr. tek in skakanje), drobne oz. manipulativne 

spretnosti pa zajemajo koordinacijo oči in rok ter sodelovanje majhnih mišic (npr. 

zapenjanje gumbov ali risanje) (Papalia, Wendkos-Olds, Duskin-Feldman, 2003: 212). 

V predšolski dobi, med drugim in četrtim letom, se že lahko določi ročnost11. Dominantna 

roka se pokaže predvsem pri držanju žlice in pri risanju. Če se izkaže, da bo otrok levičar, 

ga nikakor ne smemo »prevzgajati« na desno roko, kajti levičarstvo je prirojeno in 

prevzgajanje je v nasprotju z biološkimi zasnovami posameznikovega razvoja (Horvat, 

Magajna, 1989: 124). 

Pojavljajo se tudi motnje v motoričnem razvoju. Med najpogostejše razloge sodijo: slaba 

telesna kondicija, nepravilen telesni razvoj, slabši intelektualni razvoj, slab živčni nadzor 

mišičnih struktur, pomanjkanje spodbujanja k aktivnosti s strani staršev ali napačno in 

pretirano treniranje specifičnih gibov ter tudi strah. Če so motnje zelo močne, je potrebna 

pomoč strokovnjakov s tega področja. Najprej je potrebna pomoč psihologa, kajti ravno 

zaradi slabe motorične razvitosti otrok doživlja duševne težave (Horvat, Magajna, 1989: 

125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11 Ročnost je prednostna raba ene roke (Papalia, Wendkos-Olds, Duskin-Feldman, 2003: 214). 
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2 LES 

Les je naravni material in hkrati najstarejša surovina, s katero so gradili. Z lesom niso 

tesno povezani le začetki človeškega življenja, ampak tudi ves njegov poznejši razvoj. 

Človek je že zelo zgodaj iz lesa začel izdelovati orodja, orožja, opremo, uporabljal ga je za 

stavbno gradivo itn. Danes je les material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih 

predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Pomemben je predvsem za proizvodnjo 

celuloze, papirja, kemičnih celuloznih vlaken, celuloznih plastičnih mas, razstreliva itn. 

(Papotnik, 1989: 147). 

 

2.1  ZGRADBA LESA 

Les je olesenelo vlaknasto bolj ali manj trajno tkivo raslin, ki nastaja v času sekundarne 

rasti z delitvijo celic v kambiju. V sekundarni rasti lesnih rastlin nastajajo v kambiju z 

delitvijo navzven tudi celice skorje. Kambij običajno poizvede več celic lesa kot skorje. 

Lesno tkivo tako sestavljajo različne vrste celic, ki se razlikujejo po obliki in velikosti ter 

po funkcijah (prevajalna, mehanska in skladiščna funkcija). Za les je značilna plastna oz. 

kompozitna zgradba, ki se zrcali na makroskopskem12, mikroskopskem13, 

submikroskopskem in makromolekularnem nivoju (Gorišek, 2009: 13−14). 

Lastnosti lesa so odvisne tako od kemične sestave, vrste celic, njihovega deleža in 

razporejenosti v lesu kot tudi od rastnih pogojev (tla, podnebje ...) in starosti (Leban, 2004: 

23). 

 

2.2  LASTNOSTI 

Lahek in izredno trden les je pomemben gradnik za urbano okolje ter domove za ljudi in 

živali. Če je primerno obdelan in pravilno posušen, potem lahko zagotavljamo, da zadržuje 

toploto v notranjih prostorih, ne prevaja elektrike in lepo zveni v glasbilih. V bivalnih 

prostorih uravnava zračno vlago in lepo diši. Les je biološko aktiven, saj s pomočjo 

jedrovinskih snovi zastruplja škodljivce, ki ga napadajo.  

  

                                                           
12 Makroskopski nivo: vidimo s prostim očesom (Leban, 2004: 35). 
13 Mikroskopski nivo: vidimo pod mikroskopom (Leban, 2004: 35). 
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Lastnosti lesa lahko razdelimo v več skupin: estetske, fizikalne, mehanske in fizikalno-

kemijske lastnosti (Polanc, Leban, 2004: 47). 

Estetske lastnosti označujejo lepoto lesa, njegovo teksturo, barvo, sijaj in vonj. Fizikalne 

lastnosti označujejo gostoto lesa, vodo v lesu, krčenje in nabrekanje lesa ter akustične 

lastnosti lesa. Mehanske lastnosti lesa določajo njegovo odpornost proti zunanjim silam, 

zato sodijo sem trdota lesa in trdnostne lastnosti, kot so: tlačna, natezna, upogibna in 

strižna trdnost ter modul elastičnosti.  

K fizikalno-kemijskim lastnostim štejemo gorljivost lesa in odpornost lesa proti 

kemikalijam (Polanc, Leban, 2004: 47−95). 

Les sekamo večinoma pozimi, ker ima takrat najmanj vlage, nato ga sušimo na zraku. 

Čeprav je drevo posekano, še ne pomeni, da je les mrtev, saj kar naprej »deluje«, se razteza 

in krči, tudi če smo ga že predelali v določen izdelek. Vzrok raztezanja in krčenja je v 

anatomski zgradbi lesa in v vlagi, ki jo vsebuje. V svežem lesu je od 40 do 60 odstotkov 

vlage, zato je razumljivo, da se les med sušenjem krči. Vsaka sprememba vlage v zraku 

tako spremeni notranje napetosti v celicah lesa, ki se zato z neustavljivo silo krči in razteza 

(Papotnik, 1989: 148−151). 

 

2.3  ORODJA 

Vsa orodja so shranjena v »kotičku tehnične kulture«, ki ima posebne predale s pladnji, v 

katerih lahko vzgojitelj spravlja in dopolnjuje obstoječa orodja z novimi, ki so prilagojena 

razvojni in starostni stopnji predšolskih otrok. Ti predali za material naj bi vsebovali: 

papir, karton, lepenko, furnir, vezano ploščo, lesonit, žico, mehko belo pločevino, letvice, 

čepe, krogce, vijake, matice, žeblje, lepila itn. Orodja razdelimo na individualna in skupna 

orodja (Papotnik, 1989: 192). 

Ko načrtujemo dejavnost, moramo upoštevati dejstvo, da se ob vsakem novem izdelku 

uporablja tudi nova, otroku sorazmerno manj znana orodja. Zato je vzgojiteljeva naloga, da 

orodje prikaže glede na načelo delovanja, ravnanja z njim, poleg tega je njegova dolžnost, 

da opozori na varnost pri uporabi orodja in šele, ko preveri, da so delovno spretnost 

osvojili, preide na izdelavo konkretnega izdelka (Papotnik, 1989: 32). 
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2.4  TEHNIKA LEPLJENJA 

Vzrok za lepilno vez sta dve fizikalni sili, to sta adhezija (oprijemljivost) lepila na površini 

obeh predmetov in kohezija (trdnost) v sami plasti lepila. Pri hrapavih površinah je učinek 

lepljenja močnejši, kajti lepilna plast se mehansko zasidra. Najboljše lepilo je tisto, ki ima 

oprijemljivost in trdnost približno tako veliki, kot je notranja trdnost snovi, ki jih lepimo. 

Uspešnega lepljenja ne zagotavlja samo dobra izbira lepila, ampak je pomembno tudi to, 

da ustrezno pripravimo podlago, na katero bomo nanašali lepilo. Zato je potrebno, da so 

površine za lepljenje čiste in suhe (Papotnik, 1989: 157). 

Pomembna navodila za lepljenje (Papotnik, 1989: 165−166): 

- Sloj lepila mora biti tanek, saj lepilo ne lepi z debelino, temveč z adhezijo in 

kohezijo med molekulami. 

- Stične ploskve se morajo čim bolje stikati. 

- Že staknjenih stičnih površin ne smemo več premikati, ker s tem zmanjšamo 

trdnost spoja. 

- Lepilo mažemo tako, da s čopičem ali kakšnim drugim pripomočkom vlečemo 

tanek sloj lepila od sredine navzven. 

- Praviloma namažemo vedno tanjši material. 

- Pred uporabo lepila preberemo navodila za uporabo. 

 

2.5 TEHNIKA ŽEBLJANJA 

Za žebljanje se lahko uporabljajo različna kladiva, v vrtcu uporabljamo običajno navadno 

ključavničarsko kladivo. Žebljanje je eden izmed preprostejših in najhitrejših načinov 

spajanja, v večini primerov ga kombiniramo kar z lepljenjem. Gre za postopek, pri katerem 

zabijamo žeblje ali žičnike s kovinskim kladivom. Razlikujemo kovane žeblje (so 

štirioglati, steblo žeblja se od glave proti konici oža, uporabljajo se za pribijanje podkev 

ipd.) in žičnike (debelina stebla je od glave do konice enakomerna). Pri žebljanju dejansko 

naredijo zvezo sile, s katerimi obremenimo žičnik. Pomembno je, da žičnik med 

žebljanjem držimo s palcem in kazalcem ter da je prvi udarec šibek, tako da lahko nato 

prste odmaknemo. Sledijo močnejši udarci, medtem ko je zadnji udarec ponovno šibek, da 

ne poškodujemo obdelovanca (Gerlič, 1982: 413−416). 
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3 MATEMATIKA V KURIKULUMU 

Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj sreča z matematiko. Ob pridobljenih 

izkušnjah in znanju spoznava, da lahko nekatere naloge in vsakodnevne probleme reši 

učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, 

zato praviloma išče vedno nove situacije, ki so vsakič znova izziv za preizkušanje njegove 

rešitve problema in potrditve njegovega načina in smeri razmišljanja (Kurikulum za vrtce, 

2004: 64). 

 

3.1  GEOMETRIJSKI LIKI 

Medtem ko otrok opazuje geometrijska telesa, počasi prehaja na geometrijske like. To 

dosežemo s tem, da otrok odtiskuje geometrijska telesa na papir. Ploskev odtiskanega 

telesa je značilna za lik, torej če imamo več različnih odtisov teles, imamo tudi več 

različnih likov. Lik je ravnina, ki jo omejujejo robne črte. Predšolski otrok tako že na 

začetku spoznava naslednje like: krog, kvadrat, trikotnik in pravokotnik (Cotič idr., 1996: 

8). 
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EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

»Kocke so sijajna igrača za vse starosti. Uporabljamo jih tudi za oceno otrokovega razvoja. 

Okoli starosti treh let otrok obvlada gradnjo stolpa iz 9 ali 10 kock« (Stoppard, 1992: 41).  

»Poleg urejanja predmetov po različnih lastnostih hkrati okrog osmega leta otroci 

primerjajo tudi velikost več predmetov in te predmete razvrstijo po vrstnem redu. Otroci 

razumejo, da je določen predmet večji kot predhodni predmet in hkrati manjši kot naslednji 

predmet v zaporedju, kar Piaget imenuje sposobnost seriacije (razvrščanja). /.../ Zbrani 

podatki so pokazali, da tako sposobnost enostavnega kot multiplega razvrščanja otroci 

razvijejo med 7. in 9. letom« (Marjanovič Umek, 2004: 411). 

»Fantje so v skoraj vseh obdobjih boljši v prostorskem predstavljanju, v duhu znajo 

pravilno obračati trodimenzionalne predmete in bolje razumejo odnose v fizičnem svetu« 

(Stoppard, 1992: 79). 

Preko diplomskega dela želim ugotoviti, kaj ve otrok o lastnostih lesa ter ga usmeriti v 

nadaljnje spoznavanje in mu omogočiti, da uporablja lesene like na izviren način. Poleg 

tega želim ugotoviti, ali so v tem starostnem obdobju pri določenem izzivu uspešnejši 

deklice ali dečki. Preveriti želim, ali je otrok dovolj zrel, da bo preko dejavnosti z lesenimi 

liki pokazal svojo ustvarjalnost. Otrokom bom predstavila tudi določena orodja in tehnike, 

ki jih bomo uporabili v eni izmed dejavnosti.  

Pri tem so prisotni strahovi in pomisleki, in sicer ali bodo otroke dejavnosti veselile oz. 

pritegnile, ali bodo pokazali uspeh, bodo želeli dejavnost ponavljati itn. 

 

2 CILJI 

V diplomskem delu sem si postavila dva cilja: 

- Otrok uporablja lesene like na izvirne načine. 

- Otrok spoznava lastnosti lesa.  
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- Ali bo otrok po ponavljanju proste izdelave nadgradil svojo idejo? 

- Ali bo otrok uspešen pri postavljanju lesenih likov po velikosti in kakšen način 

postavljanja bo uporabil? 

- Ali bo otrok ugotovil lastnost plovnosti lesene kocke in našel način preizkusa? 

- Ali bo ponavljanje izdelave stolpa vplivalo na uspešnost postavljanja? 

- Ali bo otrok odkril način za razpolovitev lesenega lika? 

- Ali bo otrok uspešen s tehniko žebljanja in lepljenja? 

 

4 METODOLOGIJA 

4.1 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila bom deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. 

»Metode empiričnega raziskovanja so po kriteriju spoznavanja lahko deskriptivne (opisne) 

in eksplikativne. Z deskriptivno metodo raziskovanja spoznavamo problematiko na ravni 

kakovosti in količine, z eksplikativno metodo pa iščemo odgovore na vprašanje »zakaj«. S 

tega vidika je vsaka raziskava deskriptivna, ni pa tudi vsaka eksplikativna« (Cencič, 2002). 

 

4.2 VZOREC 
Vzorec predstavljajo otroci iz skupine Metulji, vrtec Pedenjped Novo mesto. Starost otrok 

je od tri do pet let. Prvotno je bilo enaindvajset otrok, vendar je v raziskavo zajetih samo 

šestnajst otrok, ki so bili ob izvajanju dejavnosti stalno prisotni.                                                                                                             

 

4.3 PRIPOMOČKI 
Pripomoček bo ocenjevalna lestvica (deskriptivna in numerična). 

 

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Otrokom bom dala nekaj nalog z lesenimi liki različnih oblik. Preko nalog in dela otrok 

bom izvedla opazovanje in hkrati beležila rezultate. Slednje bom na koncu statistično 

obdelala. Vse skupaj bom dokumentirala s fotografijami. 
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5 RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

5.1 LASTNI IZDELEK IZ LESENIH LIKOV 

5.1.1 PRIPOMOČKI 

Za izvedbo dejavnosti sem uporabila lesene like različnih oblik. 

5.1.2 POTEK DEJAVNOSTI 

Otrokom, vsakemu posebej, sem ponudila lesene like različnih oblik in jim dala enostavno 

navodilo: »Iz lesenih likov izdelaj, kar želiš sam.« Otroci so začeli z izdelovanjem oz. 

gradnjo lastnih izdelkov. Dejavnost sem z otroki ponovila trikrat; prvič, nato čez en teden 

in nato še čez en mesec. 

5.1.3 EVALVACIJA 

Med njihovim izdelovanjem sem opazovala, kako so se lotili naloge in ali so po 

ponavljanju dejavnosti, v časovnem obdobju enega tedna in enega meseca, svoje ideje 

nadgradili. Vsak je individualno izdeloval svoj izdelek iz lesenih likov različnih oblik. Ko 

je z izdelovanjem zaključil, je pristopil do mene in mi povedal, kaj je izdelal. Dejavnost 

smo nato ponovili čez en teden in nato še čez en mesec. 

Rezultati dejavnosti so prikazani v spodnjih tabelah, grafih in slikah. 

Tabela 2: Lastni izdelek iz lesenih likov − deklice. 

IME IZDELEK 1 IZDELEK 2  

(čez en teden) 

IZDELEK 3 

(čez en mesec) 

Eva Grad Grad Grad 

Nina M. Grad Grad Grad 

Iva Hiša Hiša Hiša 

Rebeka Grad Hiša Grad 

Nina B. Hiša Hiša Hiša 

Iza Tunel Grad Hiša 

Laura Hiša Hiša Hiša 

Lea Mamica Mamica Mamica 
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Lastni izdelek 1 iz lesenih likov - deklice

Grad

Hiša

Tunel

Mamica

Lastni izdelek 2 iz lesenih likov - deklice

Grad

Hiša

Mamica
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Deklice niso tudi po treh ponavljanjih dejavnosti, v časovnem obdobju enega tedna in 

enega meseca, nadgradile svoje ideje, ampak so se njihove ideje ponavljale. 

 

Slika 1: Nina in lastni izdelek iz lesenih likov 1. 

  

Lastni izdelek 3 iz lesenih likov - deklice

Grad

Hiša

Mamica
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Slika 2: Nina in lastni izdelek iz lesenih likov 2. 

 

 

Slika 3: Nina in lastni izdelek iz lesenih likov 3. 
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Tabela 3: Lastni izdelek iz lesenih likov − dečki. 

IME IZDELEK 1 IZDELEK 2 

(čez en teden) 

IZDELEK 3 

(čez en mesec) 

Erazem Letalo Letalo Letalo 

Nejc Blok Hiša Hiša 

Anže G. Vlak Vlak Vlak z vagoni 

Mart Vesoljska postaja Hiša strahov Vrtec 

Gal Cerkev Gasilski avto Cerkev 

Anže J. Ograja Most Ograja 

Alojz Anton Most Most Most 

Miha Vlak z dvema 

vagonoma 

Hitri vlak Potniški vlak 

 

 

 

 

 

 

Lastni izdelek 1 iz lesenih likov - dečki

Letalo

Blok

Vlak (+ vlak z dvema vagonoma)

Vesoljska postaja

Cerkev

Ograja

Most
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Dečki so bili za razliko od deklic mnogo bolj ustvarjalni in kreativni. Tudi po treh 

ponavljanjih, v časovnem obdobju enega tedna in enega meseca, se vidi njihova 

ustvarjalnost in izvirnost. Nekateri izmed njih so ideje zelo dobro nadgradili. 

  

Lastni izdelek 2 iz lesenih likov - dečki

Letalo

Hiša (+hiša strahov)

Vlak (+ hitri vlak)

Most

Gasilski avto

Lastni izdelek 3 iz lesenih likov - dečki

Letalo

Hiša

Vlak (z vagoni + potniški vlak)

Vrtec

Cerkev

Ograja

Most
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Slika 4: Mart in lastni izdelek iz lesenih likov 1. 

 

 

 

Slika 5: Mart in lastni izdelek iz lesenih likov 2. 
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Slika 6: Mart in lastni izdelek iz lesenih likov 3. 
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5.2 POSTAVITEV LESENIH LIKOV PO VELIKOSTI 

5.2.1 PRIPOMOČKI 

Za dejavnost sem uporabila pet lesenih likov, ki so bili iste oblike, ampak različnih 

velikosti. 

5.2.2 POTEK DEJAVNOSTI 

Individualno sem  vsakemu otroku ponudila pet lesenih likov iste oblike, ampak različnih 

velikosti, ter dala navodilo: »Postavi like od največjega do najmanjšega.« Otroci so začeli s 

postavljanjem. Dejavnost sem z otroki ponovila trikrat; prvič, čez en teden in nato še čez 

en mesec. 

5.2.3 EVALVACIJA 

Med njihovim postavljanjem po velikosti sem opazovala, ali bo otrok uspešen ali ne, ter 

kateri način postavitve bo izbral. Vsak otrok je individualno poskušal postaviti like po 

velikosti, brez kakršnegakoli usmerjanja. Dejavnost smo ponovili čez en teden in nato še 

čez en mesec.  

Rezultati so prikazani v spodnjih tabelah in slikah. 

Tabela 4: Postavitev lesenih likov po velikosti 1. 

SPOL USPEŠNA POSTAVITEV NEUSPEŠNA 

POSTAVITEV 

Deklice 1 (12,5 %) 7 (87,5 %) 

Dečki 4 (50 %) 4 (50 %) 

 

 

Tabela 5: Postavitev lesenih likov po velikosti 2 (čez en teden). 

SPOL USPEŠNA POSTAVITEV NEUSPEŠNA 

POSTAVITEV 

Deklice 2 (25 %) 6 (75 %) 

Dečki 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) 
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Tabela 6: Postavitev lesenih likov po velikosti 3 (čez en mesec). 

SPOL USPEŠNA POSTAVITEV NEUSPEŠNA 

POSTAVITEV 

Deklice 6 (75 %) 2 (25 %) 

Dečki 6 (75 %) 2 (25 %) 

 

Dečki so bili v dveh ponavljanjih uspešnejši od deklic, pri zadnjem postavljanju pa je bila 

uspešnost enaka. 

Pri prvi postavitvi so bili od deklic uspešnejši za 37,5 %, pri drugi postavitvi ravno tako za 

37,5 %, pri tretji postavitvi, čez en mesec, pa so bili enako uspešni. 

Če situacijo pogledamo še iz druge strani, in sicer kdo je imel glede na dano časovno 

obdobje v uspešnosti večji napredek, so bile to zagotovo deklice, ki so od prvega 

postavljanja likov po velikosti napredovale s 12,5 % uspešnosti postavitve na 75 % 

uspešnost postavitve, kar pomeni 62,5 % napredka. Medtem ko je bil napredek dečkov le 

25 %. 

Načini postavljanja so bili zelo različni, eni so začeli lesene like postavljati leže in 

vodoravno, drugi stoje in vodoravno, spet tretji leže in navpično. Prav tako so bile različne 

smeri postavitve, od leve proti desni in od desne proti levi. 

 

Slika 7: Nejc − postavitev lesenih likov po velikosti (stoje in vodoravno). 
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Slika 8: Mart − postavitev lesenih likov po velikosti (leže in navpično). 

 

 

Slika 9: Eva − postavitev lesenih likov po velikosti (leže in vodoravno). 
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5.3 UGOTAVLJANJE PLOVNOSTI LESENE KOCKE IN 

NAČINA PREIZKUSA 

5.3.1 PRIPOMOČKI 

Za dejavnost sem najprej uporabila le leseno kocko, nato, ko smo preverili ali kocka plava, 

pa sem uporabila še vedro in vodo. 

5.3.2 POTEK DEJAVNOSTI 

Z vsakim otrokom sem imela individualni razgovor o plovnosti kocke, ki jo je imel pred 

sabo in o načinu preverjanja plovnosti. 

5.3.3 EVALVACIJA 

Otroku sem dala v roko leseno kocko in ga vprašala, kaj misli, ali kocka plava ali ne. Ko 

mi je otrok odgovoril, sem odgovor štela v ustrezno polje v prej zastavljeni tabeli. 

Razgovor sem nadaljevala z vprašanjem, kje bi plovnost kocke lahko preveril. Odgovori so 

bili logični in dokaj podobni. 

 

 

Tabela 7: Ugotavljanje plovnosti lesene kocke. 

ŠTEVILO OTROK, KI MENIJO, DA 

KOCKA PLAVA. 

10 (62,5 %) 

ŠTEVILO OTROK, KI MENIJO, DA 

KOCKA NE PLAVA. 

6 (37,5 %) 

 

 

IDEJE ZA PREIZKUS PLOVNOSTI LESENE KOCKE: 

- Voda (56,25 % otrok) 

- Morje (25 % otrok) 

- Lepilo (6,25 % otrok) 

- Bazen (6,25 % otrok) 

- Potok (6,25 % otrok) 
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Po razgovoru smo plovnost preverili v praksi, in sicer tako da smo v vedro nalili vodo in 

vanjo dali leseno kocko. Ugotovili smo, da dana lesena kocka PLAVA. 

 

Slika 10: Anže J. ugotavlja, ali lesena kocka plava. 

  

PREIZKUS PLOVNOSTI LESENE KOCKE

Voda

Morje

Lepilo

Bazen

Potok
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Slika 11: Laura ugotavlja, ali lesena kocka plava. 

 

 

Slika 12: Skupaj smo preverili plovnost lesene kocke. 
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5.4 POSTAVITEV STOLPA 

5.4.1 PRIPOMOČKI 

Za dejavnost sem uporabila lesene like različnih oblik. 

5.4.2 POTEK DEJAVNOSTI 

Vsak otrok je individualno postavljal stolp iz lesenih likov različnih oblik. Navodilo 

dejavnosti je bilo: »Postavljaj stolp toliko časa, dokler se ne bo sam porušil.« Dejavnost 

sem z otroki ponovila trikrat; prvič, čez en teden in nato še čez en mesec. 

5.4.3 EVALVACIJA 

Otroci so postavljali stolp iz lesenih likov različnih oblik. Med njihovim postavljanjem 

sem štela število elementov stolpa, preden se je le-ta porušil. Dejavnost smo ponovili 

trikrat, v časovnem obdobju enega tedna in enega meseca. Z dejavnostjo sem želela 

ugotoviti, ali ponavljanje dejavnosti postavitve vpliva na uspešnost postavljanja, ter 

ugotoviti, ali so pri postavljanju uspešnejši dečki ali deklice. 

Rezultati so prikazani v spodnjih tabelah in na slikah. 

Tabela 8: Postavljanje stolpa − dečki. 

IME OTROKA KOLIKO KOCK JE 

POSTAVLJENIH, 

PREDEN SE JE 

STOLP PORUŠIL. 

1? (Prvi dan) 

KOLIKO KOCK JE 

POSTAVLJENIH, 

PREDEN SE JE 

STOLP PORUŠIL. 

2? (Čez en teden) 

KOLIKO KOCK JE 

POSTAVLJENIH, 

PREDEN SE JE 

STOLP PORUŠIL. 

3? (Čez en mesec) 

Erazem 15 10 11 

Nejc 11 12 12 

Anže G. 8 12 12 

Mart 14 7 13 

Gal 8 6 8 

Anže J. 13 15 14 

Alojz Anton 7 9 9 

Miha 10 8 8 
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Slika 13: Mart in postavitev stolpa 1. 

 

 

Slika 14: Mart in postavitev stolpa 2. 
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Slika 15: Mart in postavitev stolpa 3. 

 

 

Tabela 9: Postavljanje stolpa − deklice. 

IME OTROKA KOLIKO KOCK JE 

POSTAVLJENIH, 

PREDEN SE JE 

STOLP PORUŠIL. 

1? (Prvi dan) 

KOLIKO KOCK JE 

POSTAVLJENIH, 

PREDEN SE JE 

STOLP PORUŠIL. 

2? (Čez en teden) 

KOLIKO KOCK JE 

POSTAVLJENIH, 

PREDEN SE JE 

STOLP PORUŠIL. 

3? (Čez en mesec) 

Eva 14 12 12 

Nina M. 13 12 13 

Iva 13 13 14 

Rebeka 10 10 9 

Nina B. 12 11 10 

Iza 13 11 13 

Laura 7 5 6 

Lea 9 7 7 
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Slika 16: Iva in postavitev stolpa 1. 

 

Slika 17: Iva in postavitev stolpa 2. 
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Slika 18: Iva in postavitev stolpa 3. 

 

Slika 19: Najvišje postavljeni stolp − Anže J. (3 leta, 8 mesecev). 

 

Po obdelavi podatkov sem prišla do zaključka, da so bile deklice po prvem in drugem 

postavljanju stolpa uspešnejše od dečkov. V tretjem postavljanju pa so bili uspešnejši 

dečki. Dečki so od prvega do tretjega postavljanja stolpa napredovali, medtem ko so 

deklice malo nazadovale, zato ne morem trditi, da je uspešnost postavljanja stolpa odvisna 

od časovnega razmika. 
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5.5 ODKRIVANJE NAČINOV ZA RAZPOLOVITEV 

LESENEGA LIKA 

5.5.1 PRIPOMOČKI 

Za dejavnost sem uporabila dva lesena lika. 

5.5.2 POTEK DEJAVNOSTI 

Z vsakim otrokom sem imela individualni razgovor o iskanju načina za razpolovitev 

lesenega lika in o tem, kje bi to orodje, ki bi razpolovilo lik, lahko dobili. 

5.5.3 EVALVACIJA 

Med individualnimi razgovori sem si otrokove odgovore beležila. 

Rezultati so sledeči: 

• KAKO RAZPOLOVITI LESENI LIK? 

- S sekiro (25 % otrok) 

- Z nožem (6,25 % otrok) 

- S kladivom (12,5 % otrok) 

- Z žago (37,5 % otrok) 

- Z motorno žago (6,25 % otrok) 

- Poskuša jo prelomiti (12,5 % otrok) 

 

KAKO RAZPOLOVITI LESENI LIK?

S sekiro

Z nožem

S kladivom

Z žago

Z motorno žago

Poskuša jo prelomiti
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• KJE BI DOBILI ORODJE ZA RAZPOLOVITEV LESENEGA LIKA? 

- V trgovini (50 % otrok) 

- Doma (18,75 % otrok) 

- Sposodil bi si ga pri prijatelju (12,5 % otrok) 

- Pri hišniku (18,75 % otrok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KJE BI DOBILI ORODJE ZA RAZPOLOVITEV 

LESENEGA LIKA?

V trgovini

Doma

Sposodil bi se pri prijatelju

Pri hišniku
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5.6 SPOZNAVANJE IN UPORABA TEHNIKE ŽEBLJANJA 

IN LEPLJENJA 

5.6.1 PRIPOMOČKI 

Pri dejavnosti, kjer so otroci spoznavali tehniko lepljenja, sem uporabila dva lesena lika in 

lepilo. Pri dejavnosti, kjer so otroci spoznavali tehniko žebljanja, pa sem uporabila leseni 

lik, leseno podlago, kladivo in žičnike. 

5.6.2 POTEK DEJAVNOSTI 

Z vsakim otrokom sem dejavnost opravljala individualno. Pri tehniki lepljenja sem otroku 

ponudila dva lesena lika in lepilo ter dala navodilo: »Zlepi lika, kakor želiš oz. znaš.« Pri 

tehniki žebljanja pa sem otroku ponudila kladivo in žičnike ter leseni lik in leseno podlago. 

Navodilo pri tej tehniki je bilo: »Leseni lik z žičnikom pribij na leseno podlago, tako da ju 

na koncu ne bova mogla ločiti.« 

5.6.3 EVALVACIJA 

Z otrokom sem se pred dejavnostjo pogovarjala o tem, kako bi dva lika lahko združil in 

dobila sem veliko enakih odgovorov. 

• KAKO ZDRUŽITI DVA LESENA LIKA? 

- S kladivom in žebljem (37,5 % otrok) 

- S sekundnim lepilom (6,25 % otrok) 

- Z lepilom (43,75 % otrok) 

- Z barvo (6,25 % otrok) 

- S svedrom (6,25 % otrok) 
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Nato sem z otroki individualno spoznavala tehniko lepljenja in tehniko žebljanja.  

Pri tehniki lepljenja sem ponudila otroku lepilo in dva lesena lika, ki ju je otrok na svoj 

način zlepil skupaj. Pri tej tehniki je bila uspešnost 100 %, kajti vsem je uspelo zlepiti dva 

lesena lika skupaj. Uspešnost pripisujem prejšnjim izkušnjam s to tehniko. 

Pri tehniki žebljanja pa sem otroku ponudila kladivo in žičnike, leseni lik in leseno 

podlago. Otrok je poskušal leseni lik pribiti na leseno podlago, vendar je bilo uspešnih le 

25 % otrok, ostalih 75 % pa je bilo neuspešnih. Opazovala sem, kako so se otroci lotili 

žebljanja in ugotovila, da je posledica neuspešnosti v premajhni moči udarca kladiva po 

žičniku. Med 25 % uspešnih otrok je bila polovica deklic in polovica dečkov, tako da ne 

morem trditi in zagotavljati, kdo je bil glede na spol uspešnejši.  

KAKO ZDRUŽITI DVA LESENA LIKA?

S kladivom in žebljem

S sekundnim lepilom

Z lepilom

Z barvo

S svedrom
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Slika 20: Erazem in tehnika lepljenja. 

 

Slika 21: Erazem in tehnika žebljanja. 

 

Slika 22: Anže G. in tehnika lepljenja. 
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Slika 23: Anže G. in tehnika žebljanja (uspešno opravljeno). 

 

Slika 24: Miha in tehnika lepljenja. 

 

Slika 25: Miha in tehnika žebljanja (uspešno opravljeno). 
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6 SKLEP  

Otroci so bili pri tehničnih dejavnostih uspešni, izvirni in natančni. Pri vseh dejavnostih so 

aktivno sodelovali in bili zelo motivirani za delo. 

Na začetku me je skrbelo in sem dvomila glede sodelovanja otrok, vendar se je na koncu 

izkazalo, da so bili moji strahovi odveč, saj so dejavnosti otroke pritegnile in so bili z 

veseljem pripravljeni sodelovati. 

Na splošno so otrokom všeč naravni materiali za igro, če pa ta material vključimo še v 

dejavnosti v vrtcu, je to veselje še toliko večje. Izbor lesenih likov različnih oblik je bil 

tako dobra odločitev, saj so otroci preko dejavnosti z njimi ustvarjali, spoznavali lastnosti 

in zgradbo lesenih likov itn. Spoznali so tudi dve tehniki obdelave materialov, in sicer 

lepljenje lesa in žebljanje. 

Pri prvi tehnični dejavnosti, kjer sem ugotavljala ustvarjalnost in izvirnost, sem ugotovila, 

da deklice v vseh treh ponavljanjih proste izdelave niso nadgradile svoje ideje, medtem ko 

so bili dečki izjemno ustvarjalni in izvirni. Z drugo tehnično dejavnostjo sem želela 

ugotoviti, ali bo otrok uspešen pri postavljanju lesenih likov po velikosti in kakšen način 

postavljanja bo uporabil ter prišla do zaključka, da so bili dečki uspešnejši od deklic, oboji 

pa so imeli različne načine postavitve likov po velikosti. Najbolj zanimiva dejavnost zanje 

je bila ugotvaljanje in preverjanje plovnosti lesene kocke, saj so imeli na voljo vedro vode. 

Večina otrok je bila mnenja, da lesena kocka plava in tako so pravilno ugotovili lastnost 

plovnosti. Pri preizkusu plovnosti so otroci kocke potapljali v vodo, a so se te vedno znova 

dvignile na površje. Dejavnost so hoteli ponavljati v nedogled, kajti s plovnostjo lesa se 

niso še nikoli soočili. Tako smo se na koncu odločili, da bomo z novim šolskim letom v 

igralnici naredili tehnični kotiček, ki bo vseboval tudi pripomočke za preverjanje plovnosti 

materialov. V empiričnem delu sem preverjala tudi, ali ponavljanje izdelave stolpa vpliva 

na uspešnost postavljanja ter ugotovila, da uspešnost postavljanja stopla ni odvisna od 

časovnega razmika. Otroci so preko ene od dejavnosti odkrili način za razpolovitev 

lesenega lika in predlagali, kje bi lahko dobili orodje za razpolovitev lika. Za zadnjo 

dejavnost sem uporabila spoznavanje tehnike lepljenja in žebljanja, kjer sem preverjala 

uspešnost otrok. Rezultati so pokazali, da so bili pri tehniki lepljenja uspešni vsi otroci, pri 

tehniki žebljanja pa je bila uspešnost le 25 %, od tega je bila polovica dečkov in polovica 

deklic. 
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Tehnične dejavnosti so bile zasnovane tako, da sem preko njih opazovala otrokovo 

ustvarjalnost, izvirnost, natančnost, poznavanje lastnosti in zgradbe lesa, spretnost in 

možnost povezovanja tehnike s področjem matematike. Otroci so imeli v dejavnostih stik z 

lesom, natančneje z lesenimi liki različnih oblik, in nekaterim orodjem. Zanimanje za 

dejavnosti je bilo nad mojimi pričakovanji in je bilo prisotno tako pri dečkih kot pri 

deklicah. 

Na koncu ugotavljam, da je izvedba vseh načrtovanih tehničnih dejavnosti prinesla malo 

tehnike v našo skupino. Otroci so bili navdušeni in pripravljeni za nove izzive in 

dejavnosti, ki nas čakajo z novim šolskim letom, v novem tehničnem kotičku. 

Ker želim, da bi otroci v vrtcu, poleg že zastavljenih področij v Kurikulumu, imeli zanje 

zanimive in razvojno pozitivne dejavnosti, se zavzemam za vključitev tehnike v njihovo 

vsakdanje življenje, kajti tehnika in tehnologija nas obdajata vsepovsod in samo preko prej 

pridobljenih izkušenj jima bomo lahko sledili. 
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