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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem s pomočjo tehnike in aktivne udeležbe otrok želela ugotoviti, ali otroci 

lahko usvojijo pojem zemljevid. Po določenih teorijah otroci na predoperacionalni stopnji tega še 

niso sposobni. To naj bi bili sposobni šele na stopnji konkretnih operacij. 

 

Tako se v teoretičnem delu osredotočam na to, kako otroci usvajajo pojme, znanje, kakšno je 

njihovo sprejemanje, učenje.   

 

V praktičnem delu pa s pomočjo aktivnosti otrok izdelamo zemljevid Slovenije po regijah, 

zemljevid sveta s kontinenti in zemljevid Ljubljane. Zemljevide smo izdelali iz lesene vezane 

plošče. Na zemljevidu Ljubljane so otroci umeščali Prešernov spomenik, Nebotičnik, Zmajski most 

in Ljubljanski grad ter se pri tem orientirali glede na določene značilnosti, ki so jim omogočale 

orientacijo. 
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SUMMARY 

In the thesis I wanted to determine, by means of using technology and active participation of 

children, whether children can grasp the concept of a map. According to some theories, children at 

the preoperative level of development, are not yet capable of this. They should have been able to do 

this only at the level of concrete operations. 

Thus, the theoretical part focuses on how children acquire concepts and know-how and what are 

their reception and learning processes like.  

In the practical part we, by utilising children's active participation, map out Slovenia's regions and 

create a map of the world with continents and a map of Ljubljana. These maps were made of 

wooden plywood. On the map of Ljubljana the children placed Prešernov spomenik, Nebotičnik, 

Zmajski most and Ljubljana Castle and, in so doing, oriented according to certain characteristics 

that allow orientation. 
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0 UVOD  
 
Otrokova aktivnost, kot oblika učenja, je v širšem smislu aktivnost, ki jih otrok v 

neposrednem okolju izvaja na konkretnih predmetih z namenom, da reši problem ali doseže 

praktični cilj (reševanje problemov ˝sredstvo - cilj˝). Senzomotorična inteligentnost je v pri 

tem odvisna od takih otrokovih aktivnosti (Glogovec, Žagar, 1992, str. 26). ˝Ach (v Vigotski, 

2010, str. 123) je namreč dokazal, da se predšolski otroci od najstnikov in odraslih ne 

razlikujejo po tem, da slabše, manj celovito ali manj pravilno razumejo cilj naloge, temveč po 

tem, da popolnoma drugače razvijajo celoten proces njenega reševanja˝. 

 

Učenje je razmeroma trajno, če ga spremlja dejavnost pod vplivom izkušenj. Poteka v treh 

procesih: v ožjem smislu je učenje osvajanje nove dejavnosti, drugi je ohranjanje učinkov 

nove dejavnosti v organizmu, tretji je obnavljanje. Slednji je kot spreminjanje, prepoznavanje 

ali skrajševanje učenja (Pečjak, 1977, str. 11). Hitrost učenja je odvisna od kakovosti znanja 

in ne samo od količine (Pečjak, 1977, str. 29).  

 

Za proces učenja je otroku spoznavna in temeljna izkušnja igra. Furlan (v Pečjak, 2009, str. 

21) poudarja, da se učenje in igra ne dopolnjujeta. Učenje z igro je najbolj uspešno, zlasti za 

mlajše otroke. Igra je lahko vzgojna in razvojna dejavnost, igre so tudi učne strategije in 

postopki, ki otroku omogočajo samostojnost, ustvarjalnost, svobodo; lahko raziskuje in išče 

nove možnosti, tekmuje z drugimi, s časom, s seboj in s cilji, ki so lahko učni. Z igro se otrok 

uči tisto, česar ga nihče ne more naučiti. 

 

Znani angleški psiholog Ian Hunter je zapisal: ˝Naše sposobnosti za učenje so podobne – če 

uporabim surovo primerjavo – kovčku za obleke. Obseg je kajpak omejen, a vendar lahko 

spravimo vanj več, če vlagamo bolj sistematično. Tudi naše sposobnosti za učenje so 

omejene, a če se učimo sistematično, se vendar naučimo več, kakor bi se sicer.˝(Pečjak, 1977, 

str. 7).  
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1.  TEORETIČNI DEL 

 

1.1 Razvoj mišljenja otroka v predšolskem in zgodnje šolskem 

obdobju 

 

V prvem poglavju pišem o razvoju mišljenja otroka v predšolskem in zgodnje šolskem 

obdobju, pri tem pa izhajam predvsem iz Piagetove teorije. V predoperacionalno stopnjo sem 

vključila nekaj igre, ki je pomembna za otroka v predšolskem obdobju. Ob tem sem razložila 

tudi odloženo posnemanje, ki se pojavi skoraj hkrati s simbolno igro. Omenila sem tudi pojem 

stopnje, saj se  posamezne stopnje nadaljujejo kljub prehodu na višjo stopnjo mišljenja. Ob 

tem se mi je zdelo pomembno prikazati, kako se otrok znajde v prostoru na teh stopnjah, saj je 

to tisti teoretični del Piageta, ki pravi, da otroci na tej stopnji niso sposobni dojemati 

prostornih odnosov in orientacije s pomočjo zemljevida; zato sem se posvetila tudi temu, kako 

si naš um razlaga stvarnost in oblikuje nov pojem. Pri vsem tem pa so dejavniki razvoja zelo 

pomembni, ti vplivajo na otroka z interakcijami, ki se dogajajo med njimi.  

Ob aktivnemu učenju skozi igro, ob pomoči mentalno razvitejšega partnerja ter v območju 

bližnjega razvoja je zelo pomembna vloga vzgojitelja. Vzgojitelj je pri učenju in poučevanju 

otrok v predšolskem obdobju tudi ključni akter, ki lahko vpliva na otroka in ob pravem 

trenutku otroku pomaga, da napreduje na različnih področjih razvoja. Pričujoče diplomsko 

delo se navezuje na  usvajanje znanstvenega pojma zemljevid, zato sem namenila pozornost 

usvajanju znanstvenih in spontanih pojmov, kot tudi temu, da same besede niso pojmi. Govor 

pa je kot osnovno komunikacijsko sredstvo pomemben pri določenih oblikah predstavljanja, 

zato sem nekaj več povedala o tem in o njegovem vplivu na logiko. Čeprav je govor eden 

izmed načinov predstavljanja misli, ni edini pogoj za razvoj logike, kar sem razložila na 

primeru gluhih otrok. Skozi govor otrôk lahko izraža svoje misli, ta pa se z razvojem tudi 

spreminja. Te značilnosti nam prav tako pomagajo pri razumevanju otroka kot celote in nam 

omogočajo vpogled v otrokov način usvajanja znanja in njegovega razumevanja. Ker odrasle 

velikokrat zavede pravilna uporaba pojmov, se ne poglobimo v otrokovo razumevanje. Prav 

tako pa je pomembno, da smo pri govoru previdni, ker verbalizacija pojmov ne pomeni vedno 

tudi usvojenosti le-teh. Zelo pomembno se mi zdi, da otroka  razumemo in vemo, kako in na 

kakšen način razmišlja, saj nam poznavanje določenih značilnosti omogoča razumevanje in 

vpogled v njihovo razmišljanje, predstave in dojemanje stvarnosti. 
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1.1.1 Dejavniki razvoja 

 

Intelektualnega razvoja ne utemeljuje nobeden izmed dejavnikov sam zase. Kombinacija 

dejavnikov dozorevanja, fizičnih izkušenj, socialnih izkušenj, uravnoteženje ter interakcije 

med njimi, je razvoj (Labinowicz, 2010, str. 43). 

Piageta (v Batistič Zorec, 2006, str. 52) večina avtorjev uvršča med t.i. interakcioniste. 

Ključne vloge ni pripisoval niti dednosti niti okolju pri razvoju, ampak interakciji med njima. 

V Piagetovi teoriji dednost določa časovni urnik, po katerem se nove razvojne možnosti 

odpirajo na periodičnih točkah otrokovega odraščanja. Potemtakem je zrelost nujni pogoj, da 

ob spodbudah iz okolja otrok usvoji določeno miselno sposobnost oziroma napreduje.  

Vedno več miselnih struktur pridobiva s starostjo, te pa delujejo vse bolj povezano. Živčni 

sistem ima v določeni starosti na razpolago sposobnosti, ki so se do takrat že razvile. Šele v 

15. ali 16. letu starosti živčni sistem popolnoma dozori. Tudi zaznavne in gibalne sposobnosti 

v tem obdobju življenja dozorevajo (Labinowicz, 2010, str. 41).  

Piaget (v Batistič Zorec, 2006, str. 52) omenja fizične izkušnje, ki si jih otrok pridobiva 

spontano in direktno pri manipuliranju z objekti v okolju, poslušanju, opazovanju, vonjanju, 

okušanju in tipanju. Ob raziskovanju ugotavlja, kakšni so objekti, kako se spreminjajo in ali 

delujejo, ter si tako pridobiva znanje o objektih. 

 Večje število izkušenj s predmeti iz okolja doživi, toliko bolj se razvija njegovo razumevanje. 

Z neposrednim opazovanjem otrok odkriva fizične lastnosti stvari, lahko pridobiva fizično 

spoznanje o teh predmetih, stvareh (Labinowicz, 2010, str. 41, 42) ter logično matematične 

izkušnje, ki niso abstrahirane iz objekta kot takega, ampak iz akcij, ki jih otrok vrši na 

objektih (Batistič Zorec, 2006, str. 52). S premeščanjem samih predmetov otrok oblikuje novo 

ureditev svoje dejavnosti in si tako oblikuje logična spoznanja (neodvisno od vrste 

uporabljenih predmetov) (Labinowicz, 2010, str. 41, 42).  

 

Izobraževanje v najširšem smislu je prenos znanja iz socialnega okolja, torej socialna 

transmisija (Batistič Zorec, 2006, str. 52). Več ko ima otrok priložnosti za interakcijo z 

vrstniki, starši in učitelji, več različnih pogledov bo spoznal. To ga bo spodbujalo, da pri 

razmišljanju ne upošteva zgolj svoje perspektive. Tako se objektivnost otroka povečuje. 

Socialno spoznanje predstavlja ta vrsta interakcije, ki je hkrati pomemben vir informacij o 

navadah, značilnostih itd. (Labinowicz, 2010, str. 42). Od fizičnih izkušenj in zrelosti je 

odvisen uspeh socialnega prenosa, kjer je še posebej pomembna vloga govora (Batistič Zorec, 

2006, str. 53).  
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Otrok si na posameznih stopnjah, v izmeničnih procesih akomodacije in asimilacije, 

postopoma izgrajuje vedno celovitejše strukture in spoznanja o objektih. Stopnje miselne 

strukturiranosti odgovorov in utemeljitve teh so kakovostno zelo različne. Operacije, kot so 

konzervacija, grupiranje, razvrščanje, korespodenca ena–ena, se razvijajo na vseh razvojnih 

stopnjah. Z ustvarjanjem neravnotežja v delovanju miselnih struktur se praviloma začne 

učenje ali drugače s prepoznavanjem problema (Marjanovič Umek, 2001, str. 27). Otrok 

odkriva nove probleme s svojo aktivnostjo in povzroča neravnotežje v lastnem mišljenju. S 

pomočjo miselnih procesov in neravnotežja gradi rešitve in dosega višjo stopnjo ravnotežja 

(Batistič Zorec, 2003, str. 73). 

V procesu asimilacije svoje zaznave novih izkušenj prilagajamo obstoječim okvirom, do te 

mere se upiramo spremembi. Bili bi prikrajšani, če bi proces asimilacije popolnoma prevladal, 

če bi za nove informacije bilo v našem razumu le nekaj velikih in zelo stabilnih kategorij, ne 

bi mogli razlikovati med informacijami (Labinowicz, 2010, str. 37). 

 

Proces akomodacije zahteva spremembe, spreminjanje in bogatenje strukture obstoječega 

okvira. Število kategorij za vnesene informacije bi se zelo povečalo, če bi proces akomodacije 

popolnoma prevladal (Labinowicz, 2010, str. 37). 

 

Med obema procesoma je treba ustvariti ravnotežje, da bi otrokova interakcija z okoljem 

vodila do višjih stopenj v njegovem razumevanju. Uravnoteženje, kot ga je imenoval Piaget, 

je intelektualni proces vzpostavljanja ravnotežja z okoljem. Notranji konflikti med 

nasprotujočimi razlagami predstavljajo motivacijo za iskanje rešitve. Intelektualno ravnotežje 

in notranje zadovoljstvo vzpostavimo, če najdemo rešitev (Labinowicz, 2010, str. 37). 

 

Uravnoteženje je med štirimi dejavniki, ki vplivajo na intelektualni razvoj, najpomembnejše. 

Ta omogoča nenehno interakcijo med stvarnostjo in otrokovim mišljenjem ter usklajuje 

prejšnje tri. Izkušnje otrok asimilira v obstoječi miselni okvir, hkrati akomodira lastne 

strukture v njem, zaradi izkušenj. Od otroka, kot pobudnika lastnega razvoja, je odvisna ta 

ponavljajoča se interakcija med njim in njegovim okoljem. Otrok s svojo dejavnostjo odkriva 

nove probleme in povzroča neravnotežje, z rešitvami, ki jih išče, dosega višjo stopnjo 

uravnoteženja. Zaradi dejavne vloge otroka se proces uravnoteženja imenuje tudi 

samouravnavanje (Labinowicz, 2010, str. 43). 
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1.1.2 Pojem stopnje 

 

Prvi, ki so preučevali Piagetovo delo, so razvoj poenostavljali in ga vzporejali s štirimi 

stopnjami metulja (jajčece, ličinka, buba, metulj). Razlike v videzu se pri žuželki pojavijo čez 

noč, ker razvoj poteka po modelu stopnic. Piaget je glede na značilne ravni mišljenja določal 

stopnje. Tako bi lahko dobili vtis, če bi vlekli vzporednice z metuljem, da se otrokov 

intelektualni razvoj, npr. zaznavno-gibalni razvoj konča, ko otrok preide na 

predoperacionalno stopnjo. Zaznavni razvoj otroka se nadaljuje kljub novi zmožnosti 

predstavnega mišljenja na preoperacionalni stopnji. Stopnje se v kontinuiranem razvoju 

prekrivajo, se ne pojavijo nenadoma, niso nepovezane in nespremenljive. Prehod med 

stopnjami se kaže tako, da otroci, ki prehajajo na višje stopnje, odgovarjajo na načine, ki so 

značilni za več kot eno stopnjo. Ob proučevanju otrokovega intelektualnega razvoja je včasih 

bolj v ospredju diskontinuiteta, drugič kontinuiteta. Če Pagetov pojem starosti in stopnje 

povzamemo kot nekakšno oporno točko, lahko razumemo to dvojnost v intelektualnem 

razvoju. ˝Razpon starosti na neki stopnji razumemo kot obdobje od prvega izrazitega pojava 

novega miselnega procesa, npr. konzervacije pojma števila (čeprav se ta raven mišljenja še ne 

uveljavlja na vseh področjih), do prvega izrazitega pojava očitno novega miselnega procesa 

na naslednji stopnji. Ob vstopu na stopnjo formalnih operacij se konkretno operacionalno 

mišljenje nadaljuje na različnih področjih in se vedno bolj združuje v obsežnejši in bolj 

vsestranski sistem formalnih operacij˝ (Labinowicz, 2010, str. 80, 81). 

 

Piaget (v Batistič Zorec, 2006, str. 65)  je teorijo kognitivnega razvoja izdelal najbolj 

integrirano in natančno doslej. Prispevek, ki je pomenil spremembo pogledov na razvoj 

otroka, predstavlja njegova teza, da otrok aktivno raziskuje okolje in konstruira razlage 

fenomenov v tem okolju. Te ugotovitve so spremenile tudi poglede na poučevanje in učenje. 

Piaget (v Batistič Zorec, 2006, str. 65) je podcenjeval mišljenje predšolskih otrok in miselne 

zmožnosti adolescentov, kar so pokazale novejše raziskave. Razlaganje zaznavnogibalnega in 

predoperativnega mišljenja je deležno največ ugovorov. Najbolj kritizirana od Piagetovih 

odkritij pa je trditev o egocentrizmu. Sodobne ugotovitve kažejo, da predšolski otroci niso 

tako egocentrični. Od otrokovega interesa in informiranosti je odvisno reševanje nalog. Pri 

tako širokem razponu nalog zato otroci ne kažejo iste sposobnosti, kot je predvideval Piaget. 

V podcenjevanje otrokovih zmožnosti lahko vodi tudi to, da se otrokom vprašanja ne zdijo 

smiselna.  
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Crain (v Batistič Zorec, 2003, str. 75) tudi omenja, da je Piaget otrokovo mišljenje na 

preoperativni stopnji opisoval bolj pesimistično in se osredotočal na to, česa otrok ne zmore. 

Meni, da bi moral značilnosti mišljenja otroka v predšolskem obdobju videti kakovostno 

drugačno in kot vrednoto na svoj način, ne kot manjvredne v odnosu do mišljenja odraslega. 

Crain (v Batistič Zorec, 2003, str. 78). pa meni, da dajejo pomemben prispevek k temu 

razmišljanju teorije Vigotskega; ta je opozoril na vlogo psiholoških orodij (znakov), ki jih 

kultura nudi otroku. Najpomembnejše orodje med temi je govor, znakovni sistemi, ki so 

pomembni, pa so pisanje, numerični sistemi in vrste drugih abstraktnih sistemov, ki 

omogočajo razvoj mišljenja. Govor je tudi temeljno sredstvo, katero omogoča ponotranjenje 

mišljenja, s tem ko je posrednik socialne interakcije, ki je pomemben del učenja. 

 

Pri odgovorih na intelektualne naloge je Piaget opazil določene vzorce, ki se pojavljajo pri 

otrocih podobne starosti. Na podlagi teh vzorcev odgovorov, ki so jih dajali otroci v različnih 

situacijah, je razdelil mišljenje otrok na štiri osrednje stopnje.  

 

Pripravljalni predlogični stopnji: 

- Zaznavnogibalna: od rojstva do 2. leta (usklajevanje fizičnih dejavnosti; predpredstavna 

in predbesedna stopnja) 

- Predoperacionalna: 2–7 let (sposobnosti predstavljanja dejavnosti prek misli in jezika; 

predlogična stopnja) 

Stopnji naprednejšega, logičnega mišljenja: 

- Konkretne operacije: 7–11 let (logično mišljenje, omejeno na fizično stvarnost) 

- Formalne operacije: 11–15 let (logično mišljenje, abstraktno in neomejeno) (Labinowicz, 

2010, str. 56). 

 

Vse štiri stopnje so pomembne, saj se le-te v razvoju prekrivajo in pojavljajo, preden se ena 

stopnja zaključi. Ker se moje diplomsko delo navezuje na predoperacionalno stopnjo, bom 

dala večji poudarek prav tej stopnji in značilnostim, ki se pojavijo na njej. 
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1.1.3  Predoperacionalna (reprezentacijska) stopnja  

 

Otrok na prehodu na predoperacionalno stopnjo ugotovi, da stvari lahko stojijo na mestu 

drugih (Labinowicz, 2010, str 79). To obdobje (2–7 let) označuje premik v mišljenju glede 

predstav, simbolov in pojmov. Otrok ne potrebuje odigrati vseh situacij navzven. S 

sposobnostmi ponazarjanja predmeta ali dogodka z besedo ali mentalno predstavo se dejanja 

ponotranjajo. Predstavno mišljenje oz. ponotranjanje osvobaja otroka sedanjosti, vse bolj 

rekonstruira sedanjost in anticipira prihodnost. V obdobju prehoda z zaznavnogibalnega na 

predstavno mišljenje (18–24 mesecev) se nekatere teh dejavnosti začnejo že pojavljati 

(Labinowicz, 2010, str. 62). Značilen je razcvet simbolične igre in bujna domišljija ter 

egocentrična uporaba govora in pri reševanju problemov velika odvisnost od zaznavanja 

(Batistič Zorec, 2006, str. 58). Hiter razvoj govora in predstavna dejavnost sta v ospredju. 

Logično mišljenje otroka je še vedno nefleksibilno, kljub simbolnemu delovanju.  

 

Pomembnejše omejitve v tem obdobju so: 

- nezmožnost miselnega obrata akcije tako, da otrok vrne predmet na izhodiščno točko 

oz. v prvotno stanje (ireverzibilnost); 

- nezmožnost, da bi v zavesti sočasno obdržal spremembe dveh dimenzij (centracija); 

- nezmožnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb (egocentrizem) (Labinowicz, 

2010, str. 79). 

To je obdobje, ki ga nekako delimo na predkonceptualno ali simbolno mišljenje, ki traja od 2. 

do 4.  leta, in intuitivno mišljenje, ki traja od 4. do 7. leta. Pri prvem je značilno sklepanje iz 

posebnega na posebno, kar je transduktivno mišljenje. Otrok poveže istočasna dogodka tako, 

da sklepa, da je eden povzročil drugega (Batistič Zorec, 2006, str. 58).  

Nezmožnost hierarhične ločitve med razredi so posplošitve, ki so značilne za prekonceptualno 

mišljenje. Ločevanje med razredi in podrazredi v tem obdobju dela otrokom težave; težko 

razumejo, da so lahko isti objekti uvrščeni hkrati v dva različna razreda. Otrok v nalogi, kjer 

od njega želimo, da razvrsti predmete po dveh značilnostih, npr. po barvi in obliki, ni zmožen 

hkrati upoštevati obeh značilnosti. Egocentrizem je nezmožnost otroka postaviti se v točko 

drugega. Otrok se pri zaznavanju usmeri le v en vidik in upošteva le-tega. Po Piagetovem 

mnenju se egocentrizem v govoru kaže tako, da ne upoštevajo sogovornika, da otroci 

govorijo, kadar so skupaj, tisto, kar imajo v mislih ali kadar delajo. Gledanje na svet z lastne 

perspektive pa je razlog za egocentrični govor (Batistič Zorec, 2006, str. 58, 59). Intuitivno 
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mišljenje pa je čas prehoda, ko je mišljenje zgolj odvisno od zaznavanja in odvisno od 

logičnega mišljenja na naslednji stopnji razvoja. Več dejavnikov, ki vplivajo na dogodek, je 

sposoben videti postopoma. Kadar so objekti vključeni v problem pred njim, je problem 

sposoben intuitivno reševati. Nediferencirane zbirke simbolov v prekdkonceptualnem obdobju 

je z intuitivnim mišljenjem sposoben videti natančnejše in bolj slikovito, ker ima  skupne cilje 

(Batistič Zorec, 2006, str. 59). 

 

Ker so za to obdobje značilni razcvet domišljije in simbolne igre, ki se pojavljajo skoraj 

sočasno z odloženim posnemanjem. Odloženo posnemanje pa je za Piageta prehod oziroma 

napredovanje otroka od predstav k predstavi v mislih, kar je prehod na predoperacionalno 

stopnjo mišljenja. Poudarja fizično udejanjanje teh dejavnosti, preden se začnejo oblikovati v 

mislih. Ne gre za neposredno posnemanje stvarnosti, ampak kako si jo otrok preko svojih 

notranjih struktur razlaga (Labinowicz, 2010, str. 62). 

 

 S posnemanjem vedenja mora otrok prilagajati ali preoblikovati svoje strukture, ki se 

nanašajo na fizično dejavnost. V simbolni igri otrok lahko asimilira predmete, nasprotno 

oblikuje miselno predstavo dejanja, ki jo uporabi kot miselno strukturo. V otrokovi zavesti 

postane predmet simbol za nekaj drugega. Karkoli uporabi namesto česar koli drugega v 

svojih izkušnjah. Tako postane igra ustvarjalna, otrok se opira na lastne želje, to je njegova 

stvarnost. Na tak način vključuje socialne izkušnje, podoživlja in rešuje konflikte, temelji na 

posnemanju ter nima pravil in  omejitev (Labinowicz, 2010, str. 62, 63). Pri konstrukcijski 

igri se otrok po četrtem letu v igri s predmeti približuje stvarnosti in vedno bolj prihaja do 

izraza organiziranost.  Podrobnosti so stvarne, kljub temu da so lahko teme, ki so v temelju 

gradenj simbolne. Hiše, gradovi, garaže ipd. odražajo usmerjenost k podrobnostim. Otrok za 

reševanje problemov in inteligentno ustvarjanje ob stvarnosti in srečevanju s potrebami le-te v 

te gradnje pogosto vključi akomodacijo ali rekonstrukcijo. Vse večja zavest o fizičnih 

lastnostih predmetov pa spremlja ta premik (Labinowicz, 2010, str. 64).  

 

 

1.1.4 Stadij konkretnih operacij – obdobje konkretno-logičnega mišljenja  

 

Na tem stadiju otrokovo mišljenje ni več odvisno od vizualnih zaznav, temveč je bolj 

fleksibilno. Miselne akcije, ki jih začne uporabljati, Piaget imenuje miselne operacije. Miselne 

transformacije, modifikacije in drugačne manipulacije s tem, kar otroci slišijo in vidijo, 
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pomenijo uporabo logičnih pravil.  Miselne operacije v zvezi s hipotetičnimi in abstraktnimi 

dogodki v tej starosti ne morejo potekati, lahko potekajo le ob konkretnih in jasnih objektih 

ali znakih objektov. Gre torej za resnične objekte, dogodke ali situacije, ki si jih lahko otrok 

predstavlja (Batistič Zorec, 2006, str. 60). Reverzibilnost omogoča, da dejavnost, ki so jo 

izvedli prej, v mislih obrnejo. V zavesti so zmožni zadržati dve ali več spremenljivk, kadar 

gre za probleme protislovnih podatkov: značilnosti predmetov (število, količina), razvrščanje 

po vrstnem redu in klasifikacija ter zmožnost mišljenja na področju odnosov. Te nove miselne 

zmožnosti se kažejo v hitrem povečanju zmožnosti konzervacije. Matematične operacije se 

prav tako razvijajo v tem obdobju. Zmožnost razmišljanja otrok o prostorskih odnosih 

predmetih so vedno večje, kot posledica neposrednih predstav prejšnjih izkušenj. Kljub temu 

je mišljenje otroka omejeno na konkretne izkušnje in stvari (Labinowicz, 2010, str. 80).   

 

 

1.1.5 Kako otrok oblikuje nov pojem 

 

Labinowicz (v Labinowicz, 2010, str. 32) navaja primer: Kjer živi Metka, je veliko mačk. Na 

podlagi podobnosti med mačkami si Metka oblikuje pojem ˝mačka˝, z opazovanjem si pridobi 

sposobnost organiziranja miselne kategorije. To si lahko prikliče in uporabi, ko jo potrebuje. 

Pri novih opažanjih ji tak način organizacije koristi. Če opazujemo Metkino vedenje, lahko 

tako sklepamo. Metka nekega dne prvič vidi veverico. Ker se osredotoča na podobnost z 

mačko, novo informacijo iz okolja prestavi v kategorijo ˝mačka˝. Veverica zbeži, ko se ji ta 

zaradi radovednosti približa. 

Ko je Metka pozneje videla veverico stati na zadnjih nogah, je bila presenečena: njen izraz na 

obrazu se je spremenil in jo je poklicala. Mislila si je: ˝Muca sedi pokonci! Na vseh štirih stoji 

muca in ima tanek rep. Ta smešna muca pa sedi pokonci in ima velik košat rep. Smešna 

muca!˝ (Labinowicz, 2010, str. 33). 

Ugotovila je, da kategorija ˝mačka˝ ni več uporabna, ko se je osredotočila na razlike med 

veverico in mačko. Oblikovala si je novo kategorijo, v katero lahko uvrsti veverico na podlagi 

razlik. Zadovoljna je, kar kaže izraz na njenem obrazu: rešitev, do katere je prišla, se ujema z 

njenimi izkušnjami in zadovoljuje njen miselni okvir (Labinowicz, 2010, str. 33). 

V pogovoru z mamo uporabi izraz ˝smešna muca˝, ona pa ji pove, da je ta žival veverica. V 

miselni okvir je vključila besedo ˝veverica˝. Novo miselno kategorijo je oblikovala kot 

odgovor na zahteve stvarnosti, na katero je vplivala nova izkušnja. Njenemu prejšnjemu 
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znanju se je pridružila nova kategorija, postala je del občutljivejšega okvira, ki je sposoben 

informacije iz okolja učinkoviteje obravnavati. Kategorijo bo utrdila ob vnovičnem 

opazovanju veveric (Labinowicz, 2010, str. 34). 

Metko je mama naučila razlikovati dve nekoliko podobni živali. Rečemo lahko, da je na 

učenje svojega otroka vplivala naključno. Potrebno podlago za razumevanje si je Metka 

oblikovala sama, čeprav je morda mama po naključju, vendarle pravočasno vplivala na njeno 

učenje (Labinowicz, 2010, str. 34). 

 

 

1.1.6 Spontani in znanstveni pojmi 

 

Vigotski (v Vigotski, 2010, str. 387, 388) je v konceptualizaciji otrokovega mišljenja posebno 

pozornost namenil razvoju pojmov, tako na ravni eksperimentalnega dela kot na ravni teorije, 

ki ga je s poučevanjem otrok smiselno tudi povezal. Pojem, ki ga ni mogoče usvojiti zgolj z 

učenjem, je opredelil kot celovito umsko dejanje. Vigotski (v Vigotski, 2010, str. 387, 388)  je 

povzel Piagetovo delitev pojmov na spontane (vsakdanje) in znanstvene (ne spontane) pojme, 

v celoti pa se ni strinjal z delitvijo, zlasti ne v delu, ko Piaget razlaga, da so spontani pojmi v 

razvoju otrokovih miselnih struktur pomembnejši od znanstvenih. Vigotski je trdil nasprotno, 

da so pojmi v razvoju medsebojno povezani in da se je treba zlasti pri poučevanju šolskih 

otrok nasloniti na spontane in znanstvene pojme, ker ˝... se znanstveni in spontani pojmi 

začnejo razvijati diferencirano, vendar se lahko ˝srečajo˝, ko pride do skupne točke v 

sociogenezi znanstvenih pojmov in psihogenezo spontanih pojmov˝.  

Pojme, ki jih razumemo kot besede, se pri posamezniku razvijajo, bistvo razvoja teh pojmov 

je v prehajanju iz nižje strukture v drugo, višjo strukturo posploševanja. Te strukture 

posploševanj pa pomenijo različni načini odražanje stvarnosti. Mnogo funkcij, kot so: 

sposobnost abstrahiranja, voljna pozornost, logični spomin, primerjanja in razlikovanja ... 

sodeluje pri razvoju pojmov. Določena zrelost spontanih pojmov je pogoj za razvoj 

znanstvenih pojmov (Batistilč Zorec, 2006, str. 75). 

˝Poskusi so pokazali, da je proces nastajanja pojmov vedno produktiven in ne zgolj 

reproduktiven, da se torej pojem pojavi in izoblikuje v kompleksnem procesu reševanja 

določene naloge in da zgolj zunanje okoliščine ter mehanično vzpostavljanje vezi med besedo 

in predmet za to ne zadošča˝ (Vigotski, 2010, str. 122). 
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Ach (v Vigotski, 2010, str. 123) je v raziskavah potrdil, da je glavni dejavnik determinativna 

težnja, ki izhaja iz naloge, katero mora opraviti poučevani, pomembna in določa oblikovanje 

novega pojma. Po Achovi shemi se pojmi ne oblikujejo po načelu asociativnega niza (prvina 

prikliče naslednjo prvino), temveč to oblikovanje pojma poteka po načelu ciljno usmerjenega 

procesa, ki je sestavljen iz vrste operacij, ki igrajo vlogo sredstev v odnosu do razrešitve 

osrednje naloge. Ach (v Vigotski, 2010, str. 123) je namreč dokazal, da predšolski otroci 

popolnoma drugače razvijajo celoten proces reševanja nalog ter da se od najstnikov in 

odraslih ne razlikujejo po tem, da slabše, manj celovito ali manj pravilno razumejo cilj naloge. 

Raziskave kažejo, da je pogosto razvoj znanstvenih pojmov na višjem nivoju mišljenja kot 

razvoj vsakodnevnih pojmov: pojme, ki so vezani na konkretno izkustvo, se pravi poznane 

(spontane) pojme, otrok težje verbalno definira kot znanstvene pojme. Spontani pojmi se 

razvijajo od spodaj navzgor, znanstveni pa v nasprotni smeri, kar je razlika med razvojem 

spontanih in znanstvenih pojmov. Spontani pojmi se razvijajo od konkretnega izkustva s 

predmetom, torej od elementarnih in nižjih značilnosti, k posplošenim razlagam. Znanstveni 

pa se razvijajo nasprotno, k elementarnim in nižjim značilnostim, torej od sestavljenih in 

višjih značilnosti, ki izhajajo iz posredne razlage pojma, to je povezovanja pojma z izkustvom 

(Batistič Zorec, 2006, str. 75). Uznadeze (v Vigotski, 2010, str. 124) med drugim opozarja na 

enega izmed funkcijskih vidikov – na vidik sporočanja oz. medčloveškega sporazumevanja s 

pomočjo besed, ki jih izpostavljajo Achove raziskave. ˝Beseda služi kot sredstvo za 

človekovo sporazumevanje. Ravno to dejstvo je pri oblikovanju pojmov izjemnega pomena: 

zaradi potrebe po vzpostavitvi vzajemnega razumevanja zvočni niz dobi določen pomen in 

tako postane beseda ali pojem. Brez tega funkcionalnega dejavnika medsebojnega 

razumevanja zvočni niz ne bi mogel postati nosilec pomena in brez njega ne bi mogel nastati 

noben pojem˝. 

Govor se funkcionalno – torej kot razumno uporabljeno sredstvo, ki je ena bistvenih prvin v 

izoblikovanju mišljenja, v proces ne vključuje asociativno, kot vzporedna funkcija (Vigotski, 

2010, str. 135).  

 

Prek govora samega se pojmov ne da posredovati. Sami pojmi besede niso besede, so zgolj 

oznake za pojme, zato verjetno niso bližnjica k boljšemu razumevanju ... Raven razumevanja 

oblikuje uporabljen govor, ne pa nasprotno ... Po večini je govor prevodnik tistega, kar otrok 

že razume. Govor je lahko celo nevaren, v primeru, da ga uporabljamo za predstavitev 

pojmov, ki otroku še niso razumljivi (Labinowicz, 2010, str. 111, 112). 
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1.1.7 Govor 

 

Predstavne oblike, kot so posnemanje, simbolna igra, domišljija, se v razvoju pojavljajo 

sočasno in z njimi je tesno povezano otrokovo usvajanje govora. Na predoperacionalni stopnji 

v svojem razvoju otrok postaja vse spretnejši pri predstavljanju dogodkov in predmetov na 

različne načine. Predstavlja si lahko tako navzoče kot odsotne predmete. Z govorom in 

risanjem pa lahko svoje miselne predstave posreduje drugim. S prehodom na 

predoperacionalno stopnjo se proces predstavljanja začne, naprej se postopno razvija tudi na 

poznejših stopnjah (Labinowicz, 2010, str. 105). Piaget (v Vigotski, 2010, str. 41) ugotavlja, 

da je mogoče vse otroške pogovore razdeliti na dve veliki skupini – na socialni in egocentrični 

govor. Slednji se od socialnega loči predvsem po svoji vlogi.  

Govor je egocentričen najprej zato, ker govori o sebi, se ne poskuša postaviti v vlogo 

sogovorca in ne pričakuje odgovora, nima želje, da bi sogovorcu kaj sporočil ali vplival nanj. 

Gre za monolog. Otrok spremlja svoja dejanja z besednimi izjavami. Pri socialnem govoru 

otrok izmenjuje misli z drugimi, mu sporoča, ukazuje, grozi, ga kritizira, prosi ali zastavlja 

vprašanja. (Vigotski, 2010, str. 42).  

Piaget (v Horvat, 1987, str. 156) je menil, da linija razvoja govora poteka od egocentričnega k 

socialnemu, egocentrični govor po njegovem mnenju nima komunikacijske funkcije. Svoje 

trditve je poskušal podpreti z empiričnimi raziskavami. Ugotovil je, da je pri otrokovih treh 

letih 56% govora egocentričnega, pri 7-letnikih pa ga je 30%. V raziskavah so želeli preveriti 

te rezultate,a niso ugotovili takih deležev egocentričnega govora, avtorji niso skoraj nikoli 

dobili istih rezultatov. Ugotovili pa so, da se ta govor spreminja glede na temo, okolje in način 

pripovedovanja otroka. Piaget (v Horvat, 1987, str. 156) je svoje raziskave dopolnjeval in 

spreminjal, vendarle pa je vse življenje trdil, da je egocentrični govor primaren in upada z leti 

kot starostna funkcija. Medtem ko je Piaget trdil, da se egocentrični govor pojavi zaradi 

nezadostne socializiranosti individualnega govora, je Vigotski (v Horvat, 1987, str. 156) trdil, 

da se ta pojavi zaradi slabe razčlenjenosti in diferenciacije individualnega govora. Za 

dokazovanje svoje trditve je s sodelavci opravil vrsto poskusov. Situacije, v katerih so bili 

otroci, je zastavil tako, da je bila odstranjena iluzija o tem, da jih odrasli razumejo. Bili so 

med gluhonemimi vrstniki. Egocentrični govor je padel tudi na ničlo. Ker je Piaget menil, da 

egocentrični govor nima funkcije, da je samo spremljava, je normalno, da taka funkcija 

odmira, kar potrjuje z upadanjem tega govora ob koncu predšolskega obdobja. Vigotski (v 

Horvat, 1987, str. 156) pa je s sodelavci opravil raziskave, ki so dale novo spoznanje: pri 

oteženih nalogah se je delež egocentričnega govora podvojil, v primerjavi z otrokovim 
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reševanjem iste naloge brez motenj. Ugotovil je, da je lahko egocentrični govor mišljenje 

otroka v pravem pomenu besede – ko prične ta govor prevzemati funkcijo oblikovanja načrta 

za reševanje naloge. Tako je prišel do zaključka, da ta govor ne izgineva, ta se pretvarja v 

notranji govor, ta pa nato preide v miselno aktivnost. 

Vrzel med logiko in govorom je Piaget opazil že na zgodnji stopnji otrokovega razvoja. 

Inteligentno obliko vedenja kaže mlajši otrok že na zaznavno gibalni stopnji, tj. neke vrste 

˝logiko v akcijah˝, oz. prej, preden se pojavi govor. ˝Piaget (v Labinowicz, 2010, str. 107) 

pravi, da ima govor korenine v otrokovem usklajevanju dejavnosti, to pa je globlje od govora 

samega˝. Na naslednjih stopnjah se nadaljuje zaostajanje govora za logiko. Piaget (v 

Labinowicz, 2010, str. 107) pojasnjuje, da za akcijske vzorce, ki so učinkoviti  na predmetni 

ravni za inteligentno dejavnost, ni nujno, da se na predstavni ravni preoblikujejo pred 

ponotranjenjem. Z drugimi besedami: na miselno raven jih ni mogoče prenesti takoj, prej se 

jih je treba naučiti znova, zato se pojavlja zaostajanje besednega za fizičnim razumevanjem, 

ker je to postopen proces.  

Logika daje besedam pomen, npr. večina otrok ima v besednem zakladu izraz brat. Na 

predoperacionalni stopnji otrok še ne more razumeti vzajemnega odnosa, zato o sebi ne more 

misliti kot o bratu nekoga. Na tej stopnji pa lahko sebe šteje kot brata drugim in izraz pravilno 

uporabi v kontekstu. Do naslednje stopnje formalnih operacij ne bo popolnoma razumel 

vzajemnih odnosov, ki so vključeni v to razmerje.  Kljub temu, da je beseda brat del slovarja 

večine otrok, se raven razumevanja besede razlikuje glede na diferenciacijo in izpopolnjenost 

otrokovega pojmovnega okvira. Vzgojitelje in starše besede otrok hitro zavedejo, saj 

otrokovemu izražanju pripisujejo tudi ustrezno razumevanje, ki pa je še onstran njegovih 

trenutnih sposobnosti. Vpogled v otrokovo resnično razumevanje je pogovor v smislu 

interakcije s pripomočki (Labinowicz, 2010, str. 108). 

 

Govor pa ne razvija logičnega mišljenja, ker gluhi otroci, razvijejo primerljive pojme o 

razredu, vrstnem redu in številu, kljub temu, da so prikrajšani v govornem razvoju. To se 

zgodi v približno enakem starostnem obdobju, zato imajo druge oblike predstavljanja 

integralno vlogo pri razvoju logičnega mišljenja, tako da govor ni mišljenje samo, je pa eden 

izmed načinov za izražanje misli. S poučevanjem jezika ni mogoče razvijati logične misli. Ko 

so v novem simbolnem sistemu misli na novo zgrajene se besede oblikujejo. Odkritje novega 

spoznanja zahteva oblikovanje novega jezika za komunikacijo, da bi jezik oblikoval novo 

spoznanje pa nima sposobnosti. Kljub temu, da govor niti ne razvija logične misli niti je sam 
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ne pojasnjuje, je še vedno pogoj za njen razvoj. Zlasti na formalni stopnji razvoja mišljenja, 

pri izpopolnjevanju miselnih struktur, ima govor pomembno vlogo. Miselni okviri bi bili 

osebni, ne bi bilo družbenega uravnavanja prek interakcije z okoljem. V tem smislu govor do 

največje mere razvija logično mišljenje (Labinowicz, 2010, str. 109). 

 

 

1.1.8 Otrokovo znajdenje v prostoru 

 

Na zaznavno gibalni stopnji je otrokovo razumevanje prostora egocentrično, otrok se glede na 

svoje telo orientira v prostoru (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, str. 303). Pri tej orientaciji, 

je najvažnejša njegova desna roka in si prav tako pomaga z desnim ušesom in z očesom. 

Izkušnje prenaša tudi na druge prostorne odnose v prostoru, ki si jih pridobi pri orientaciji na 

lastnem telesu. Ko usmeri pogled h kakemu predmetu, v začetku v tisto smer iztegne roko. 

Vizualno motorične zveze, ki otroku pomagajo pri orientaciji v prostorskih odnosih, se tako 

razvijajo (Tolčič, Smiljanić, 1979, str. 125).  

Zunanje predmete oz. prostorska znamenja za orientacijo v prostoru (npr. levo ob vratih, 

desno čez most), kot referenčne točke, uporabljajo otroci na prehodu z zaznavno-gibalne na 

predoperacionalno stopnjo (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, str. 303). Ko se otrok nauči 

pravilno uporabljati izraze, kot so: spredaj, zadaj, v sredini, med, zgoraj, spodaj, je mnogo 

bolj uspešen v prostornih odnosih. Uporaba izrazov za te prostorne odnose otroku omogoča, 

da jih izločuje iz situacij. Prostorne predstave se tako postopoma razvijejo (Tolčič, Smiljanić, 

1979, str. 125). Alocentrična orientacija, ki je razvojno višja stopnja, je orientacija s pomočjo 

zemljevida. Vezana je na abstraktno mišljenje in celovito razumevanje prostora (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004, str. 303).  

Tako ima otrok o predstavah v prostoru prek načrtov na predoperacionalni stopnji v 

prostornih odnosih v praktičnem večkrat težave, zlasti, pri predmetih, ki so oddaljeni. Otrok, 

star od štiri do pet let, misli, da je hrib včasih večji, kadar je bližje, in včasih manjši, kadar je 

bolj oddaljen. V takih situacijah se otrok ravna po čutnem vtisu, zaradi skromnega izkustva. 

Prepričan je, da hrib menja obliko  (Tolčič, Smiljanić, 1979, str. 125). 

 

Večkrat predšolski otrok pomanjkljivo dojema prostorne odnose, zato podcenjuje ali 

precenjuje razdalje (Tolčič, Smiljanić, 1979, str. 125). Predšolski otroci, stari od štiri do pet 

let, znajo pot v vrtec in nazaj prehoditi sami. Če jim damo relief soseščine in jih prosimo, naj 
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svojo pot predstavijo na njem, tega niso zmožni narediti vse do stopnje konkretnih operacij. Z 

gestami in besedami so to sposobni, ne glede na relief (Labinowicz, 2010, str. 73). Na dveh 

enakih reliefih vasi otroke prosimo, da na prvem reliefu umestijo punčko na mesto, kot ga ima 

na drugem reliefu. Štiriletni otroci jo postavijo na približno enako mesto, vendar razdalje levo 

- desno in spredaj – zadaj skoraj ne upoštevajo (Labinowicz, 2010, str. 73). Od pet- do 

šestletni otroci imajo za te odnose več ˝posluha˝. Če ga obrnemo za 180 stopinj, obrat 

zanemarijo. Punčko postavijo na prvotno mesto (Labinowicz, 2010, str. 73). Pri starejših 

otrocih se kaže postopno usklajevanje prostornih odnosov (Labinowicz, 2010, str. 73).  

 

Otrokom damo različne pripomočke in jih prosimo, naj oblikujejo enak relief (Labinowicz, 

2010, str. 73). Štiriletni otrok ne bo izbiral pravih predmetov, ne bo jih pravilno umestil, 

postavi jih tesno skupaj ali v majhne skupine, tako izdelek ne daje vtisa celote (Labinowicz, 

2010, str. 73). Kljub temu, da otroci, stari od pet do sedem let, že ustvarijo relief, ki ima 

podobo prvotnega, ne dosežejo ustrezne predstavitve (Labinowicz, 2010, str. 73). 

 

V zgodnjem otroštvu otroci pogosto za prostorsko orientacijo uporabljajo prostorska 

znamenja; petletni otrok se z zunanjimi prostorskimi znamenji prostorsko znajde (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004, str. 303). Načrte in zemljevide, ki so preprosti, otrok v tem obdobju 

lahko uporablja. Takšni so načrti za sestavljanje iz kock, npr. določen model gradu. Otrokom, 

starim od 4 do 7 let, so v raziskavi dali v rabo enostaven zemljevid igralne hiše, na kateri je 

bila prikazana enostavna pot. Otroci z zemljevidom so se bolje in hitreje orientirali od otrok, 

ki zemljevida niso imeli (Marjanovič Umek, 2004, str. 303). 

 

Medtem ko je otrokova predstava o prostoru preko načrtov na stopnji konkretnih operacij, je 

med sedmim in osmim letom, popolnoma drugačna. Otrok rotacija zemljevida ne moti več. 

Punčko lahko postavijo v petnajst ločenih situacij (Labinowicz, 2010, str. 73). Sistem 

usklajevanja prostorskih odnosov otroci postopno razvijajo. Relief vasi lahko rekonstruirajo z 

vsemi fizičnimi predmeti na njem (Labinowicz, 2010, str. 73). Če iste otroke prosimo, da 

relief narišejo na list papirja, ki je manjši od reliefa, pa imajo več težav. Kljub boljšim 

sposobnostim predstavljanja prostora se pri risanju opažajo slabosti na teh področjih: 

- Med predmeti so razdalje le približki.  

- Velikosti in razdalje niso usklajene. Kadar otrok riše v merilu, nespremenjene 

velikosti predmetov ostanejo. Otrok  jih bliže skupaj tudi  nariše. 
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- Otrok ne more sočasno upoštevati vseh odnosov. Narisal bo le vrsto približkov, če od 

njega zahtevamo, da spremeni načrt, kot se je spremenil relief (Labinowicz, 2010, str. 

73).  

Pride tudi do pojava alocentrične orientacije, ki je način razumevanja prostorskih odnosov, ko 

se otroci orientirajo s pomočjo preprostih zemljevidov in ob pomoči zunanjih predmetov, pri 

tem si pomagajo z gibanjem in s prostorskimi predstavami. Med šestim in devetim letom 

starosti se tako otroci orientirajo v prostoru. Pomeni pa sposobnost otroka, da se znajde v 

prostoru s pomočjo zemljevida in orientacijskih točk (Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, str. 

414).  

Naš um si tako razlaga stvarnost glede na organiziranost našega znanja v določenem trenutku, 

oziroma okvir, ki ga vnašamo v situacijo, ta nam omogoča razlago ali preoblikovanje 

stvarnosti. Z vnosom informacij iz čutil je v interakciji trenutno človekovo razumevanje 

prostorskih odnosov. Našemu aparatu, ki smo ga ustvarili, prilagajamo stvarnost za njegovo 

sprejemanje. Podobe duševnosti so tudi risbe, ki jih otroci in odrasli narišejo po spominu, te 

se razlikujejo od dejanskega senzornega vnosa. Organizacije miselnih okvirov otrok in 

odraslih se bistveno razlikujejo, zato prihaja do nasprotujočih razlag istega okolja. Razlike v 

perspektivi med otrokom in odraslim ter v manjši meri osebnostnih dejavnikov so posledica 

razlike v duševni organizaciji miselnih okvirov (Labinowicz, 2010, str. 32).  

 

 

1.2 Učenje predšolskega otroka 

 

˝V Kurikulu (1999) piše, da je pomemben okvir za oblikovanje koncepta predšolske vzgoje 

poznavanje otrokovega razvoja. Za strokovnjake so pomembni odgovori na vprašanja, kot so: 

˝Ali v kurikulu prepoznamo otroka?˝, ˝Ali vidimo otroka kot aktivnega in kompetentnega v 

rasti, razvoju in učenju?˝ in ˝Na kaj opreti poznavanje otrokovega razvoja? Ali obstaja ena 

sama stroka, teorija ali iz nje izpeljane smeri oz. šole, s pomočjo katerih lahko enako dobro 

razložimo razvoj vseh psihičnih procesov in njihovih vpetosti v temeljna načela predšolske 

vzgoje v vrtcu?˝ Seveda je odgovor ne. Skozi različne teoretske okvire je mogoče prepoznati 

skupne zakonitosti otrokovega razvoja in skupna načela predšolske vzgoje˝ (Kurikul,  1999, 

str. 18). Zaradi drugačnega pojmovanja procesno-razvojni model vzgoje predpostavlja 
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drugačno vzgojno-izobraževalno komunikacijo. Osebnost se razvija pod vplivom vzgojnih 

spodbud, samoaktivnosti in podedovanih potencialov in, ker vemo, za temelj izobraževanja in 

uspešnega vzgajanja pedagoška psihologija postavi optimalen preplet strategi 

(vzgojiteljičinega) poučevanja in (otrokovega) učenja. Če torej otrokovo pripravljenost 

podpira obojesmerna komunikacija (tako kognitivno kot motivacijsko) za pridobivanje novih 

navad, spretnosti in spoznanj, hkrati pa omogoča uveljavljanje kompleksnejših oblik 

poučevanja in učenja, da vzgojiteljico in otroka, torej akterje vzgojno-izobraževalnega 

procesa dobesedno ˝zvabi˝ v kakovostno obojesmerno komunikacijo (Marjanovič Umek, 

Kroflič, 2010, str. 13, 14). Za otrokov razvoj na predšolski stopnji je pomemben širši vidik 

učenja. To je učenje, ki vodi do formiranja spoznavnih sposobnosti in je razumljeno kot 

proces formiranja splošnih tehnik za pridobivanje in organizacijo neposrednih izkušenj, 

izgrajevanja sheme za reprezentacijo in posploševanja teh izkušenj. Pravijo mu tudi 

formativno ali razvojno učenje. Učenje v ožjem smislu je pridobivanje spretnosti in znanj 

(Glogovec, Žagar, 1992, str. 26). 

 

 

1.2.1 Mišljenje, učenje in poučevanje 

 

Organiziranost našega znanja v določenem trenutku oziroma okvir, ki ga vnašamo v situacijo, 

nam omogoča razlago ali preoblikovanje stvarnosti (Labinowicz, 2010, str. 32). 

Vigotski (v Batistič Zorec, 2006, str. 75) pravi, da približno do tretjega leta starosti, ko se 

otrok praviloma uči po osebnem programu, prevladuje spontano učenje, medtem ko je za 

šolskega otroka značilno učenje po programu učiteljice, torej reaktivno učenje. Prehod med 

obema tipoma imenujemo spontano-reaktivno učenje in je učenje pri starejšem predšolskem 

otroku, saj lahko hkrati do neke mere sprejema program vzgojiteljice in se še vedno uči po 

lastnem programu. ˝Vigotski (v Batistič Zorec, 2006, str. 75) trdi, da se predšolski otrok uči v 

tolikšni meri, v kolikšni je program vzgojiteljice postal njegov osebni program, kar je ena 

najtežjih nalog vzgojiteljice˝.  

Prej kot za dejavno uravnoteženje gre za učenje prek socialnega prilagajanja, če pravilne 

odgovore podkrepimo z nagrado. Razvoj otrokovega sklepanja, kot tudi samozaupanje v 

njegov lastni način dojemanja, tako socialno prilagajanje zelo moti (Labinowicz, 2010, str. 

51). Poučevanje povzroča, da se mišljenje razvija naprej, ne dodaja novega k mišljenju. 

Razvoj ima svoj lasten ritem, na kar je opozoril Vigotski. V otrokovem razumevanju pogosto 

v prvih korakih ni nobene spremembe, nato nenadoma pride do spremembe, ko otrok uvidi 
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generalni princip. Da pride do tega, mora vzgojitelj določiti vrsto nalog, za katere so otroci 

pripravljeni. Otrok lahko nekaj naredi s pomočjo drugih, ki mu nudijo pomoč in usmeritve, 

predno nekaj zmore sam narediti (Batistič Zorec, 2006, str. 77). Vigotski (v Batistič Zorec, 

2006, str. 76) definira to kot območje bližnjega razvoja, ki je razdalja med dvema razvojnima 

linijama. Ta razdalja je med nivojem dejanskega razvoja, tega ugotavljamo prek samostojnega 

reševanja nalog, in nivojem potencialnega razvoja, ki ga predstavlja reševanje problemov v 

sodelovanju z bolj sposobnimi vrstniki ali pod vodstvom odraslih. 

Po mnenju Vigotskega (v Marjanovič Umek, Zupančič, 2001, str. 108) so vse višje psihične 

funkcije (prisvojene) zveze socialne narave. Sodelovanje z drugimi je najzgodnejši izvor 

razvoja otrokovih individualnih lastnosti. Večina otrokovih socialnih interakcij med igro z 

odraslimi je asimetričnih. Otrok se od kompetentnejših partnerjev med igro uči. Razvoj torej 

poteka od opravljanja določene dejavnosti s pomočjo in podporo mentalno razvitejšega 

partnerja (MRP), do njenega samostojnega obvladovanja. Vigotski (v Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2001, str. 108) je uporabil pojem ˝območje bližnjega razvoja˝ (OBR). Za 

opisovanje takšnih neformalnih oblik učenja je s tem pojmom opredelil razkorak med 

otrokovo dejansko razvojno ravnjo, ki odraža njegovo sposobnost samostojnega reševanja 

problemov, in potencialno ravnjo, ki jo lahko otrok doseže ob pomoči MRP – odrasle osebe 

ali kompetentnega vrstnika. OBR je nad otrokovo trenutno razvojno ravnjo, je območje 

sposobnosti, ki ga bo otrok usvojil v bližnji prihodnosti. 

 

Oerter (v Marjanovič Umek, Zupančič, 2001, str. 109) razlikuje tri tipe OBR. Prvi tip obsega 

vse vrste namere pomoči kompetentnejših partnerjev otroku, ki so lahko neformalne ali 

formalne narave. Drugi tip OBR predstavlja otrokovo stimulativno predmetno (fizično) 

okolje. Tretji tip OBR pa je igra sama, saj otrok v njej doseže raven, ki je nad njegovo 

trenutno ravnjo. Igra je dodaten, optimalen okvir za spodbujanje otrokovega razvoja do 

naslednje razvojne ravni, če se otroci igrajo s stimulativnimi igralnimi materiali in v 

interakciji z MRP. 

Uravnoteženje odnosa med iniciativo otroka in odraslega, je ključno. Pomembno je, da odrasli 

pusti otroku, da dela, kar sam želi, in mu pomaga razvijati njegove ideje, njegove pobude, mu 

pomaga pri izbiranju različnih rešitev in odločanju. Pri tej vlogi, ki naj bi jo imel vzgojitelj, 

nam lahko koristi poznavanje razvoja otroka po Vigotskem. Vigotski (v Pečjak, 2009, str. 20) 

govori o treh območjih razvoja: območju aktualnega razvoja, tega definirajo funkcije, ki so že 

dozorele ter jih Vigotski pojmuje kot plod v razvoju Kažejo se skozi to, kaj otrok zmore 
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narediti sam brez pomoči MRP; območje proksimalnega/potencialnega razvoja so funkcije, ki 

so v fazi zorenja. Vigtski (v Pečjak, 2009, str. 20) jih pojmuje, kot popek v razvoju in se 

kažejo skozi aktivnosti, ki jih lahko otrok izvede tu in zdaj le s pomočjo MRP, ki je lahko bolj 

izkušen vrstnik ali odrasli. Kaže vrhove otrokovih sposobnosti; in območje bodočega razvoja, 

ki zajema to, kar bo otrok sposoben narediti nekoč pozneje v svojem razvoju.  

Da obstaja neka zgornja optimalna meja pri učenju, poudarjata tako Piaget kot tudi Vigotski. 

Slednji meni, da za vsako učenje obstaja občutljivo obdobje oz. optimalen čas in da 

prehitevanje ali zaostajanje učenja škoduje razvoju (Batistič Zorec, 2006, str. 76). 

 

Piaget (v Labinowicz, 2010, str. 52) je prepričan, da si otrok po notranjem planu prek 

nepretrgane interakcije z okoljem  dejavno oblikuje spoznanja, ne pa prek pasivnega 

sprejemanja iz okolja. Čeprav bi otrok lahko uspešno ponovil odgovor za vzgojiteljem, če bi 

mu povedal pravilen odgovor, ga ta ne bi vodil k resničnemu razumevanju.  

 

Učenje je vsako spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim 

učinkom. Učenje poteka v treh procesih: prvi je osvajanje nove dejavnosti ali učenje v ožjem 

pomenu besede, drugi je ohranjanje učinkov dejavnosti v organizmu, tretji pa je obnavljanje 

dejavnosti (Pečjak, 1977, str. 11). Z udeleževanjem v aktivnosti, torej z aktivnim učenjem, 

otroci konstruirajo svoje znanje, ko to pravi Vigotski izhaja iz materialistične filozofije; torej 

njihovo mišljenje oblikujejo aktivnosti. Proces, v katerem otroci ponotranjijo rezultate svojih 

izmenjav z okoljem, je miselni razvoj (Batistič Zorec, 2006, str. 70). 

 

Vigotski (v Batistič Zorec, 2006, str. 70) je dialektično razlago marksistov apliciral na 

otrokov razvoj. Pravi, da postopoma pride do tega, da otroci skozi aktivnosti načine ravnanja 

utrdijo, vendar postopoma pride do tega, da pogojem v aktualni situaciji ravnanja ne ustrezajo 

več. Da bi ravnanja ustrezala dani situaciji, morajo najti nove načine ravnanj. Samo s 

pridobivanjem izkušenj, je mogoč razvoj. Obenem, kako otrok pridobiva izkušnje vpliva na 

razvojni nivo. ˝Razvoj je torej neskončen tok konfliktov in njihovih rešitev, ki se ponotranjijo 

in tako oblikujejo rastoče fizično in psihološko znanje˝. 

Tudi sposobnosti so samo možnost za učenje (Pečjak, 1977, str. 22). Sposobnosti delimo v tri 

skupine: v čutne (senzorne), gibalne (motorične) in intelektualne sposobnosti. Vid in sluh sta 

najpomembnejši čutne sposobnosti, npr. ostrina vida in sluha, sposobnost za dojemanje barv, 

zvočnih višin itd. Pomembne so ročnost, spretnost v prstih, sposobnost za hitro reagiranje in 

različne športne veščine od gibalnih sposobnosti. V šolah za splošno izobraževanje so 
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nekatere od teh pomembne; npr. pri tehničnem pouku, risanju, glasbenem pouku, telovadbi 

(Pečjak, 1977, str. 14). Motivi to možnost uresničijo. Potrebe, bodisi biološke ali socialne, so 

poglavitni element motivov. Motivacija je proces zbujanja in usmerjanja posameznikove 

aktivnosti k ciljem. Stanje v organizmu sproži biološke potrebe, npr. pomanjkanje vode ali 

hrane. Kot posledica stikov z ljudmi, npr. potreba po uveljavljanju, po družbi drugih ljudi, po 

osebni varnosti, se razvijejo socialne potrebe. Pomanjkljive sposobnosti deloma celo 

nadomesti močan motiv (Pečjak, 1977, str. 22). 

˝Thondrike (v Pečjak, 1977, str. 23) je formuliral svoj zakon učinka, ki je temeljni zakon 

učenja. Ta zakon pravi, da se reakcija, ki privede do zadovoljstva, utrdi, in reakcija, ki privede 

do nezadovoljstva, oslabi. Humanistična psihologija pa poudarja, da je v človekovi naravi tudi 

težnja po uresničevanju svojih možnosti po doseganju znanja, po ustvarjalnem delu, ne da bi 

temu sledila kaka posebna nagrada˝.  

 

Običajno menimo, da je znanje zbiranje informacij, ki smo jih dobili prek poučevanja ali 

izkušenj. Piaget (v Batistič Zorec, 2006, str. 52) je verjel, da znanje ni inventar zbranih in 

shranjenih informacij, ampak da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo mentalne 

ali fizične akcije. Da je znanje reprezentacija tega, kar smo se naučili ali izkusili. Tako 

pojmovanje je Piaget zavračal. Strinjal se je, da znanje z zrelostjo in izkušnjami narašča, 

vendar je verjel v aktivni spomin, ki sproti rekonstruira pretekle izkušnje. Po njegovem 

mnenju torej otrok v razvoju svoje znanje oziroma vednost aktivno gradi (konstruira). Preko 

interakcije med okoljem in miselnimi strukturami se oblikuje spoznanje. 

 

 

1.2.2  Vloga vzgojitelja, temelj učenja v igri 

 

Labinowicz in Crain (v Batistič Zorec, 2006, str. 64) naštevata pogoje za uspešno učenje, ki 

so uporabni tudi za ravnanje vzgojiteljev in drugih odraslih z otroki v predšolskem obdobju. 

Materiali in okolje naj bo ustrezno organizirano, da spodbujajo raziskovanje, preizkušanje in 

preverjanje idej. Temelj učenja po Labinowiczu je v spontani igri, od igre z vodo, peskom, s 

kockami do družabnih iger. Vzgojitelji otroku ne smejo vsiljevati svojih idej in znanj, ampak 

morajo otroke spodbujati k razmišljanju. Da pride otrok do rešitve z lastno aktivnostjo, mora 

imeti možnost in dovolj časa za razmislek. Vsi odgovori oz. ideje otrok naj bodo sprejete, tudi 

napačne. Če otroke pretirano hvalijo, ni dobro, če jih kritizirajo ali se jim posmehujejo, pa je 

še slabše. O nalogi mora otrok dobiti konkretne in natančne povratne informacije. Da vidijo 
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otroci obstoj različnih gledišč, ki jih spodbujajo k lastnemu razmišljanju, so tudi pomembne 

interakcije z vrstniki, zaradi podobnega razmišljanja ima otrok večje možnosti kot v odnosu 

do odraslih. 

 

Piaget (v Labinowicz, 2010, str. 151) prav tako podpira spontano igro, pa čeprav teži k 

postopnemu in sistematičnemu razvoju urejanja, klasifikacije itd. Igra zagotavlja otroku 

priložnost za razvijanje fizičnega in logičnega spoznanja ter zaznavnih zmožnosti in ne 

razvija samo otrokovih sposobnosti. Otrok v igri s kockami simbolično predstavlja svoja 

spoznanja, s konstrukcijo iz kock otrok oblikuje prostor, spoznava različne konfiguracije, 

vzorce in odnose del - celota, ki so pomembni predhodniki branja. Uri ujemanje ena proti ena, 

ko otrok išče zastavo za vsak grajski stolp ali skodelico za vsak krožnik v punčkini hišici. Uri 

govor, ko med igro s kockami opisuje svojo igro, saj se pogosto pogovarja sam s seboj ali pa z 

drugimi. Tako lahko med igro vzgojitelj otroku posreduje imena predmetov in dogodkov. 

Pozoren vzgojitelj bo pri igri s kockami lahko prepoznal priložnost in pravi čas za vključitev v 

dejavnost in bo tako razširil otrokovo mišljenje. Pri pospravljanju kock, po igri, jih razvršča 

po obliki. Primeren prostor najde za vsako kocko, ki se ujema po dvodimenzionalni 

predstavitvi ali po pisanem znaku.  

S tem, ko se otroci igrajo v pesku, raziskujejo poglavitne pojme o tem, kaj je pesek, 

razlikujejo lastnosti, kot so barva, teža, velikost, material, struktura … Poleg tega, da uživajo 

v pesku, skušajo ugotoviti, ali je tekoč (lahko ga pretresajo) ali je trden (lahko se drobi). 

Vidijo lahko, da material, ki je na videz preprost, odkriva vrsto pomembnih lastnosti. Vidijo, 

kaj se v različnih razmerah dogaja s peskom: ko je vlažen, suh, mešan, razpršen, stisnjen 

(Labinowicz, 2010, str. 152). 

S pomočjo pripomočkov otroku damo možnost za družabne dejavnosti, tako lahko otroku  

pomagamo, da zapusti svoje egocentrično stališče in doseže cilj. Kamii in De Vries (v 

Labinowicz, 2010, str. 153) sta opisala dejavnost oz. igro ˝vožnja tovornjaka z vrvjo˝, s 

potegom vrvi pri tej igri otrok povzroči dve nasprotujoči gibanji tovornjaka- igrače. Za 

uspešno vožnjo tovornjaka mora otrok uspešno voziti tovornjak, mora zapustiti egocentrično 

stališče in upoštevati, da je akcija, ki bo premaknila tovornjak nazaj, nasprotna gibu proti 

telesu. Po navadi se pojavi nekaj neravnotežja, preden otrok uskladi gibanje tovornjaka in 

telesno dejavnost. Naslednji dan lahko spremenimo le smer vrvi okoli noge mize. Otrok bo 

moral spet pomisliti, kako bo lahko nadaljeval vožnjo, kar je posledica te spremembe. Forman 

in Kuschner (v Labinowicz, 2010, str. 153) za tako dejavnost predlagata igro ˝potegni stožec 
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skozi luknjo˝. Otroka morata pri tej igri sodelovati, saj obeh stožcev ne moreta potegniti skozi 

luknjo sočasno.  

 

 

1.3 Otrok in tehnična vzgoja 

 

V svet tehnične vzgoje se otroci uvajajo ob usmerjenih in spontanih dejavnostih, vsak dan, na 

različnih vzgojnih področjih. S tehnično vzgojo in njenimi stvaritvami pa predšolski otrok 

spoznava z igro in s pomočjo drugih dejavnosti (Papotnik, 1989, str. 9). ˝Politehnično vzgojo 

je potrebno v okviru vzgojne dejavnosti razumeti kot dejavnost in načelo, ki vsestransko 

oblikuje otroka, povezuje področja, uporablja metode in oblike, ki pogojujejo razvijanje 

tehniške ustvarjalnosti, ki posredovanju doživetji ob izdelkih, modelih, maketah, 

sestavljankah, projektih, k usmerjanju v tehnično produktivno ustvarjalnost, k opazovanju, 

posnemanju, zbiranju gradiv in sredstev za delo, gradnji, preizkušanju, eksperimentiranju, 

sestavljanju, razvijanju itd. Za takšno naravnanost vzgojne dejavnosti pa so potrebna vzgojna 

sredstva, pripomočki, orodja in naprave. Takšen način dela predpostavlja raznovrstno 

angažiranje otrok in vzgojitelja (senzorno, gibalno, govorno, praktično, intelektualno, estetsko 

itd.)˝  (Papotnik, 1989, str. 11). V kurikulu (1999) na področju narave najdemo največ ciljev 

in dejavnosti, ki so primerne za tehnično ustvarjanje, kjer so tako globalni cilji kot konkretni 

cilji prepoznani kot cilji tehnične vzgoje in tehnologije. Področja so povezana z različnimi 

psihičnimi funkcijami in so med seboj prepletena. Tako je potrebno predšolsko obdobje 

vzgojo razumeti kot pripravo na nadaljnje izobraževanje in obdobje, ki je pomembno samo 

zase. To temelji na neposredni aktivnosti in manipulaciji s predmeti pri pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, predmeti, stvarmi ... temelji tudi na razmisleku o takih 

dejavnostih, v katerih prihaja do oblikovanja predstav in pred pojmovnih struktur. Te morajo 

temeljiti tudi na notranji motivaciji in pridobivanju socialnih izkušenj ter reševanju problemov 

(Papotnik, 1999, str. 17). ˝V kurikulu (1999) piše, da razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in 

varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter v raziskovanju in odkrivanju vesolja. Otrok razvija sposobnosti 

dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času, v vrtcu in izven njega aktivno 

raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata do 

vedno novih in zanimivih problemov. Snovi in telesa izpostavi mešanju, segrevanju, 
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ohlajanju, rezanju, vlaženju, raztapljanju, upogibanju, osvetljevanju ipd., da spoznava, kako 

se spreminjajo. Med igro odkriva namembnost in uporabnost stvari ter spoznava, kako 

delujejo. Osredotoči se na gibanje stvari in opazovanje, kdaj in kako se te gibljejo ali ne 

gibljejo. Na najpreprostejšem nivoju lahko otrok dojame energijo kot nekaj, kar potrebujemo, 

da stvari gredo, tečejo, se zgodijo in spreminjajo˝ (Kurikulum, 1999, str. 55), kar se mi zdi 

tehnična vzgoja in v povezavi s tehničnimi zakonitostmi. 

 

1.3.1 Ustvarjalnost in načela ustvarjalne vzgoje 

 

Ravni ustvarjalnosti je bolj natančno razčlenil Taylor, ko je razčlenil več kot sto definicij. 

Tako je ugotovil pet ravni ustvarjalnosti. Najosnovnejša je ekspresivna raven, glavne 

značilnosti te so svoboda in spontanost. Tipične so risbe in druge dejavnosti, kjer otrok 

kombinira spontano, tisto, kar je videl, s tistim, kar je doživel. Druga je produktivna raven, tu 

gre za kultiviranje spontanega izražanja. Malokdo preseže to raven tehnikov, saj gre za 

usvajanje določenih znanj in tehnik. Višja stopnja od te je izumiteljska, tu gre za operiranje z 

znanimi elementi, te posameznik povezuje v nove neznane odnose do tedaj, rezultati pa so 

odkritja in izumi. Naslednja četrta je inovacijska raven. Gre za globlje razumevanje odnosov 

problemskega področja znanosti in umetnosti, ki vključuje globlje razumevanje. Zadnja 

najvišja je spreminjajoča raven ustvarjalnosti. So nove teorije in šole na področju umetnosti in 

znanosti, ki jo dosežejo izjemno redke osebe. Ustvarjalnost in njen razvoj lahko spodbujamo 

do mere, ki je določena z dednostjo. To pa so pomembne spodbude, ki jih otrok dobi na 

najnižji ekspresivni ravni ter na prehodu na naslednjo produktivno raven. Tehnično vzgojo in 

znanja mora otrok usvajati tako, da ohranja spontanost ekspresivne ravni. S starostjo 

spontanost pri večini otrok ugaša, zdi se, da tu dela vzgoja napako (Glogovec, Žagar, 1992, 

str. 19).  

 

Načelo upoštevanja spoznavnega razvoja otrok 

Najširše je sprejeta Piagetova razlaga otrokovega razvoja (Glogovec, Žagar, 1992, str. 19). 

Piaget (v Glogovec, Žagar, 1992, str. 19) je ugotovil, da ta spoznavni razvoj poteka po 

določenih zaporednih fazah oz. stopnjah. Na teh stopnjah pa se razvijajo določene značilne 

sheme, te pa so osnove zaznavanja, akcije in mišljenja. 

 

 



 

24 
 

Načelo aktivnega usvajanja vsebin 

Pasivni otroci se od aktivnih mnogo slabše učijo, saj učenje, ki temelji na aktivnem 

odkrivanju znanja, predstavlja trajnejše in kakovostnejše znanje v primerjavi z usvajanjem 

problemov v rešeni obliki in usvajanjem zaključenih znanj (Glogovec, Žagar, 1992, str. 23). 

Piaget (v Glogovec, Žagar, 1992, str. 23) pravi, da se vzporedno s telesno in psihično 

aktivnostjo otrok vzporedno razvijajo miselne strukture. 

 

Učenje na podlagi osebnih izkušenj in ne izkušenj drugih 

To načelo je tesno povezano s prejšnjim in prav tako izhaja iz ugotovitev Piageta. Otroci, ki 

dobivajo spoznanja na podlagi lastnih izkušenj z eksperimentiranjem, opazovanjem ... bolje 

razumejo snov, kot če bi bila ta posredovana preko odraslih. Učenje z lastnim odkrivanjem jih 

bolje motivira, kljub temu pa si vseh izkušenj ne more otrok pridobiti sam, ker bi bile 

nekatere zanj prenevarne, takih izkušenj je potrebno otroke obvarovati. Otroci pa naj si 

izkušnje pridobivajo sami, če je to le mogoče (Glogovec, Žagar, 1992, str. 23). 

 

Načelo aktivnega ukvarjanja s predmeti ali ljudmi 

Pogosto se zgodi, da bolj kot učila kot učne pripomočke uporabljamo predmete. Predmete se 

pogosto uporablja za ponazoritev tistega, o čemer se govori. Ob tem so otroci pasivni in zgolj 

opazujejo. Bolj uspešno učenje je, če predmete uporabljamo kot pripomočke, ne samo 

govorimo; če jih uporabljali kot učila, bi bili še bolj uspešni (Glogovec, Žagar, 1992, str. 23).  

 

Načelo uporabljanja strukturiranih učil 

Za napredovanje otroka na višjo stopnjo spoznavanja je potrebno ustvariti umetne situacije, 

ob katerih abstrahira in prodira do temeljne ideje. Uporabljati je potrebno taka učila, ki bodo 

utelešala osnovno idejo in bodo otroka vodila do abstrahiranja. Tisto, kar ga bo vodilo k 

abstrahiranju, mora biti posebej poudarjeno, ostalo, kar bi motilo otroka pri tem, pa mora biti 

v ozadju. Npr. didaktične ploščice, s katerimi otroci usvajajo osnovne pojme iz teorije množic 

(Glogovec, Žagar, 1992, str. 24). 

 

Načelo variacije ponazarjanja 

Pomeni, da je potrebno otrokom temeljno misel posredovati na čim več različnih načinov, kot 

so: ustna razlaga, igranje vlog, videoposnetki ... Zaradi individualnih razlik med otroki je 

potrebno to načelo upoštevati. Namreč zavedati se moramo, da se različni otroci učijo na 

različne načine, in učne situacije, ki ustrezajo enemu, ne ustrezajo drugemu otroku. Bolj ko je 
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raznovrstno posredovanje vzgojnih vsebin, tem večja je verjetnost, da bomo upoštevali vse 

otroke (Glogovec, Žagar, 1992, str. 24). 

 

Načelo variabilnosti zaznavanja 

To načelo je tesno povezano s prejšnjim, a ima drugačen namen. Ponazoritve, ki so drugačne, 

niso potrebne zgolj zaradi tega, ker se otroci razlikujejo glede sprejemanja informacij, temveč 

raznolikost ponazoritve pripomore k temu, da otroci svoje abstrakcije ne vežejo preveč na 

konkreten material, kar jih lahko ovira pri abstrahiranju na višjem nivoju (Glogovec, Žagar, 

1992, str. 24). 

 

Načelo razgovora oz. komunikacije med otroki 

Načelo izhaja iz Piagetove ugotovitve, da je sodelovanje z vrstniki pomembnejše od 

komunikacije z odraslimi. Raziskovalci so namreč ugotovili, da se v skupinah, kjer potekajo 

diskusije, hitrost učenja poveča, če jih primerjamo s tihimi skupinami. V diskusijskih 

skupinah so bolj motivirani za delo, poleg tega pa si otroci veliko bolje zapomnijo snov 

(Glogovec, Žagar, 1992, str. 25). 

 

Načelo avtonomnega izvajanja in nadzora aktivnosti 

Otrok mora razvijati lastne metode učenja in reševanja problemov, kar mu je tudi treba 

dovoliti. Dovoliti mu je potrebno tudi samostojno presojanje svojih rešitev oz. postopkov 

reševanja. Otrokom je motivacija tudi to, da sami vrednotijo svoje delo, hkrati pa s tem 

spodbujamo kritičnost in izvirnost (Glogovec, Žagar, 1992, str. 25). 

 

 

1.3.2 Ustvarjalni delovni proces in opredelitev faz ustvarjalnega delovnega procesa 

 

V vzgojno-varstvenih organizacijah je za ustvarjalno delo primerna zvrst, imenovana 

konstruiranje uporabnega predmeta. V specialni didaktiki tehnične vzgoje jo tako poimenujejo 

in ta poteka po fazah ustvarjalnega delovnega procesa. Gre za strukturiranje učnega procesa v 

določeni časovni enoti, hkrati se določi, kako je potrebno proces začeti, izvajati, zaključiti in 

kako ga povezovati z nadaljnjimi aktivnostmi (Papotnik, 1989, str. 30). 
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Postavitev tehničnega problema 

Izbrati je potrebno izdelek, ki reprezentira določen vzgojni kompleks, npr. razvijanje ročnih 

spretnosti,  ter z metodo demonstrecije in razgovora postaviti problem, npr. kako bi z napravo 

za rezanje stiropora izdelali živalsko figurico (Papotnik, 1989, str. 31). 

 

Fizikalne, tehnološke in tehnične osnove 

Tu gre za obravnavo tehničnih, fizikalnih in tehnoloških osnov, potrebnih za pridobitev 

osnovnih vednosti, znanj in izkušenj, za pridobivanje predstav o načinih dela z napravami in 

načinih obdelave s tehničnimi sredstvi (Papotnik, 1989, str. 31). Lahko bi rekli, da gre tu za 

proces uravnoteženja, za proces asimilacije in akomodacije, ki vodi otroka do vedno višjih 

stopenj razumevanja, saj je vsaka naslednja stopnja stabilnejša in nova spoznanja so bolje 

prilagojena stvarnosti (Papotnik, 1989, str. 31). 

 

Tehnična dokumentacija 

Kot tehniško dokumentacijo naj bi vzgojitelj pripravil skico za otroke od tretjega leta do 

vstopa v šolo, kar je prav in pomeni osnovo za iniciativo in pobudo (Papotnik, 1993, str. 21). 

 

Izbira materiala 

V okviru tehničnega kotička naj vzgojitelj pripravi raznovrsten material v večjem obsegu po 

količini in vrsti. Otroci naj bi izbrali primeren material glede na konkreten izdelek, funkcijo, 

namen in velikost tega izdelka (Papotnik, 1993, str. 21). 

 

Izbira orodja 

Že na stopnji planiranja je potrebno izbrati program, ki bo vključeval ob vsakem novem 

izdelku tudi nova, otrokom sorazmerno nepoznana orodja, ki naj bodo v ˝tehničnem kotičku˝. 

Otrok mora od vzgojitelja dobiti demonstracijo delovanja, rokovanja in opozoriti na 

higiensko-tehnično varnost pri uporabi. Prav tako mora vzgojitelj opraviti utrjevanje in 

urjenje delovne operacije, ko preveri usvojeno znanje, pa preide na izdelavo konkretnega 

izdelka (Papotnik, 1993, str. 21).  

 

Stabilizacija delovnega mesta 

Vzgojitelj mora zagotoviti dovolj delovnega prostora, orodja za delo otrok in izvedbo naloge 

tako v individualni kot skupinski obliki dela. V tehničnem kotičku naj bodo osnovna orodja za 

obdelavo materialov, ki bodo vzgojitelju v pomoč (Papotnik, 1993, str. 21). 
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Izdelovanje sestavnih delov 

To je najdaljša faza, ki se lahko izvaja v nekaj zaporednih zaposlitvah otrok (Papotnik, 1993, 

str. 21). 

 

Montaža 

Sestavne dele je potrebno najprej sestaviti v sklope, te pa v končni izdelek (Papotnik, 1993, 

str. 21). 

 

Funkcioniranje  

Ko predmet ali izdelek funkcionira, je dosežen vzgojni cilj, če ni tako, je potrebno z 

dodatnimi aktivnostmi priti do rešitve (Papotnik, 1993, str. 21). 

 

Demontaža in površinska obdelava  

Glede na možnosti izdelek, predmet razstavimo in površinsko obdelamo, zaščitimo, barvamo 

in nato ga ponovno sestavimo v celoto (Papotnik, 1993, str. 21). 

 

Rangiranje in ovrednotenje 

Vzgojitelj naj opravi rangiranje stvaritev otrok, kot so funkcionalni in uporabni predmeti, 

modeli, tehnološke sestavljanke, konstrukcije, gradnje, projekti ...,  vrednotenje pa naj bo 

izvedeno v smislu igranja vlog, kjer otroci v različnih vlogah o izdelkih izražajo svoja mnenja 

(Papotnik, 1993, str. 22). 

 

Razprava, diskusije, dopolnitev in izboljšave 

Za to so primerne razstave izdelkov, ob katerih otroci v obliki diskusije vrednotijo prikazane 

izdelke, predlagajo izboljšave, konstrukcijske izpopolnitve, dopolnitve in spreminjevalne 

možnosti (Papotnik, 1993, str. 22). 

 

 

1.3.3 Spoznajmo les 

 

Les je najstarejša surovina, ki je naravna in je z njo človek gradil. Z lesom in človeškim 

rodom niso povezani zgolj začetki, ampak tudi poznejši razvoj, saj je človek uporabljal les za 

izdelavo najrazličnejših orodji, opreme ... Danes iz lesa pridobivamo nešteto snovi, ki jih 
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predelujemo v različne namene in izdelke. Les je pomemben za proizvodnjo papirja, celuloze 

... Pomembne so njegove tehnične lastnosti za predelavo, obdelavo in uporabo. Sekamo ga 

pozimi, ko je najmanj vlage, sušimo ga na zraku. Uporaben je le les, ki je pravilno sušen. Za 

uporabo ga človek obdela v primerne oblike, tega delimo na neobdelan in obdelan les. Med 

slednjega sodi les, ki ga z ročno obdelavo (klanje, tesanje) ali strojnim posegom (žaganje, 

lupljenje in rezanje) pridobivamo za nadaljnjo uporabo. S strojnim posegom pridobivamo 

furnirje ti so osnova za ročno ali industrijsko izdelavo plošč (Papotnik, 1993, str. 7).  
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2.  EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Obdobje  od otrokovega 2. do 7. leta je predoperacionalna stopnja, ki označuje spremembo v 

mišljenju glede predstav, simbolov in pojmov. Vseh situacij otroku ni potrebno odigrati 

navzven. Otrok ima vedno večje sposobnosti ponazarjanja predmetov ali dogodkov, z miselno 

predstavo ali besedo se dejanja vse bolj ponotranjajo (Labinowicz, 2010, str. 62). Otroci, stari 

od štiri do pet let, so zmožni z gestami in besedami globalno predstaviti svojo pot v vrtec in 

nazaj, tudi sami jo prehodijo, a ko jih prosimo, naj to naredijo na reliefu soseščine, tega niso 

sposobni do stopnje konkretnih operacij. Če otroku damo dva enaka reliefa in jih prosimo, naj 

na prvem postavijo punčko na enako mesto kot je na drugem, jo štiriletni otrok postavi na 

približno enako mesto in skoraj ne upošteva razdalje spredaj-zadaj in levo-desno. Za te 

odnose imajo več posluha od pet- do šestletni otroci, a če pri reliefu naredimo obrat za 180 

stopinj, to zanemarijo. Postopno usklajevanje odnosov v prostoru se kaže pri starejših otrocih, 

na višji stopnji miselnega razvoja. Otrokom damo različne pripomočke, pokažemo relief in jih 

prosimo, naj ga oblikujejo. Štiriletnik ne bo izbral pravih pripomočkov, ne bo jih ustrezno 

namestil, saj bodo tesno skupaj ali v majhnih skupinah, zato izdelek ne daje vtisa celote. 

Starejši od pet- do sedemletni otroci pa ustvarijo takega, ki je podoben prvotnemu; kljub temu 

ni ustrezne postavitve (Labinowiz, 2010, str. 73). 

˝Poskusi so pokazali, da je proces nastajanja pojmov vedno produktiven in ne zgolj 

reproduktiven, da se pojem torej pojavi in izoblikuje v kompleksnem procesu reševanja 

določene naloge in da zgolj zunanje okoliščine ter mehanično vzpostavljanje vezi med besedo 

in predmeti za to ne zadošča˝ (Vigotski, 2010, str. 122). Otrok s tem, ko s svojo aktivnostjo 

odkriva nove probleme, v lastnem mišljenju povzroča neravnotežje, kar ga spodbuja h 

graditvi rešitev. Višjo stopno ravnotežja dosega z miselnimi procesi (Batistič Zorec, 2006, str. 

73). 

˝Vigotskega (v Batistič Zorec, 2006, str. 75) je posebej zanimal razvoj pojmov, ki vedno 

predstavljajo posplošitve, zaradi česar so miselni akti˝. Pri posamezniku, pojmi, ki so 

razumljeni kot pomen besed, je bistvo razvoja v prehajanju iz ene v drugo višjo strukturo. Tu 

sodeluje voljna pozornost, sposobnost abstrahiranja, logični spomin, primerjanja in 

razlikovanja mnogo funkcij. Ločeval je spontane pojme, ki jih z osebnimi izkušnjami usvojijo 

otroci, ter znanstvene, ki so pridobljeni s šolskim učenjem. Razlike med njimi so v tem, da se 
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prvi razvijajo od elementarnih in nižjih značilnosti, od konkretnega k razlagam, medtem ko se 

drugi, znanstveni, razvijajo v obratni smeri, od povezovanja pojma z izkustvom. Za razvoj 

znanstvenih pojmov je potrebna določena stopnja zrelosti spontanih pojmov.  

Aktivno vlogo pri lastnem učenju otroka je podobno kot Piaget zagovarjal Vigotski. ˝Njegovo 

stališče je, da so specifične človeške funkcije pridobljene in da njihov razvoj poteka s 

pomočjo učenja. Učenje ne le spremlja razvoj, ampak je lahko tudi njegov predhodnik, ga 

spodbuja in izziva nove pojavne oblike v razvoju. Tako kot Piaget meni, da pri učenju obstaja 

neka zgornja optimalna meja˝ (Batistič Zorec, 2006, str. 74). 

Da bi otrok postopoma obvladal tisto, kar sam ne bi zmogel, mora biti poučevanje korak pred 

razvojem in tako pomaga otroku. Območje bližnjega razvoja, o katerem govori Vigotski, pa je 

razdalja med dvema razvojnima linijama, ki je med nivojem aktualnega in potencialnega 

razvoja. Prvega ugotavljamo s pomočjo samostojnega reševanja nalog, drugega pa predstavlja 

reševanje problema ob bolj sposobnem vrstniku ali odraslem (Batistič Zorec, 2006, str. 76). 

 

 

2.1.1 Cilji diplomskega dela 

 

Otroku približati pojem zemljevid  ter da loči med zemljevidom sveta, zemljevidom Slovenije 

in zemljevidom mesta. 

Otrok se z aktivnim sodelovanjem pri izdelavi lesenega zemljevida – lesene sestavljanke uči 

njegovih značilnosti in uporabnosti. 

 

 

2.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Ali bodo otroci, stari 5–6 let, usvojili pojem zemljevid? 

Ali bodo otroci, stari 5–6 let, ločili med zemljevidom sveta, zemljevidom Slovenije in 

zemljevidom mesta? 

Ali lahko otroci, stari 5–6 let, povedo, kaj se nahaja na zemljevidu sveta, zemljevidu 

Slovenije in zemljevidu mesta? 
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2.1.3 Vzorec 

 

Otroci so vključeni v vrtec Ciciban v Ljubljani, natančneje v enoto Lenka, v kateri sem 

izvedla praktični del diplomskega dela, natančneje v skupini Srna. Spremljala in opazovala 

sem 18 otrok, od tega 12 dečkov in 6 deklic, v starosti od 5 do 6 let.  

 

 

2.1.4 Raziskovalna metoda 

 

Za pedagoško raziskovanje pri projektnem delu sem uporabila deskriptivno raziskovalno 

metodo. 

Deskripcija: postopek opisovanja dejstev, procesov in pojavov. 

Deskriptivno metodo predstavlja skupek postopkov, s katerimi opisujemo pojave na področju 

vzgoje in izobraževanja; to pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov, ne glede na 

vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo. 

 

2.1.5 Kaj je zemljevid? Kdo nam lahko pomaga pri iskanju informacij? Kje lahko 

dobimo informacije? 

 

Tabela 1: Odgovori otrok na vprašanja Kaj je zemljevid? Kdo nam lahko pomaga pri iskanju 

informacij? Kje lahko dobimo informacije? 

 

 Kaj je zemljevid? Kdo nam lahko 

pomaga pri iskanju 

informacij? 

Kje lahko dobimo 

informacije? 

Deček Tabla, kjer je narisano. Učitelj Pri detektivu 

Deček List papirja Tiskarna V knjigi 

Deklica Ko ne veš, kje si in ti 

pomaga. 

Policist Od gusarjev 

Deček Je to, če se izgubiš, ko 

napačno zaviješ, 

Gusar  Pri profesionalcu 
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pogledaš na zemljevid 

in zaviješ  nazaj. 

Deček Listek s potmi Kapitan V knjigarni 

Deček Pripomoček, ko ne veš 

ti pomaga. 

Delavec V šoli 

Deklica Kompas Ivan V knjižnici 

Deklica Puščica Knjižničarka Na računalniku 

Deček Ko se izgubimo, 

pogledamo in najdemo 

ulico. 

Zemlja, mizar, 

padalec, poštar 

Po telefonu 

Deček Papir s črtami Dedi, babica V trgovini 

Deček Tisto, na kaj gledamo, 

ko iščeš zaklad in ga 

najdeš. 

Oči, mami V muzeju 

Deklica Je to, da nam pokaže, 

kam moremo iti. 

Pilot, stevardesa, ribič Pri vzgojiteljici,  

veliko vejo. 

Deklica Ko se izgubimo, 

pogledamo in najdemo 

ulico. 

Reševalec Na pošti, na banki 

Deček List papirja Lovec Na tiskalniku 

Deček Ko ne veš, kje si in ti 

pomaga. 

Pesnik Na dnevniku, pri 

novinarju 

Deček Če očka ne ve, kam, 

pogleda na zemljevid. 

Veterinar V pisarni 

Deklica Pripomoček, ko ne veš, 

ti pomaga. 

Varuška Pri novinarju 
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Deček  Plesalec, 

zobozdravnik 

Na policiji, pri 

zobozdravniku 

 

Interpretacija 

 

Pri vprašanju Kaj je zemljevid? so otroci podajali izvirne ideje, ki so bile dokaj pravilne in 

utemeljene. Večina jih je vedela, kaj je zemljevid, in tudi srečali so se že z zemljevidom, 

nekaj odgovorov se je ponovilo. Pri vprašanju Kdo nam lahko pomaga pri iskanju informacij? 

so otroci našteli kar nekaj odgovorov in ti se niso ponavljali, predvsem so bili izvirni in 

nobenega nisem štela za napačnega, vsi odgovori so bili sprejeti pozitivno. Otroci so pri 

odgovoru Kje lahko dobimo informacije? prav tako naštevali vse, ki so jim kdaj koli pomagali 

ali od njih kaj izvedeli. Tudi ti odgovori so bili izvirni in sprejeti kot pravilni. Le en deček ni 

vedel, kaj bi lahko bil zemljevid in ni imel nikakršne predstave o tem, zato sem tudi to 

sprejela kot pravilno in tako kot je sam želel. Otroci so predvsem v tem delu uživali, zato ker 

so sami pisali in izdelovali plakate o teh vprašanjih. Ker sem predvidevala, da so se odgovori 

ponavljali zaradi skupinskega dela, sem za nadaljnje dejavnosti, vezane na ugotavljanje 

njihovega usvojenega znanja, uporabljala individualne razgovore z otroki. 

 

 

2.1.6 Umeščanje stavb v zemljevid Ljubljane 

 

Tabela 2: Individualno umeščanje stavb v zemljevid Ljubljane 

 

 Zmajski most Nebotičnik Prešernov 

spomenik 

Ljubljanski 

grad 

Deklica + + + + 

Deček X + + + 

Deček + X + + 

Deček X + + + 

Deklica X X + + 
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Deklica X X + X 

Deček + + + + 

Deček X X + + 

Deček X X + + 

Deček + X + + 

Deček + X X + 

Deček X X X + 

Deklica X X + + 

Deček + + + + 

Deček + X + + 

Deklica + X + + 

Deklica + X + X 

Deček + + x + 

 

Interpretacija 

 

Delo je potekalo individualno, tako sem si lahko pridobila vpogled v razumevanja otrok. 

Najprej sem postavila zemljevid in pripravila znamenitosti, ki so jih morali otroci umestiti v 

zemljevid Ljubljane, ki smo ga sami izdelali. Otroke sem vodila s kratkimi, enostavnimi 

vprašanji skozi razmišljanje in umeščanje znamenitosti. Pri individualnem delu sem opazila, 

da otrokom ne delata pretiranih težav Ljubljanski grad, ki je najvišja točka in jim pri tem kot 

orientacija služijo zarisane pešpoti in zelenje, ki predstavlja hrib. Tudi Prešernov spomenik 

jim ni povzročal prevelikih težav, saj so za orientacijo uporabljali cerkev in Tromostovje, kar 

jim je dalo osnovne orientacijske točke za umeščanje. Zmajski most je večina otrok umestila 

pravilno, saj so se orientirali tako, da so rekli »tisti most, čez katerega pelje cesta in čez vozijo 

avtomobili«. Ta je takoj pod Ljubljanskim gradom, ko smo šli z gradu, smo si ga ogledali. 
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Največ težav so imeli pri Nebotičniku, saj niso imeli nobene pomembne orientacijske točke. 

Kljub temu je večina otrok znamenitosti pravilno umestila. 

 

Graf 1:  Umestitev znamenitosti v zemljevid Ljubljane 

 

Interpretacija 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je največ otrok umestilo pravilno tako Ljubljanski grad 

kot tudi Prešernov spomenik, nekaj več kot polovica jih je pravilno umestila Zmajski most, 

medtem ko je večina otrok Nebotičnik umestila napačno. 

 

 

2.1.7 Obrat zemljevida Ljubljane za 180 stopinj in ponovno umeščanje stavb 

 

Tabela 3: Individualno umeščanje stavb v zemljevid Ljubljane, obrnjen za 180 stopinj 

 

 Zmajski most Nebotičnik Prešernov 

spomenik 

Ljubljanski 

grad 

Deklica X + + + 

Deček + + + + 

Deček + + + + 
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Deček X + + + 

Deklica X X + + 

Deklica X X + X 

Deček + + + + 

Deček X X + + 

Deček X X + + 

Deček + + + + 

Deček + + X + 

Deček X X X + 

Deklica + X + + 

Deček + + + + 

Deček + X + + 

Deklica + + + + 

Deklica + X + X 

Deček + + X + 

 

Interpretacija  

 

Delo je potekalo individualno, nekaj dni kasneje po prvem preizkusu, s pomočjo česar sem si 

pridobila dober vpogled razumevanja otrok. Poskrbela sem, da situacija ni bila enaka oz. da 

prejšnje umeščanje ni vplivalo na otroke. Najprej sem zavrtela zemljevid za 180 stopinj in 

pripravila znamenitosti, katere  so morali otroci umestiti v zemljevid Ljubljane. Pri tem sem 

postavljala  otrokom kratka enostavna vprašanja, ki so jih vodila skozi razmišljanje in 

umeščanje znamenitosti. Pri zasuku zemljevida za 180 stopinj je prišlo do spremembe, nad 

katero sem bila presenečena, saj so nekateri otroci Nebotičnik po zasuku zemljevida pravilno 

umestili. Pri zasuku sem namreč predvidevala, da bo večina otrok zasuk zanemarila in 
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postavljala znamenitosti na prvotno mesto. Po zasuku zemljevida pa je prišlo do izboljšanja 

rezultatov. Predvidevam, da se je to zgodilo, ker se je nekaterim otrokom po aktivnem učenju 

tudi morda nekje na vmesni točki odprlo razumevanje in vplivalo na rezultate. 

 

Graf 2: Umestitev znamenitosti v zemljevid Ljubljane, obrnjen za 180 stopinj 

 

Interpretacija  

 

Iz grafa je razvidno, da je večina otrok pravilno umestila vse znamenitosti. Očitna razlika je 

pri postavitvi Nebotičnika, ki je imel pri prejšnjem grafu večji delež otrok, ki ga niso pravilno 

umestili. Tudi Zmajski most je večji delež otrok po rotaciji zemljevida umestil pravilno. 
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2.1.8 Individualni odgovori na vprašanja Kaj se nahaja na zemljevidu Ljubljane? Kaj se 

nahaja na zemljevidu Slovenije? Kaj se nahaja na zemljevidu sveta? 

 

Tabela 4: Kaj se nahaja na različnih zemljevidu Ljubljane, zemljevidu Slovenije in 

zemljevidu sveta 

 

 Kaj se nahaja na 

zemljevidu Ljubljane? 

Kaj se nahaja na 

zemljevidu 

Slovenije? 

Kaj se nahaja na 

zemljevidu sveta? 

Deček Ljubljanski grad, ulice, 

stavbe, ceste, 

Tromostovje  

Mesta, ceste, proga, 

kampi, meja 

Države, otoki, morja, 

oceani, kontinenti 

Deček Ljubljanski grad, ceste, 

ulice, stavbe  

Evropa, kontinenti, 

morje 

Mesta, ceste, reke, 

meja 

Deklica Grad, stavbe, ceste, 

ulice, objekti 

Malo morja, mesta, 

letališča, ceste, meja 

Države, morje, 

oceani, otoki, reke 

Deček Ceste, Zmajski most, 

hiše-stavbe, ulice, 

Ljubljanica 

Ceste, mesta Oceani, morje 

Deček Ljubljanski grad, ceste, 

stavbe 

Mesta, kraji, vasi Države, morja, 

celine, reke 

Deček Reke, ceste, mostovi, 

trgi, stavbe 

Ceste, mesta, reke Meje, oceani, gore, 

države 

Deklica Mostovi, reke Mesta Morja 

Deklica Hiše, bloki, stavbe, 

mostovi 

Mesta Morje 

Deček Ljubljanski grad, 

Prešernov spomenik, 

ulice, parki, mostovi 

Mesta, morje, reke Države, morja, celine 
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Deček Grad, Nebotičnik, 

stavbe, mostovi 

Mesta, vasi, kraji, 

morje, reke, avtoceste 

Države in imena 

držav, vode, morje 

Deček Reke, hiše, parki, ceste Mesta Države, morje, 

sladke vode 

Deklica Grad, park Tivoli Mesta Države 

Deklica Mostovi, vrtec,grad, 

ulice 

Reke, morje Države 

Deček Reke, grad, mostovi Mesta, reke, 

Jadransko morje 

Države kontinenti 

Deček Ljubljanica, grad, 

stavbe 

Ceste, reke, hribi Države, mesta, morja 

Deček Ljubljanica, mostovi, 

ulice 

Mesta Morja, Avstralija, 

ocean 

Deklica Ulice, stavbe Reke, mesta, proga Morje, oceani, celine 

Deček Ceste, stavbe Avtoceste, mesta Kontinenti 

 

 

Interpretacija  

 

Vsi otroci, ki so sodelovali pri projektu, s katerim smo spoznavali značilnosti zemljevidov, so 

z najmanj eno od značilnosti potrdili, da so usvojili značilnosti zemljevidov, o katerih smo se 

pogovarjali, jih spoznavali in z njimi rokovali. Večina otrok je navedla več kot eno značilnost 

zemljevida. Tako sem dobila tudi povratno informacijo o tem, da so otroci usvojili pojem 

zemljevida. Ugotovila sem, da govorno otroci razumejo in znajo opisati značilnosti 

posameznega zemljevida. Ponudila pa sem jim tudi didaktični list, s katerim sem želela 

dodatno preveriti njihovo razumevanje pojma zemljevid, ko so morali slike povezati z 

zemljevidom je bilo za njih to veliko težje. 
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3 ZAKLJUČEK  

 
S pomočjo osnovnih vprašanj smo z otroki poskušali razumeti in spoznati značilnosti 

zemljevida, pri čemer smo se osredotočali na njihovo razumevanje pojma zemljevid. To smo 

izvedeli tako, da so otroci sami odgovorili na vprašanja: Kaj je zemljevid? Kdo nam lahko 

pomaga pri iskanju informacij? Kje lahko pridobimo informacije? Cilj je, da bi na koncu 

otroci spoznali in razumeli pojem zemljevid in ločili med različnimi vrstami zemljevidov. 

Otroci naj bi spoznali in ločili med zemljevidom sveta, na katerem se nahajajo kontinenti, 

države, oceani ... zemljevidom Slovenije, na katerem se nahajajo reke, mesta, ceste ...  in 

zemljevidom mesta, na katerem se nahajajo objekti, ulice ... Izdelali smo zemljevide iz lesene 

furnirne plošče. Na osnovno ploščo smo projicirali zemljevid Ljubljane in jo nato razrezali v 

obliki sestavljanke. Izdelali smo nekaj modelov stavb, ki se nahajajo v našem mestu. Otroci so 

se izredno potrudili in pri tem uživali v izdelavi lesenih igrač, s katerimi so se kasneje ves čas 

igrali. Izdelali so model vrtca, model Kristalne palače, model Zmajskega mosta ... vsak tisto, 

kar si je sam izbral. Poleg tega smo izdelali tudi zemljevid Slovenije po regijah in zemljevid 

sveta s kontinenti. 

Končni namen je bil izvedeti, ali so otroci usvojili pojem zemljevid, in kakšne so razlike med 

različnimi zemljevidi oz. ali ločijo med zemljevidom sveta, zemljevidom Slovenije in 

zemljevidom mesta. To sem izvedela z individualnimi odgovori na vprašanja: Kaj se nahaja 

na zemljevidu Ljubljane? Kaj se nahaja na zemljevidu Slovenije? in Kaj se nahaja na 

zemljevidu sveta? Otroci so usvojili pojem zemljevid. Ponudila sem jim tudi didaktični list, 

katerega so rešili pravilno, kar je ponovno potrdilo, da ločijo zemljevide med seboj, vendar so 

jim ti delali več težav kot govorna interpretacija. 

Spoznali smo nekaj stavb, tipičnih za staro in novo Ljubljano, primerjali stavbe nekoč in 

danes, npr. včasih je bil najvišji Nebotičnik, sedaj ima to vlogo Kristalna palača, ki se med 

drugim nahaja v BTC-ju, to je na obrobnem delu Ljubljane, kjer je tudi nakupovalno središče. 

Ta je pustila na otrocih najmočnejši vtis. Ogledali smo si Ljubljanski grad kot najvišjo točko, 

Prešernov spomenik, Zmajski most ... Središče Ljubljane smo spoznavali ob turističnem 

vodniku za otroke. Otroci so se veliko naučili in se ob tem igrali. Z aktivnim vključevanjem 

so pojmi in predstave otrok o mestu Ljubljana boljše, so ozaveščeni in rešitve, do katerih 

pridejo sami, so bolj trajnostne. Pri projektnem delu je izrednega pomena proces, v katerem 

otrok raste in se razvija. Cilj je sicer zelo pomemben, a je v procesu drugotnega pomena, 

velikokrat je ˝manj˝ za otroka več. Otrok je bitje, ki mu naš cilj ne pomeni veliko, a če 

pretiravamo, pride do tega, da naši cilji niso uresničeni. Med drugim bi opozorila, da je pri 
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takih dejavnostih, ko otroci spoznavajo konkreten predmet, potrebno uporabljati stvarne 

predmete in ne otroških, saj slednji lahko zavedejo otroka in mislijo, da se npr. na zemljevidu 

nahaja kit, žirafa ... 
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5 PRILOGA  

 

5. 1 Predstavitev praktičnih dejavnosti, ki so potekale v vrtcu in v 

tehnični delavnici Pedagoške fakultete v Ljubljani 

 
5.1.1  Izdelava plakatov 

 
Cilji: 

- Ugotoviti predznanje otrok in njihove predstave. 

- Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itd. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov. 

 

Potek dejavnosti: 
V skupino zjutraj prinesem velike bele liste. Otrokom povem, da bomo izdelali plakate o tem, 

kaj je zemljevid, kje lahko dobimo informacije in kdo nam lahko pomaga pri iskanju 

informacij? Otroci sami napišejo svoje predstave in ideje. Tistim, ki ne znajo še pisati, 

pomagam tako, da z lista, na katerega mu zapišem njegovo idejo, to prepiše na plakat. Vse 

odgovore sprejmem za pravilne. 

 

Analiza dejavnosti: 
Otroci so izredno uživali pri izdelavi plakatov, saj so bile vse ideje zapisane in nobena ni bila 

izpuščena, zapisovali so svoje predstave o zemljevidu. Ideje so bile originalne, izvirne. Meni 

je bila najbolj zanimiva ideja, da je zemljevid kompas. Otroci so predvsem uživali v izdelavi 

plakatov, ker so jih izdelali popolnoma sami. Tistim, ki niso znali pisati, smo na njihovo željo 

zapisali idejo na list papirja in nato so jo prepisali na skupni plakat. Pri tem so sodelovali vsi. 

Nekateri so želeli vse izdelati sami, a smo se dogovorili, da sodelujemo po skupinah in si 

lahko pomagamo, vendar moramo upoštevati vsakogar. Morda bi bilo bolje, če bi plakate, ker 

so bili veliki, izdelovali na tleh. Otroci bi lažje zapisovali svoje predstave. Če bi individualno 

izpraševala otroke, nekateri ne bi ponavljali odgovorov sovrstnikov. Le en deček ni podal 

odgovora. Pri drugih dveh vprašanjih pa so otroci podajali po več odgovorov. 
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Slika 1: Deček zapisuje svojo idejo 

 

 

Slika 2: Deklice zapisujejo ideje 

 

 

5.1.2 Nakup zemljevida 

 

Cilji: 

- Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov ter različnih vprašanj. 

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ter različnih situacijah. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki ob pogovoru ugotovimo, da bi bilo dobro imeti zemljevid, da lahko pogledamo, kaj 

se nahaja na njem in se laže orientiramo. Ob pogovoru tudi ugotavljamo, kje bi lahko nakupili 

zemljevid. Predlogi, ki so prevladali, so bili pošta in trgovina. Nato se še pogovarjamo o tem, 

kateri zemljevid bi potrebovali. Ker smo v Ljubljani, se odločimo za nakup zemljevida 

Ljubljane in še zemljevida Slovenije, ker smo se pogovarjali, da v kratkem odidemo na izlet v 

Kamnik. Ob tem so  ugotovili, da bo Kamnik verjetno na zemljevidu Slovenije.  
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Analiza dejavnosti: 

Z otroki smo se odpravili na lov za zemljevidom. Z vzgojiteljico sva predvidevali, da verjetno 

ne bomo dobili zemljevida ne v trgovini ne na pošti. Ker so bile to ideje otrok, smo se 

strinjali, da poskusimo, zato smo našo pot načrtovali tako, da smo šli mimo Petrola, kjer v 

resnici prodajajo zemljevide. Na poti nazaj pa je en deček opazil Petrol in rekel, da tam ga 

gotovo imajo, zato smo šli pogledat, ali je to res. Ko smo dobili oba zemljevida, so bili 

izredno veseli in smo si ob prihodu v vrtec ogledali tako zemljevid Ljubljane kot zemljevid 

Slovenije. Otroci so bili veseli, ker smo jih  peljali kupovat zemljevide,  in zelo zadovoljni, da 

smo jih dobili.  

 

Slika 3: Deklica si ogleduje zemljevid Ljubljane pred nakupom 

 

 

5.1.3 Izlet v Kamnik 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itd. 

- Otrok doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava merjenje časa. 

- Otrok primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodja in pripomočke, ki jih srečuje v 

svojem okolju. 

 

Potek dejavnosti: 

Ker smo načrtovali izlet v Kamnik, smo si tudi priskrbeli zemljevid, na katerem smo poiskali 

mesto Kamnik. Tako smo spoznavali tudi zemljevid Slovenije, na katerem se nahajajo mesta, 

ceste, in ugotovili smo, da tudi železnica. Otrokom je bilo zelo všeč, da so na zemljevidu sami 

iskali in tudi našli Kamnik. Predvsem pa so uživali v tem, da so mi lahko pokazali pot v 

Kamnik. Sama sem izrazila tudi veliko navdušenje nad njihovimi sposobnostmi, kar jim je 
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bilo všeč in so drug za drugim kazali našo pot. Kupili smo tudi zemljevid Ljubljane, ki smo si 

ga tudi natančno  pogledali in ugotavljali, kam bomo šli. Ogledali smo si tudi legendo na robu 

zemljevidu in na začetku ugotavljali, kaj pomenijo različni simboli. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so izredno navdušeni nad izletom, saj jih večina ni nikoli potovala z vlakom. Z otroki 

smo na postaji še pogledali, kje je Kamnik in kam bomo potovali. Otroci so na zemljevidu 

pokazali, kam gremo, in ugotovili, da res tja pelje vlak, ker je označena železnica z belo 

črnimi črtami, opazili pa so tudi, da se železnica v Kamniku konča. Zelo zabavno jim je bilo 

pri strojevodji, predvsem ker tam nikjer niso našli volana, zanimalo pa jih je še, kako vlak 

ostane na svoji poti. Vlakovodja jim je razložil, da je to zato, ker vlak potuje po tirih. Všeč 

jim je bil pogled iz kabine lokomotive. Na postaji smo se znova združili v kolono in odšli do 

mosta čez Kamniško Bistrico, ki smo ga izmerili s koraki. Zelo jim je bilo všeč, saj je bil izlet 

za vse otroke drugačno in nenavadno doživetje. Nato smo se odpravili še na Mali grad, kjer 

smo si ogledali prelep razgled in na posebni tabli zemljevid hribov. 

 

 

Slika 4: Deček in deklica iščeta Kamnik na zemljevidu Slovenije 

 

 

Slika 5: Otrok nariše našo pot v Kamnik 
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5.1.4 Obisk knjižnice Bežigrad 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itd. iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih 

rešitev in odgovorov. 

- Otrok se seznanja z orientacijo ob zemljevidu in se drži zarisane poti. 

- Otroka spodbujamo k spoznavanju okolice z različnimi pristopi. 

 

Potek dejavnosti: 

Zarišemo pot na zemljevidu Ljubljane in po navodilih otrok odidemo v knjižnico Bežigrad, 

kjer si izposodimo knjige o zemljevidih. V knjižnici se dogovorimo, da si vsak sposodi vsaj 

eno knjigo po lastni izbiri na temo zemljevid. Izposodimo si tudi vodiče, v katerih so 

znamenitosti Ljubljane. Knjige si nato v vrtcu pogledamo in si preberemo tisto, kar zanima 

otroke oz. kar si vsak sam izbere.  

 

Analiza dejavnosti: 

Z otroki odidemo v knjižnico, kjer jim je izredno zanimivo. Obiščemo knjižnico, v katero ne 

gremo običajno, do tja se pa orientiramo po zemljevidu Ljubljane. Otroci uživajo, ko na 

zemljevid zarisujemo pot in iščemo najbolj enostavno pot v knjižnico. Na poti se naučimo, 

kam gledamo in kje je zapisana ulica. Ugotavljamo namreč, ali smo na pravi poti - pogledamo 

na tablice v križiščih in vidimo, da hodimo prav. V knjižnici si izposodimo knjige na temo 

zemljevid in jih najprej pregledamo, katere nam najbolj pridejo prav; to jim je zelo všeč, saj je 

končni izbor knjig odvisen od posameznika. Tiste, ki so si jih izbrali, si izposodimo. Otroci so 

navdušeni nad doseženim ciljem in izposoja knjig je uspešna. Knjige si v vrtcu dobro 

pogledamo in ugotavljamo, kaj se nahaja na zemljevidih, zato smo si izposodili še knjige o 

Ljubljani, Sloveniji in svetu. Vsak otrok z veseljem pove, katero knjigo si je izbral. Nazaj 

odidemo z avtobusom, otroci pa takoj na postaji opazijo dva zemljevida in me opomnijo, da ju 

moram fotografirati. En je zemljevid Ljubljane, drugi pa so proge mestnega avtobusa. Tako se 

ob čakanju avtobusa dogovorimo, da bomo dobro opazovali, ker se morda še kje nahaja 

zemljevid, za katerega še ne vemo. 
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Slika 6: Otroci si izbirajo knjige v knjižnici 

 

 

5.1.5 Zgodba o zmaju Direndaju 

 

Cilji: 

- Otrok razvija sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 

Potek dejavnosti: 

Lutka zmaj v igralnico prinese knjigo o zmaju Direndaju, katero tudi preberemo, saj gremo v 

naslednjih dneh na ogled Zmajskega mosta. Otroci obnavljajo zgodbo in prirejajo sličice z 

ilustracijami. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci spoznajo lutko zmaja, nad katero so zelo navdušeni, saj je niso pričakovali, ta jih je 

presenetila. Otroci zgodbo zares doživijo, saj so si veliko zapomnili. To sklepam po njihovem 

pripovedovanju in obnavljanju zgodbe. Uživajo ob obnavljanju zgodbe ob ilustracijah. Skupaj 

izdelamo ilustracije, ki jih imamo na vidnem mestu, da lahko otroci nenehno in kadar želijo 

obnavljajo zgodbo. Ob ilustracijah izdelamo še majhne sličice, ki jih otroci plastificirajo, in 

prirejamo sličico z ilustracijo. Otroci v tem uživajo in se popravljajo, si pomagajo in 

sodelujejo. Na koncu skupaj ob slikanici preverimo, ali smo prav priredili sličico z ilustracijo. 

Otrokom omogočimo, da naredijo svoj konec, kar jim je še bolj zabavno, in uživajo ob 

izmišljanju in izdelavi nadaljevanja in konca zgodbe. Zgodba jim je zelo všeč. 
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 Slika 7: Branje knjige Zmaj Direndaj 

 

 

Slika 8: Obnavljanje zgodbe ob ilustracijah iz slikanice 

 

 

5.1.6 Ogled mosta 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in 

objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo. 

- Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in ˝športnega 

obnašanja˝.  

 

Potek dejavnosti: 

Danes odidemo na ogled Zmajskega mosta, da bomo v vrtcu lahko izdelali model. Ker je pot 

dolga, nameravamo oditi na ogled z avtobusom. Po ogledu mosta v vrtcu po skupinah 

nadaljujemo podoživljanje in rešimo didaktični list, kako zmaj nabira gobe, katere mora 

pobrati na poti. Tretja skupina se igra igro Ali je kaj trden most, po predlogu otrok. 
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Analiza dejavnosti: 

Po ogledu mosta se na željo otrok igramo igro Ali je kaj trden most, ob tem uživamo in se 

učimo sodelovanja ter utrjujemo igro, tisti, ki jo že poznamo, ostali se igro naučimo. Otroci 

uživajo v reševanju zmajčkovega didaktičnega lista, saj morajo dobro pogledati, po kateri poti 

mora zmajček iti, da lahko pobere vse gobe, hkrati pa po opravljeni nalogi pobarvajo ostalo na 

didaktičnem listu  kot pobarvanko. Otroci pri tem rišejo črte od gobe do gobe in tiste, ki 

zmajček pobere, pobarvajo. Najbolj jim je bil všeč ogled in ugotavljanje, kako je zmaj 

Direndaj učil peške plavati v Ljubljanici. Tako so otroci tudi spoznali reko, ki teče pod 

Zmajskim mostom. Ugotavljali so tudi, kje je bil zmaj na zagovoru pri županu, tako da smo se 

odločili, da gremo pogledat še mestno hišo. Otrokom je bilo novo doživetje všeč, pred mestno 

hišo pa so znali povedati, kdo je župan našega mesta. 

 

 

Slika 9: Na Zmajskem mostu 

 

 

5.1.7 Primerjava zemljevidov 

 

Cilji: 

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih v vsakodnevnih 

dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah. 

- Otrok se uči primerjati in opazovati podobnosti in razlike istega pojma oz. predmeta. Ob 

tem uživa in se počuti ugodno. 

- Otrok primerja in razlikuje pripomočke, ki jih srečuje v svojem okolju. 

 

Potek dejavnosti: 

Pogovor o zemljevidih in ogled različnih zemljevidov, ugotavljanje razlik in podobnosti. 

Otrokom razdelimo tudi zemljevide Ljubljane, katere nam je priskrbel prijazni očka. Tako si 
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vsak otrok na svojem zemljevidu pogleda, kaj se nahaja na zemljevidu Ljubljane, nato rešimo 

še didaktični list o tem, kaj je na zemljevidu Ljubljane. Zemljevide, ki smo jih zbrali v tem 

tednu, primerjamo med seboj. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci spoznavajo značilnosti zemljevida in ob tem ugotovimo, da obstajajo razlike med 

zemljevidi. Ob tem otroci oblikujejo nove in konkretne predstave o zemljevidu kot 

pripomočku za orientacijo. Skupaj ugotavljamo, v čem so si zemljevidi podobni in v čem 

različni ter kaj se nahaja na zemljevidu Ljubljane, zemljevidu Slovenije in zemljevidu sveta. 

Najbolj jim je všeč to, da ima vsak svoj zemljevid in ga lahko vzame s poličke, kadarkoli kdo 

želi in si ga ogleda. Morda bi bilo bolje, če ne bi uporabili otroških zemljevidov, na katerih so 

npr. živali, saj so nekateri otroci dobili predstavo, da je potemtakem tudi na pravem 

zemljevidu npr. kit, delfin in podobno. Saj je ob besedni igri o tem, kaj se na katerem 

zemljevidu nahaja, deček omenil, da kit. Ugotovila sem, da je otrokom lažja besedna 

interpretacija od povezovanja na didaktičnem listu. 

 

 

Slika 10: Primerjanje otroške literature ter primerjanje razlik in podobnosti zemljevidov 

 

 

5.1.8 Izdelava zemljevida Slovenije 

 

Cilji: 

- Otrok si oblikuje odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in ekonomike, 

odgovornosti, natančnosti, reda in si razvija sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in 

reševanju problemskih situacij. 

- Otrok doživlja umetnost kot del družbenega in kulturnega življenja. 



 

53 
 

- Otrok oblikuje iz različnih materialov in si tako razvija svoje tehnične ustvarjalne zmožnosti 

in sposobnosti. 

- Otrok uporablja različen material in ga prepoznava ter tehnične pripomočke, ki mu 

omogočajo različno uporabo in mu lajšajo delo. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom v vrtec prinesem petelina, ker nisem dobila nagačene kokoške, in ob živali 

ugotavljamo, čemu je podobna. Kmalu ugotovimo, da ima podobno obliko kot naša država, 

zato nadaljujemo  pogovor o Sloveniji in zemljevidu, ki smo ga kupili. Začnemo tudi s 

pripravami na izdelovanje sestavljanke zemljevida Slovenije po regijah.  

 

Analiza dejavnosti: 

Za motivacijo uporabim petelina, ker ne dobim kokoši. Najprej me malo zaskrbi, ker petelin 

ni kokoš, s katero primerjamo Slovenijo. A otroci vseeno ugotovijo, da sem ga prinesla zaradi 

tega, ker je Slovenija po obliki podobna kokoši. Neka deklica me vpraša, da kje pa ima 

kokoši, jaz pa to izkoristim, zato da jim pokažem še zemljevid Slovenije po regijah in povem, 

da je to njegova kokoš. Vsak otrok nato sam nariše svojo Slovenijo. Zatem se lotimo priprav 

na izdelovanje sestavljanke zemljevida Slovenije po regijah. Z otroki skupaj ugotovimo, da 

potrebujemo les, orodje in prostor,  pogovorimo pa se še o varnosti pri delu z orodjem in 

napravami. Zelo jim je všeč, saj izdelujemo svoje igrače, ki nam bodo delale družbo in bodo 

služile za igro. Otroci spoznavajo značilnosti zemljevida Slovenije. Otrokom je lažje 

projiciranje zemljevida Slovenije na les kot risanje na papir. 

 

 

Slika 11: Brušenje koščkov sestavljanke zemljevida Slovenije in prilagajanje osnovi 
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5.1.9 Seznanjanje s tehničnim orodjem 

 

Cilji: 

- Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti. 

- Otrok spoznava namen in pomen tipičnih predmetov, pojavov in procesov ter razvija prstne 

spretnosti, t.i. fino motoriko. 

- Otrok soustvarja delovno in igralno okolje po lastnem občutku ter ureja predmete po 

skupnih značilnostih in jih šteje. 

 

Potek dejavnosti: 

Spoznamo orodje (žage, vrtalnike in kladiva) in jih preizkusimo. Otroci ob tem spoznavajo 

tudi varno rabo orodja. Uredimo mizarski kotiček, ki nam bo vedno dostopen za delo z lesom 

in orodjem. Ker poteka delo v skupinah in se menjavamo, eni že pričnejo z izdelavo 

zemljevida, drugi pa si ogledajo vrtec in ga fotografirajo. V igralnici nato izdelujejo eni model 

vrtca in drugi pa zemljevid Slovenije. Vsi na svojem zemljevidu označijo, kje se vrtec nahaja. 

Narišemo vrtec tako, kot ga vidijo otroci. Natisnemo tudi fotografijo vrtca, da lahko izdelamo 

model niza, v katerem bivamo. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci ob dejavnosti uživajo in se ob tem počutijo pomembne, saj lahko sami izdelujejo 

zemljevide in se ob tem učijo značilnosti le-teh. Najbolj jim je všeč to, da sami izdelujejo 

modele, fotografirajo, izdelujejo, urejajo in se ob tem počutijo pomembne in koristne. Otroci 

najprej obrišejo pod in nato na tleh dokončajo svoje izdelke. Ob tem uživajo, saj vidijo, kako 

njihovi izdelki dobivajo podobo projiciranega, narisanega, gledanega in izrezanega. Otroci se 

ob tem počutijo pomembne in sami dobivajo ideje, kaj bi še lahko storili in kako. Pričakujem, 

da se bodo jutri lotili tega še z večjo vnemo in notranjo motivacijo, saj zelo uživajo. Pri tem 

jim nudimo spodbude in jim ne dajemo rešitev, ampak jih spodbujamo k lastnemu izražanju in 

iskanju rešitev in idej. 
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Slika 12: Preizkušanje in spoznavanje tehničnega orodja 

 

 

5.1.10 Igra z različnimi zemljevidi 

 

Cilji: 

- Otrok se postopoma seznanja z značilnostmi zemljevidov. 

- Otrok se preko igre uči značilnosti zemljevidov in se ob tem počuti sproščeno. 

- Otrok uporablja različen material in ga prepoznava ter tehnične pripomočke, ki mu 

omogočajo različno uporabo in mu lajšajo delo. 

 

Potek dejavnosti: 

Nastajanje različnih sestavljank, zemljevidov ... Igra in utrjevanje podobnosti in razlik med 

zemljevidi. Ugotavljanje, kaj smo našli na različnih zemljevidih. Še naprej izdelujemo 

zemljevid Slovenije, ki že ima pravo podobo. Drugi izdelujejo model vrtca. 

 

Analiza dejavnosti: 

Skupaj sestavljamo sestavljanke, ki smo si jih sposodili v knjižnici, in ugotavljamo, v čem so 

si različne in v čem podobne. Primerjamo zemljevide iz različne literature. Otroci zelo 

uživajo, zlasti zato, ker ob ugotovitvah nudimo spodbude za dodatno notranjo motivacijo. Ob 

tem sestavljamo tudi svet, ki ima tudi svoje značilnosti in se tako se učimo, v čem so si 

podobni in v čem različni zemljevidi sveta v primerjavi z zemljevidom Slovenije in 

zemljevidom Ljubljane. Otroci se tudi med seboj spodbujajo, popravljajo in si pomagajo, kar 

se mi zdi bolje, kot če bi to počeli odrasli, ki smo v stiku z njimi. 

 



 

56 
 

 

Slika 13: Otroci sestavljajo sestavljanke zemljevid Slovenije 

 

 

5.1.11 Ogled Kristalne palače 

 

Cilji: 

- Spoznavanje znamenitosti in njihovih značilnosti.  

- Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

- Otrok razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in spoznava svojo bližnjo in daljnjo 

okolico. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki odidemo peš do Kristalne palače in si jo ogledamo. Pot si zarišemo na zemljevidu 

Ljubljane in odidemo po zarisanih ulicah. Vse stavbe in znamenitosti si ogledamo v vodiču za 

otroke in si preberemo njihove značilnosti. Vse, kar si bomo ogledali, bomo tudi fotografirali, 

da bomo v vrtcu lahko kasneje izdelali modele iz lesa. Poti si označimo na zemljevidu.  

V vodičih po Ljubljani si preberemo o znamenitostih, ki si jih bomo ogledali v centru 

Ljubljane, zato se z otroki dogovorimo, da prinesejo v vrtec kakšne slike znamenitosti 

Ljubljane in naj na potepu po Ljubljani zelo dobro opazujejo, če bodo katero od stavb 

prepoznali. Otroci z zanimanjem poslušajo, kar jim povem o znamenitostih, in ob tem 

predlagajo, kaj si še lahko preberemo v vodičih. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so izredno navdušeni nad tem, da gremo v Kristalno palačo, saj jih večina še ni bila v 

njej. Tam smo se popeljali s panoramskim dvigalom, ki je bilo izredno hitro in so otroci kar 

vreščali od navdušenja. Bilo jim je všeč z najvišje stavbe opazovati Ljubljano in bili so osupli 
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nad veličastnostjo pogleda z vrha Kristalne palače. Pri vratarju smo dobili tudi prospekte o 

palači, ki smo si jih prebrali. Otrokom je bil obisk zanimiv in zabaven, in predvsem doživetje, 

ki ga niso pričakovali. V bližini palače smo malicali in opazovali, kako štirje delavci, 

privezani na vrvi, čistijo okna. Zabavno jim je bilo tudi opazovati tiste delavce, ki so to počeli 

iz košare delovnega stroja nad bazenom. Pred palačo smo se tudi fotografirali in veselo so se 

nastavljali objektivu. Kristalna palača je na naših otrocih pustila močan vtis. Vsi so zelo vneto 

razlagali o slikah, ki jih bodo prinesli v vrtec jutri. Nekaj dečkov se je takoj po vrnitvi v vrtec 

lotilo izdelave modela Kristalne palače. Le eden deček je bil tako vztrajen, da jo je tudi izdelal 

do konca, ostali so pa se nato odločili, da bodo raje izdelali model vrtca. Deklica, ki ni zmogla 

izdelati Kristalne palače, pa jo je kasneje sestavila iz lesenega konstruktorja in je bila zelo 

ponosna na svoj dosežek, jaz pa sem jo pohvalila, kako zelo dobro se je domislila in izdelala 

model palače. 

 

 

Slika 14: Deklica iz lesenega konstruktorja izdela Kristalno palačo  

 

 

Slika 15: Nestrpno čakanje druge skupine otrok, da se pelje s panoramskim dvigalom 
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5.1.12 Izdelava plakata znamenitosti Ljubljane 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava, da je kulturna dediščina del kulture in zgodovine. 

- Otrok uri fino motoriko, se ob tem dobro in sproščeno počuti. 

- Otrok sooblikuje okolje, v katerem biva, in pripomore k boljšemu počutju tako sebe kot 

skupine. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci poskusijo s primerjavo izdelati model stavbe v nekem razmerju (npr. vrtec ne sme biti 

višji od Kristalne palače), ob tem spoznajo razlike in podobnosti opazovanega. Izdelano 

sestavljanko zemljevid Slovenije po regijah obrusimo, lakiramo in dokončamo. Otroci 

izdelajo plakat znamenitosti, katerih fotografije so prinesli v vrtec. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otrokom je izredno všeč naš mizarski kotiček, ki ga v času dela prestavimo ven na klopi in 

mize, saj lahko tam brezbrižno ustvarjajo. Dogovorimo se, da si bomo ogledali še Ljubljanski 

grad, Prešernov spomenik, Nebotičnik, Tromostovje, Čevljarski most in da bomo ponovno 

obiskali Zmajski most, ki je prav tako pustil močan vtis na otroke, tako kot tudi zgodba o 

zmaju Direndaju. Otroci so zelo uživali v izdelavi plakata z znamenitostmi in kazali, kaj vse 

so našli o Ljubljani. O teh smo si prebrali v vodičih za otroke. Izredno so uživali tudi v 

dokončevanju modelov objektov, ki jih izdelujejo. Presenečena sem bila tudi, da so že takoj 

prinesli zelo veliko slik stare Ljubljane, bili so motivirani in resnično navdušeni nad 

projektom. Plakat smo v naslednjih dneh dopolnjevali. 
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Slika 16: Deček razlaga, kaj je na sliki, ki jo je prinesel 

 

 

5.1.13 Obisk centra Ljubljane 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava, da je kulturna dediščina del kulture in zgodovine, seznanja se s staro in 

novo Ljubljano. 

- Otrok spoznava, da so tehnični pripomočki pomembni in potrebni za delo in ob tem se uči, 

kako delujejo. 

- Otrok odkriva značilnosti zemljevida z njegovo uporabo in ravnanjem. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki se odpravimo na ogled stare Ljubljane. Najprej gremo do Prešernovega spomenika, 

ki je zraven Tromostovja, in si ga podrobno ogledamo, nato pa še Nebotičnik, ki je dolgo časa 

veljal za najvišjo stavbo v Ljubljani (sedaj je to Kristalna palača), park Zvezda, Ljubljanski 

grad in na koncu še enkrat Zmajski most. Vsak otrok nato v vrtcu izdela objekt po želji, torej 

se sam odloči, ali bo to Prešernov spomenik ali pa Nebotičnik, grad ali pa Zmajski most,ali pa 

tudi katera druga stavba, ki smo jo videli. Z otroki si v vrtcu natisnemo stavbe in jih 

izdelujemo modele. 

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci so zelo uživali na ogledu Ljubljane. Najprej smo se odpravili do Univerze, do katere 

smo prišli čez park Zvezda, tam smo si ogledali še sidro, nato pa pot nadaljevali mimo stavbe 
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filharmonije do Čevljarskega mosta. Nato smo si ogledali še lesen most preko Ljubljanice in 

pot nadaljevali do Prešernovega spomenika. Opazovali smo okolico in ugotovili, kaj oziroma 

kam gleda Prešeren. Pot smo nadaljevali čez Tromostovje do Robbovega vodnjaka in pot 

nadaljevali na grad. Na gradu smo si vse znamenitosti, ki smo si jih ogledali, še označili na 

zemljevidu Ljubljane, saj je imel vsak s seboj svojega za orientacijo. Po ogledu Ljubljanskega 

gradu smo nato pot nadaljevali do Zmajskega mosta, nato pa smo se vrnili na Prešernov trg, 

kjer smo si ogledali maketo Ljubljane, ob kateri so otroci z navdušenjem razlagali, kje je 

Ljubljanica, Ljubljanski grad, Tomostovje in kje se nahajamo mi. Na povratku smo si ogledali 

še Nebotičnik. Tako smo opravili našo raziskovalno pot in se vrnili v vrtec, kjer je vsak izbral, 

kaj bo delal. Otroci so bili izredno navdušeni, ko so si izbirali material in ga obdelovali. Tisti, 

ki so potrebovali pomoč, so jo seveda tudi dobili. Otrokom je bil najbolj všeč ogled 

Ljubljanskega gradu, ki je pustil močan vtis zlasti zaradi veličine in topa, ki so se ga lahko 

dotaknili. Bila jim je všeč tudi maketa oz. relief Ljubljane na Prešernovem trgu. 

 

 

Slika 17: Ogled makete oziroma reliefa Ljubljane na Prešernovem trgu 

 

 

5.1.14 Izdelava zemljevida Ljubljane 

 

Cilji: 

- Otrok uri fino motoriko, se uči sodelovanja in dela v skupini. 

- Otrok spoznava delovni proces kot čas trajanja dela, da pridemo do cilja. 

- Otrok uporablja različen material, ga prepoznava ter tehnične pripomočke, ki mu 

omogočajo različno uporabo in mu lajšajo delo. 

- Spoznava različne materiale in iz njih oblikuje ter tako razvija svoje tehnične ustvarjalne 

zmožnosti in sposobnosti. 
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Potek dejavnosti: 

Zemljevid Ljubljane projiciramo na les in dodelamo zemljevid tako, da se vidijo ulice, 

Ljubljanica, mostovi, ceste in stavbe. Podrobnosti in ostalo poudarimo z vodoodpornim 

flomastrom. Z otroki končujemo izdelavo lesenega zemljevida Slovenije, ki smo ga 

spremenili v sestavljanko. Regije in izrezano osnovo brusijo, dodelavajo in nato poskusno 

sestavljajo. 

 

Analiza dejavnosti: 

Z otroki dokončamo naš zemljevid Ljubljane. Otroci zelo sodelujejo v skupinah,  ob tem jih   

opozarjam na natančnost in način barvanja. Zelo radi delajo in sami povedo, da bodo vsi na 

vrsti, pa tudi natančno vedo, kaj je kdo počel pri nastajanju naših lesenih izdelkov. Povedo, da 

komaj čakajo, da se bodo potem lahko še igrali. Tako načrtujemo, da že jutri začnemo z igro 

na našem zemljevidu Ljubljane, kljub temu, da še ni razrezan v sestavljanko. Prav tako 

preizkušajo tudi sestavljanko zemljevid Slovenije. Otroci izdelujejo tudi zemljevid Ljubljane 

in ugotavljajo, kje se nahajajo objekti, ki smo si jih ogledali v centru Ljubljane. Ogled 

Ljubljane jim je bil všeč, zelo so uživali in se zabavali. Pogovarjali smo se o objektih, ki smo 

si jih ogledali, najbolj lepo jim je bilo na Ljubljanskem gradu, predvsem kako lepo se z njega 

vidi Ljubljano. 

 

 

Slika 18: Otroci barvajo zemljevid Ljubljane 
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5.1.15 Izdelava modelov znamenitosti 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava da so tehnični pripomočki pomembni in potrebni za delo in ob tem se uči, 

kako delujejo. 

- Otrok spoznava različne materiale in jih uporablja za svoje izdelke. Ob tem se uči 

sodelovanja in skupinskega dela. 

- Otrok dojema tehnične odnose in se uri v različnih tehnoloških opravilih ter si oblikuje 

pravilne spretnosti, delovne navade ob pravilno urejenem in varnem delovnem mestu. 

 

Potek dejavnosti: 

Na les že izdelujemo zemljevid in izrisujemo objekte, ulice, ceste, parke … da vemo, kje se 

nahajajo glede na naš vrtec. Poti projiciramo s projektorjem na les in otroci izrisujejo, poti in 

položaje stavb. Večino poti smo v eno smer opravili peš, nazaj pa smo se peljali z avtobusom, 

da so se otroci orientirali po ulicah in pomembnih točkah, ki so jim olajšale orientacijo. Vsak 

otrok se je nato odločil, kaj bo izdeloval, tisti, ki so potrebovali pomoč, pa so jo tudi dobili, 

saj nekateri vsega ne zmorejo sami. 

 

Analiza dejavnosti: 

Danes smo izdelali zemljevid Ljubljane in izdelovali modele ogledanih objektov. Otroci zelo 

radi žagajo in izdelujejo izdelke iz lesa. V tem uživajo in hkrati urijo fino motoriko. Nekateri 

so bolj, nekateri manj vztrajni, kar se izkaže predvsem pri izdelovanju Kristalne palače, saj jo 

večina želi izdelati, a ne vztraja do konca in se raje odloči za izdelavo modela kakega drugega 

objekta; povečini nato izdelajo vrtec, ker se jim zdi, da je bolj enostaven. Pri delu so zelo 

spretni, jim pa tudi s spodbudami in pomočjo lajšamo delo. Otrokom je početje všeč, a brez 

spodbud ne bi vztrajali, saj je celoten proces kar dolgotrajen. Všeč jim je, da napredujemo in 

da se že vidijo rezultati oz. končni izdelki. Všeč jim je tudi to, da se lahko orientirajo po 

svojih zemljevidih, kjer potrebujejo pomoč pri branju in številkah. Ob projiciranju zemljevida 

Ljubljane na les ugotovimo, da ga ne bo mogoče izdelati tako, da bo vse umeščeno glede na 

vrtec, saj bi bil zemljevid izredno velik, zato se odločimo, da izdelamo zemljevid tako, da 

lahko vanj umestimo Ljubljanski grad, Zmajski most, Nebotičnik in Prešernov spomenik, 

torej samo stavbe, ki so v centru Ljubljane. 
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Slika 19: Deklica izdeluje model vrtca 

 

 

Slika 20: Deklica kaže model Ljubljanskega gradu, ki ga je izdelala 

 

 

Slika 21: Modeli, ki so jih izdelali otroci 

 

 

5.1.16 Izdelava zemljevida sveta s kontinenti 

 

Cilji: 

- Otroci se seznanjajo s tehničnimi postopki izdelave igrače in ob tem aktivno 

sodelujejo. 

- Otrok se seznanja z značilnostmi zemljevida skozi igro in soudeležbo. 
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- Otrok uporablja različen material, ga prepoznava ter tehnične pripomočke, ki mu 

omogočajo različno uporabo in mu lajšajo delo. 

- Pri konstruiranju s sestavljankami si otrok pridobiva tehnično-fizikalna znanja in 

izkušnje ter si razvija sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo. 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom za motivacijo v igralnico prinesem globus in se nato pogovarjamo o tem, kaj se 

nahaja na njem. Nato z otroki izrišemo zemljevid sveta. Na les s projektorjem projiciramo 

zemljevid sveta s kontinenti, ki ga nato obrobimo s flomastri. Z različnimi barvami flomastrov 

pobarvamo različne celine. Tisti otroci, ki to želijo, lahko izdelujejo modele stavb in jih 

dokončajo, dodelajo ali pa naredijo še kakšen model stavbe.  

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci izredno uživajo v delu z lesom. To opazimo po tem, da otroci sami izražajo željo po 

delu in oblikovanju iz lesa. Otrokom je tudi všeč, da večino stvari izdelajo sami, če kdo česa 

ne zmore, mu pomagajo vrstniki ali odrasli. Pri izdelavi zemljevida sveta so že zelo suvereni 

in odločni, vedo že, kaj in kako, saj smo že izdelali sestavljanko zemljevid Slovenije, ki smo 

jo razrezali z ročno žago, kar je bilo zelo težko celo meni. Skupaj smo se odločili, da si delo 

olajšamo in da tokrat to naredimo z električno žago v tehnični delavnici Pedagoške fakultete v 

Ljubljani.  

 

 

Slika 22: Deček izrisuje kontinent na zemljevidu sveta 
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5.1.17 Razrez zemljevidov na Pedagoški fakulteti 

 

Cilji: 

- Otroci spoznajo način izdelave sestavljanke in ob tem aktivno sodelujejo. 

- Otrok se seznani s tehnično delavnico, si ogleda delovne naprave ter spozna nekatere stojne 

dele in pojme. 

- Otrok uporablja različen material, ga prepoznava ter tehnične pripomočke, ki mu 

omogočajo različno uporabo in mu lajšajo delo. 

- Otrok spoznava, da morajo v skupini pomagati in sodelovati, da bi lahko delovali ter čutili 

ugodje ter se dobro počutili. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki obiščemo Pedagoško fakulteto, da tam izrežemo naše lesene zemljevide, s katerimi se 

bomo lahko nato igrali. Spoznamo električno žago in njeno delovanje. Dobimo lake, da lahko 

v vrtcu pobarvamo naše sestavljanke.  

 

Analiza dejavnosti: 

Z otroki se odpravimo na Pedagoško fakulteto v tamkajšnjo delavnico. V njej si ogledamo 

delovne naprave in dobimo različne lake za izdelavo oziroma barvanje naših zemljevidov. 

Otroci sodelujejo in skupaj izdelamo osnovo sestavljanke. Vse nam pokaže asistent in kar ne 

moremo sami, nam razreže in odreže on z električno žago. Otroci izredno uživajo v 

opazovanju; zelo jim je všeč šah, katerega ploščo vidijo in se čudijo njegovi velikosti, zato 

jim pokažem še figure, oni pa jih poimenujejo. Otrokom je delavnica všeč in jo primerjajo z 

dedkovo, stričevo delavnico … V vrtcu nato z laki pobarvamo našo sestavljanko, jutri pa 

gremo iskat še osnovo, da bomo lahko uporabljali našo sestavljanko za igro. Izdelali smo že 

sestavljanko zemljevid Slovenije po regijah. Otrokom je všeč, da se dogovarjajo, kako in kaj 

bomo počeli jutri in kdaj spet pridemo v delavnico. Izredno uživajo pri mešanju barv in 

ugotavljajo, katera barva bo nastala z mešanjem dveh. Ena izmed deklic zelo dobro 

napoveduje, kaj se zgodi z mešanjem, zato jo vprašam, kako to ve, ona pa mi razloži, da je to 

videla v eni izmed risank. Pri sestavljanki zemljevid Slovenije nam asistent pokaže, kako se 

zlepita osnova in podlaga sestavljanke, nato pa nam pomaga pri razrezu zemljevida Ljubljane 

in zemljevida sveta. 
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Naslednji dan smo z otroki še enkrat odšli na Pedagoško fakulteto in pogledali našo osnovo  

zemljevida Slovenije. Otrokom je bilo izredno všeč, ko so videli, kako dobro nam je uspelo. 

Sami  so nato izdelek še obrusili in ga polakirali z brezbarvnim lakom. Zelo so uživali, ko so 

preizkušali različne brusne papirje. Izbrali so si takega, da je zelo lepo obrusil in je bila na 

koncu površina gladka. Otroci so uživali v obdelavi izdelkov. 

 

 

Slika 23: Vrtanje lukenj pred razrezom zemljevida 

 

 

5.1.18 Umeščanje stavb v zemljevid Ljubljane 

 

Cilji: 

- Otroci umeščajo stavbe in se ob tem orientirajo glede na določene značilnosti, ki jim 

lajšajo orientacijo. 

- Otroci čutijo ugodje in zadovoljstvo ob pogledu na lastne in skupinske izdelke, ki 

dobijo po določenem času svojo končno obliko. 

- Otroci spoznajo, da lahko sami izdelajo igre.  

 

Potek dejavnosti: 

V zemljevid umeščajo stavbe, ki smo jih izdelali, in ugotavljamo, kje se te stavbe nahajajo. 

Otroci se orientirajo po njim značilnih točkah, ki jim pomagajo, da stavbe pravilno umestijo.   

 

Analiza dejavnosti: 

V večini imajo orientacijo in vedo, kam sodijo objekti, pri katerih smo se zadržali dalj časa in 

si ogledali značilnosti ter okolico. Pri vstavljanju Prešernovega spomenika ni bilo večjih 

težav, saj so se orientirali po Tromostovju in cerkvi, ki je v bližini. Ljubljanski grad tudi brez 

težav umestijo, saj  le ta je najvišja točka in je na hribu, ki je zelene barve, a kljub temu ga 



 

67 
 

dva otroka ne umestita pravilno. Zmajski most in Nebotičnik večini delata težave, saj poleg ni 

nobene tipične orientacijske točke, ki bi jim olajšala orientacijo, kljub temu pa več kot 

polovica otrok Zmajski most umesti pravilno, medtem ko Nebotičnika večina ne umesti 

pravilno. Morda bi bilo dobro še kdaj ponoviti ogled Ljubljane. 

Vstavljanje objektov v zemljevid Ljubljane opravim z vsakim otrokom individualno, da 

dobim natančen vpogled v predstave otrok. 

 

 

Slika 24: Otrok umešča znamenitosti v zemljevid Ljubljane 

 

 

5.1.19 Igra z igračami, ki smo jih izdelali 

 

Cilji: 

- Razvijanje predstav o objektih in zemljevidih. 

- Otrok preizkuša igrače, ki jih je sam izdelal in ob tem doživlja ugodje. 

- Otrok se seznanja s tehniko v vsakdanjem življenju in se uči, kako nastanejo izdelki. 

- Otrok razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in občutek za pravilno rabo slovenskih 

izrazov za tehnična sredstva, orodja, predmete, pojme, pojave in procese. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnici si uredimo kotiček z našimi izdelki in se igramo, tako da sestavljamo in urejamo 

naše izdelke. Ogledamo si, katere modele objektov smo izdelali in kateri objekt je nanje pustil 

najmočnejši vtis. Z otroki preizkusimo naše igrače.  
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Analiza dejavnosti: 

Otroci v igri z igračami, ki so jih izdelali, uživajo in se zelo radi igrajo. Eni sestavljajo 

zemljevid sveta, drugi zemljevid Slovenije in tretji zemljevid Ljubljane. Otroci v igri uživajo, 

kar opazim po tem, da željo sestavljati tudi druge sestavljanke zemljevidov, ko sestavijo 

tistega, s katerim so se igrali. Poskrbimo, da vsi otroci lahko sestavljajo, če predolgo čakajo 

pa jih spodbudimo, da jih več skupaj sestavlja eno sestavljanko zemljevida. Vidi se, da 

uživajo v izdelanih igračah, saj komentirajo, kdo je pri čem pomagal ter se k njim vračajo, saj 

so vedno na voljo v našem mizarskem kotičku, kot smo ga skupaj poimenovali. Otroci tudi 

lepo skrbijo za igrače in jih vedno po igri pospravijo ter se vračajo k igri z njimi. 

 

Opazim pa, da jim je sestavljanka zemljevid Slovenije precej zahtevna sestavljanka v 

primerjavi z zemljevidom Ljubljane in zemljevidom sveta. Pri njej večkrat prosijo za pomoč 

odraslega, predlagam pa jim, da pomaga sovrstnik. 

 

 

Slika 25: Deklici skupaj sestavljata sestavljanko zemljevid Slovenije po regijah 

 

 

5.1.20 Reševanje didaktičnega lista 

 

Cilji: 

- Otrok prireja ena z enim. 

- Otrok spoznava različne predmete, ki nudijo znanje in omogočajo predstave. 

- Otrok spoznava, da si morajo v skupini medsebojno pomagati in sodelovati, da bi lahko 

dobro delali, čutili ugodje in se dobro počutili. 
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Potek dejavnosti: 

Otrokom v skupino prinesem lutko zmaja, globus in fotografijo kokoši. Didaktični list rešijo 

tako, da povežejo Slovenijo s kokošjo, zmaja z Ljubljano in svet z globusom.  

 

Analiza dejavnosti: 

Otroci hitro ugotovijo, da smo te predmete že videli. Zelo sem vesela, da vse predmete 

poznajo. Otroke nato prosim, da vsak reši didaktični list, jaz pa jim podam navodila. Tako pri 

verbalni razlagi ni težav s povezovanjem predmeta z zemljevidom in tudi ne pri reševanju. 

Otroci so nato z veseljem v svoj zvezek nalepili list in prijateljem razlagali, kaj so počeli. 

Reševanje didaktičnega lista sem opravljala v majhnih skupinah, da sem imela pregled nad 

delom in razmišljanjem otrok. 

 

 

Slika 26: Otrok rešuje didaktični list  

 

 
5.1.21 Umeščanje stavb v zemljevid Ljubljane, obrnjen za 180 stopinj 

 

Cilji: 

- Otrok čuti ugodje in zadovoljstvo ob pogledu na lastne in skupinske izdelke, ki dobijo po 

določenem času svojo končno obliko. 

- Otroci spoznavajo, da lahko sami izdelajo družabne igre.  

 

Potek dejavnosti: 

V zemljevid Ljubljane umeščajo stavbe, ki smo jih izdelali, in ugotavljamo, kje se nahajajo 

stavbe, ki smo jih obiskali. Zemljevid Ljubljane je tokrat zasukan za 180 stopinj.  

Rešimo didaktični list, kjer otroci povežejo kokoš s Slovenijo ... 
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Analiza dejavnosti: 

Delo je potekalo individualno, na ta način sem si lažje pridobila dober vpogled v znanje 

razumevanje vsakega posameznega otroka. Najprej sem zavrtela zemljevid Ljubljane za 180° 

in pripravila modele znamenitosti, katere so otroci morali umestiti. Pri tem sem otrokom 

podajala kratka enostavna vprašanja, ki so jih vodila skozi razmišljanje in umeščanje modelov 

znamenitosti.  

Ponudila sem jim tudi didaktične liste, s katerimi sem preverjala razumevanje značilnosti 

zemljevidov. Ugotovila sem, da otroci govorno razumejo in znajo opisati značilnosti 

posameznega zemljevida, ko pa so morali slike povezati z zemljevidom, je bilo to zanje 

veliko težje.  

 

 

Slika 27: Deklica umešča Ljubljanski grad v zemljevid Ljubljane 

 

 


