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POVZETEK
Diplomska naloga prikazuje vzpodbujanje ponovne uporabe različnih vrst
nakupovalnih vrečk v vrtcu. V teoretičnem delu sem predstavila pojem ustvarjalnosti,
divergentno mišljenje in pomen ponovne uporabe. Opisala sem problem nakupovalnih
vrečk in vrste najpogostejših nakupovalnih vrečk, iz katerih smo v vrtcu izdelovali
ustvarjalne izdelke. Predstavila sem motorični razvoj otroka, pri čemer sem se
osredotočila na koordinacijo oko-roka, ki je zelo pomembna za celovit razvoj otroka.
Poglobila pa sem se tudi v varno opravljanje dela in tehnične ter tehnološke cilje iz
kurikuluma za vrtce.
V empiričnem delu sem opredelila problem diplomske naloge ter zapisala cilje, ki
sem jih želela doseči. V nadaljevanju sem predstavila dejavnosti, za katere sem
navdih dobila med otroškimi idejami – ob naštevanju, kaj vse lahko naredimo iz
različnih nakupovalnih vrečk. V diplomski nalogi sem predstavila ustvarjalno in
inovativno iskanje rešitev, kako lahko otroci ponovno uporabijo različne nakupovalne
vrečke.
Ideje otrok so bile vsekakor ustvarjalne in polne različnih rešitev, saj smo le tako
lahko v plastenki naredili meduzo iz plastičnih vrečk, različne lutke iz papirnatih
vrečk, zmaje iz papirnatih in plastičnih vrečk ter na koncu izpeljali modno revijo iz
najrazličnejših vrečk. Opazila sem, da so otroci spretni pri uporabi danih
pripomočkov in orodja ter da so se med izvajanjem dejavnosti zelo radi igrali z že
končanimi izdelki.
Po končanih dejavnostih sem ugotovila, da otroci razumejo problem plastičnih
nakupovalnih vrečk in pomen ponovne uporabe le-teh, kar je zelo pomembno za
njihovo generacijo in prihodnje.

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, ponovna uporaba, nakupovalne vrečke, vrtec
	
  

	
  	
  

ABSTRACT
This dissertation shows how to encourage reuse of different types of shopping carrier
bags in kindergarten. In the theoretical part I have introduced the concepts of
creativity, divergent thinking and the meaning of reuse. I have outlined the problems
concerning shopping bags and named the most common types, from which we made
creative products. I outlined the motoric development in a child wherein I focused on
eye-hand coordination, which is very important for a child's complete development.
I also made a point of discussing work safety and technical and technological goals of
the kindergarten curriculum.
In the empirical part I defined the problem of the dissertation and listed the goals I
wanted to achieve. I continued with an introduction of activities for which I was
inspired from children's ideas – when naming what can be made from different types
of bags. I presented a creative and innovative search for ways for children to reuse
different types of shopping carrier bags.
The ideas children had were definitely creative and versatile – which led to making
medusas in bottles, different dolls from paper bags, kites from paper and plastic bags
and finally a fashion show with items made of bags. I noticed the children were
skilful with the tools they were using and that they really enjoyed playing with all of
the end products.
On conclusion I deduced that children understand the problems concerning shopping
bags and the meaning of reuse, which is important for their generation and the ones
that will follow.

KEYWORDS: creativity, reuse, shopping bags, kindergarten.
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1

UVOD

Čeprav je razširjeno mišljenje, da znamo pravilno ločevati odpadke, se nam še vedno
zgodi, da za kakšno stvar ne vemo, v kateri zabojnik bi jo odvrgli, zato se mi zdi
pomembno, da že v predšolskem obdobju spodbujamo pravilno ločevanje in
odlaganje odpadkov.
Poleg ločevanja je pomembno tudi zmanjševanje odpadkov z izbiranjem izdelkov za
večkratno uporabo.
Sama sem za diplomsko nalogo izbrala nakupovalne vrečke, ki so v naši družbi
postale vsakodnevni potrošni material – veliko ljudi vseh generacij jih niti ponovno
ne uporabi, kaj šele, da bi v njih videli kaj ustvarjalnega.
Zato sem otroke vzpodbudila, da so v vrtec prinašali najrazličnejše nakupovalne
vrečke, in ker otroci v najmanjši stvari vidijo največjo in najlepšo stvar, sem obenem
zbirala njihove ideje, ki so se porodile med pregledovanjem zbranega materiala.
Pokazali so veliko ustvarjalnosti in ustvarjalnega mišljenja, kar je dokaz, da živijo v
okolju, v katerem so dobrodošle nove ideje, in da so sami motivirani za delo.
»Ustvarjalnost ni nič drugega kot povezovanje stvari. Ko vprašaš ustvarjalne ljudi,
kako so kakšno stvar naredili, se počutijo celo malo krive, ker v bistvu niso nič zares
naredili, samo videli so nekaj. Čez čas se je vse zdelo očitno in povezano.«
(Steve Jobs)
V teoretičnem delu predstavljam ustvarjalnost in divergentno mišljenje. Dotaknem se
problema in najpogostejših vrst nakupovalnih vrečk ter njihove ponovne uporabe. V
nadaljevanju govorim o motoričnem razvoju otroka in podrobno predstavim
koordinacijo oko-roka od 4 do 6 leta starosti. Končam z nasveti, kako varno opravljati
delo, in s cilji iz kurikuluma za vrtce. V empiričnem delu sem predstavila štiri
dejavnosti, ki predstavljajo ustvarjalno ponovno uporabo nakupovalnih vrečk med 4
in 6 let starimi otroki.
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I.

2

TEORETIČNI DEL

USTVARJALNOST IN DIVERGENTNO MIŠLJENJE

2.1 POJEM USTVARJALNOSTI
Ustvarjálnost -i ž (ȃ) lastnost, značilnost ustvarjalnega: spoštovali so ga zaradi
njegove ustvarjalnosti; človeška ustvarjalnost / ustvarjalnost igralca, pisatelja /
miselna, tehnična ustvarjalnost; umetniška ustvarjalnost / filmska, glasbena
ustvarjalnost / ustvarjalnost se je z uporabo tehnike povečala; potreba po
ustvarjalnosti. [1]
Ustvarjalnost je odvisna od motivacije in še zlasti od posameznikove osebnosti.
Najpomembnejša značilnost ustvarjalnih ljudi je nekonformizem. Ustvarjalen mislec
se v mišljenju ne podreja avtoritetam ali večini, ničesar ne vidi povsem urejeno,
dognano in izdelano. Psihologi domnevajo, da so vsi ljudje sposobni ustvarjati, čeprav
eni bolj in drugi manj. Žal pa mnogo ljudi ne razvije teh zmožnosti ali pa je njihova
ustvarjalnost zatrta. [2]
2.1.1 LIKOVNA OPREDELITEV USTVARJALNOSTI
Golovin vidi bistveno značilnost ustvarjalnosti v tem, da prekaša prejšnje izkušnje in
se jim v nekem obsegu upira. Baron ustvarjalnost enači z izvirnostjo in v
ustvarjalnosti vidi sposobnost priklicati v življenje nekaj novega, česar še ni bilo. [3]
Guilfford ustvarjalnost vsaj delno enači z divergentnim mišljenjem, sposobnostjo
raznosmernega reševanja problemov, iskanja več različnih rešitev na zadane
probleme. Divergentno mišljenje je pomembna sestavina likovnega izražanja, ki
temelji na različnih pristopih in poudarja individualnost. Vsak dober otroški izdelek
nosi v sebi individualni pečat in se razlikuje od drugih. [3]
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2.2 DIVERGENTNO MIŠLJENJE
Divergentno mišljenje – mišljenje, ki je usmerjeno k iskanju več pravilnih rešitev. Je
temeljna oblika ustvarjalnega mišljenja in njegova glavna značilnost je izvirnost. [2]
Po Guliffordu divergentno mišljenje »potiska misli« stran od glavnega toka in daje
nenavadne, nepričakovane in presenetljive rešitve. Največkrat poteka v štirih fazah:
1. priprava ali preparacija – izčrpno proučevanje problema, zbiranje podatkov in
premišljevanje o njih;
2. inkubacija – krajši ali daljši »prazni čas«, v katerem se navidezno mislec ne
ukvarja s problemom;
3. razsvetlitev ali navdih – nenadna in nepričakovana rešitev problema, navdih
razlagamo z veliko miselno zbranostjo, s prenosom izkušenj in z nekaterimi
drugimi dejavniki;
4. preveritev ali verifikacija – mislec ugotovi, ali je rešitev pravilna. [2]
Najpogosteje omenjani dejavniki ustvarjalnega procesa so:
1. originalnost – sposobnost iskanja nevsakdanjih, statistično redkih rešitev;
2. fleksibilnost – sposobnost elastičnosti mišljenja, zanjo je značilno lahko
prehajanje z ideje na idejo in več pravilnih rešitev;
3. fluentnost – se kaže v bogastvu idej, potez, hipotez, asociacij;
4. elaboracija – sposobnost izdelave načrta dela, razvijanje idej;
5. redefinicija – sposobnost tolmačenja znanih stvari na nov način;
6. občutljivost za probleme – sposobnost zaznavanja bistvenega. [3]
Ustvarjalno mišljenje je pomembno za človeka in njegovo družbo in družbeni
napredek je odvisen od ustvarjalnosti. Zato je za vsako družbo in okolje pomembno,
da se spodbujata ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje. Še posebej v vzgoji in
obstoječih sistemih šolanja je treba ponujati divergentne naloge, na katere je mogoče
dati več odgovorov. [2]
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3

PONOVNA UPORABA

3.1 PONOVNA UPORABA NAKUPOVALNIH VREČK
Ponovna uporaba – uporabiti več kot enkrat, uporabiti ponovno. Ponovna uporaba
posredno prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, podaljša življenjsko
dobo izdelkov, zmanjša količino odloženih odpadkov na odlagališčih, vpliva na
varčevanje s surovinami ter navadnimi viri. [4]
Ne glede na to, kakšen tip nakupovalne vrečke je uporabljen, je ključ za zmanjšanje
njenih vplivov na okolje ponovna uporaba. Treba jo je ponovno uporabiti, kolikorkrat
je mogoče, če pa ponovna uporaba za nakupovanje ni praktična ali mogoča, je
ponovna uporaba drugače, npr. namesto vrečke za smeti, ključna in koristna. [5]
3.2 CENTER PONOVNE UPORABE
V realizaciji /.../ zmanjševanja količin odloženih odpadkov je Center ponovne
uporabe namenjen prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za
vnovično uporabo. Center ima odprta vrata za vse, ki želijo prinesti še uporabne
izdelke in ki želijo po simbolični ceni kupiti prenovljene izdelke. Center ponovne
uporabe /.../ podaljša življenjsko dobo še uporabnim izdelkom in onemogoča, da bi ti
prehitro končali na odlagališču. /.../ Tovrstni centri se odpirajo povsod po Sloveniji in
omogočajo varovanje narave ter nove zaposlitve na področju ravnanja z odpadki. Ti
namreč niso le problem, lahko so tudi izziv. [6]
Prvi tovrstni center so na pobudo Marinke Vovk, ki je sodelovala pri odprtju vseh
centrov in je nosilka Centrov ponovne uporabe v Sloveniji, odprli v Rogaški Slatini.[7]
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Tabela 1 – CENTRI PONOVNE UPORABE V SLOVENIJI
Center ponovne

Lokacija

Ime

uporabe
− CPU Kranj

Savska Loka 32

Zbirni center Zarica

4000 Kranj
− CPU Krško

Valvasorjevo nabrežje 5

Trgovina stara šola

8270 Krško
− CPU Ljubljana

Povšetova ulica 4

Snaga

1000 Ljubljana
− CPU Ormož

Vrazova ulica 9

CPU Ormož

2270 Ormož
− CPU Rogaška Tuncovec

Zbirni center OKP

Slatina

3250 Rogaška Slatina

(Prvi CPU v Sloveniji)

− CPU Sevnica

Kvedrova cesta 30c

Trgovina stara šola

8290 Sevnica
− CPU Tepanje

Tepanje 28d in Prežigal 9

Zbirni center CERO

3210 Slovenske Konjice
− CPU Trbovlje

Ulica 1. junija 4

Trgovina stara šola

1420 Trbovlje
− CPU Trebnje

Goliev trg

Tržnica

8210 Trebnje
− CPU Tržič
− CPU Velenje

Pristavška cesta 16

Fundacija Vincenca Drakslerja

4290 Tržič

za odvisnike SO. P.

Koroška cesta 37a

CPU Velenje

3320 Velenje
− CPU Vojnik

Celjska cesta 14

Zelena trgovina

3212 Vojnik
V tabeli 1 so navedeni odprti centri ponovne uporabe v Sloveniji, lokacije, kje se
nahajajo, in informacije o tem, kako se prostori, ki sprejemajo odpadni material, ki ga
je mogoče ponovno uporabiti, in kjer prodajajo obnovljene izdelke, imenujejo. [6]
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4

NAKUPOVALNE VREČKE

4.1 PROBLEM NAKUPOVALNIH VREČK
Plastične vrečke veljajo danes za enega najbolj izrazitih znakov potrošništva na svetu.
Najdemo jih vsepovsod, saj so praktične in uporabne: so lahke, cenovno dostopne,
vodoodporne in preproste za uporabo. Vse te lastnosti so pripomogle, da so plastične
nakupovalne vrečke postale nepogrešljiv del našega vsakdanjika. [8]
Zelo problematična pa je količina plastičnih vrečk. Količina porabe plastičnih vrečk je
gromozanska. Poraba samih nakupovalnih vrečk znaša 500–1000 milijard vrečk na
leto – kar je več kot milijon vrečk na minuto. Ocenjuje se, da so evropske države med
večjimi uporabniki le-teh (ocene za Slovenijo znašajo 300–600 milijonov vrečk na
leto oziroma 150–300 na osebo). Približno od 60 do 100 milijonov sodov nafte je
letno je potrebne za proizvodnjo plastičnih vrečk. Zaradi proizvodnje plastičnih vrečk
se letno v ozračje izpusti na tone emisij ogljikovega dioksida. [8]
Kakšen je vpliv plastičnih vrečk na okolje? V naravnem okolju plastične vrečke
potrebujejo od 20 pa tudi do 1000 let, da razpadejo, vendar pri tem ne zgnijejo, saj
niso biorazgradljive. Razpadejo le na zelo majhne delce, nekakšen plastičen prah. Ne
glede na velikost, ti delci ostanejo neprebavljivi za vse vrste živih bitij na kopnem, v
zraku in v morju. Letno zaradi plastičnih vrečk pogine na stotine morskih želv in
drugih živali, ki plastične vrečke zamenjajo za hrano. Večina plastičnih vrečk ne pride
do smetišč, pač pa končajo na ograjah, drevesih, v grlih ptic, v odtokih ter na obrežjih
rek in kanalov. [8]
4.2 KAKO ZMANJŠATI PROIZVODNJO IN UPORABO PLASTIČNIH
VREČK
a. PREPREČI/REDUCE
– Ne uporabljajte plastičnih vrečk.
– S seboj po nakupih nosite svojo vrečko za večkratno uporabo.
– Trgovcu povejte, da ne potrebujete plastične vrečke, ko vam jo ponudi.
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b. PONOVNO UPORABI/REUSE
– Večkrat uporabite plastično vrečko, če jo imate.
– V trgovini, v kateri ponujajo možnost menjave stare plastične vrečke za
novo, jo zamenjajte, ko stara ni več uporabna.
– Plastično vrečko uporabite doma za ločevanje odpadkov, na samem mestu
ločevanja pri ekološkem otroku pa ne pozabite vsebine v plastični vrečki ločiti
od nje.
c. PREDELAJ/RECYCLE
Ko plastične vrečke ne potrebujete več ali ko odsluži svojemu namenu, jo
odvrzite v zabojnik za embalažo. Potem se lahko zgodi dvoje:
– ali jo predelajo v plastiko slabše kakovosti (lonci za rože, nakit,
kanalizacijske cevi, bunde ipd.)
– ali pa gre v sežig za proizvodnjo elektrike ali za ogrevanje (če tega ne
opravimo pri dovolj visoki temperaturi, pride do onesnaženja zraka, ostane
tudi odvečen pepel). [9]
4.3 VRSTE NAJPOGOSTEJŠIH NAKUPOVALNIH VREČK
4.3.1 Polietilenske vrečke nizke gostote (PENG)
Te vrečke so tanke, lahke, prožne in trpežne ter nepropustne za vodo. Ponavadi se jih
obravnava kot vrečke za enkratno uporabo. Pomembnejšo vlogo so dobile v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil iznajden cenen postopek za njihovo
izdelavo, ki je porabil od 20 do 40 odstotkov manj energije in vode, kot postopek za
proizvodnjo papirnatih vrečk. [10]
4.3.2 Trajne vrečke iz polipropilena (PP) – bag for life
To so močnejše in večje plastične vrečke, splošno znane kot "vrečke za življenje", in
so na voljo v večini supermarketov. [5] Življenjska doba takšne vrečke je 5 let. Včasih
imajo tovrstne vrečke dodatno okrepljeno dno z vstavkom. [10]
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4.3.3 Papirnate vrečke
Papirnata vrečka je bila prva nakupovalna vrečka za enkratno uporabo, v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so jo zamenjale plastične nakupovalne
vrečke, ki so se zdele popolna alternativa, saj se niso trgale in zmočile.

[5]

Da

upravičimo njihov nastanek in porabo naravnih virov in energije, jih moramo
uporabiti vsaj trikrat. [9]
4.3.4 Vrečke iz biopolimerov
Razgradljive vrečke so lahko sestavljene iz termoplastičnih polimerov na osnovi
škroba, poliestrov in škrobno-poliestrskih mešanic, vendar vsak razgradljiv material
ni nujno tudi biorazgradljiv. [10]
4.4 KAKO NASTANE VREČKA
4.4.1 PLASTIČNA VREČKA
Surovine za proizvodnjo plastične nakupovalne vrečke so lahko nafta, naravni plin ali
drug petrokemični derivat, ki so v tovarnah plastike pretvorjeni v verige vodika in
ogljika, bolj znane kot polimeri. Polietilen je nato nadaljnjo toplotno obdelan in
stisnjen v želeno obliko. Tipična vrečka je težka le nekaj gramov. [8]
UMETNE SNOVI
Pridobivanje:
- s kemijsko predelavo iz naravnih snovi (nafta, premog, celuloza, kavčuk,
beljakovine).
Obdelovalni postopki:
- preoblikovanje (upogibanje, vlečenje),
- odrezavanje,
- spajanje. [11]
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4.4.2 PAPIRNATA VREČKA
Papirnate vreče izdelujejo v obliki vrečk do 5 kg, vreč nad 5 kg, specialnih
večplastnih natronskih vreč za polnjenje sipastega blaga, kot so cement, sladkor,
umetna gnojila; za pakiranje blaga, občutljivega na zrak, vodo in maščobe,
uporabljajo specialne vrečke iz natronskega papirja, obdelanega s polietilenskim,
bitumenskim premazom, in kaširanega z alufolijo ali silikoni. [12]
PAPIRNA GRADIVA
Surovine za izdelavo:
- rastlinska ali živalska vlakna (stare krpe),
- papirna vlakna (star papir),
- lesovina,
- celuloza,
- dodatki (polnila lepila, barvila),
- voda.
Obdelovalni postopki:
- trganje,
- rezanje,
- lepljenje,
- prepogibanje (žleb, zareza). [11]
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5

MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA

5.1 MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA
Motorični razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja.
Motorika se ne razvija naključno, marveč sistematično in predvidljivo. Razvoj poteka
po določenih sekvencah, ki sledijo zakonitosti cefalo-kavdalne in proksimo-distalne
smeri razvoja. Čeprav poteka motorični razvoj po točno določenih in nespremenljivih
sekvencah, pa se vseeno pri podrobnostih pojavljajo med otroki velike individualne
razlike. Zgodnji gibalni razvoj je praviloma dobra ocena za napoved tempa celotnega
duševnega razvoja. Motorično spretnejši otroci začnejo prevladovati v duševnih
zmožnostih, saj so radovednejši in pridejo prej do več informacij. Vse to jim
omogoča, da so samozavestnejši in da s svojo ustvarjalno samodejavnostjo dodatno
ugodno vplivajo na lasten duševni razvoj. [13]
5.2 KOORDINACIJA OKO-ROKA
Koordinacija je usklajevanje gibov v prostoru in času. Je smotrna in harmonična
ureditev gibov oziroma gibalnih dejavnosti. [14]
Koordinacija oko-roka se lahko začne razvijati šele med tretjim in četrtim mesecem,
ko pride do nadzora gibanja očesnih mišic. Gre za sodelovanje očesa in roke, in sicer
tako da oko usmerja gibe rok. Šele ko se povsem razvijeta koordinacija očesnih mišic
in zmožnost fiksiranja pogleda na določen predmet, se pojavijo prvi poskusi
prijemanja. Pri šestih mesecih so gibi že tako koordinirani, da lahko otrok brez težav
prime predmet in ga prinese do ust. [13]
5.2.1 Koordinacija rok in oči (od 4 do 4,5 leta)
– Riše človeške podobe z obrazi, očmi in nosovi. Lahko imajo noge, trupa pa verjetno
ne. Riše hiše in začenja risati avtomobile.
– Če veliko vadi, zna sestaviti sestavljanko 10–25 kosov.
– Morda zna zapisati svoje ime.
– Sam lahko obleče vse razen najbolj zapletenih kosov oblačil.
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– Zna uporabiti vilice in z nožem namazati maslo na kruh.
– Zna vreči majhno žogo in ujeti veliko. Ko lovi žogo, uporablja cele roke.
– Zna rezati s škarjami, še vedno pa ima težave z zavezovanjem. [15]
– Zgradi stolp iz desetih kock.
– Oponaša risanje diagonalne črte.
– Preriše kvadrat.
– Preriše nekaj tiskanih črk.
– Prepogne papir po diagonali. [16]
5.2.2 Koordinacija rok in oči (od 4,5 do 5 let)
– Ljudi nariše z obrazom, nogami in včasih tudi z rokami.
– Po preprostih navodilih lahko sestavi konstrukcijo iz majhnih kock, vendar
potrebuje nasvet in pomoč.
– Morda zna oblikovati večino črk, barva like v pobarvanki, vendar ne preveč
natančno.
– Majhno žogo vrže natančneje; včasih uporabi met čez ramo, vendar ne zna dobro
ciljati. Žogo lovi že precej bolje, vendar jo je treba še vedno vreči naravnost k njemu.
Žogo še vedno ujame z obema rokama in celotnim telesom, lovljenja majhne žoge še
ne obvlada.
– Zna namiliti gobo in iztisniti zobno kremo na krtačko, umije si obraz in roke. Zna si
obrisati obraz in roke, telesa pa ne. [15]
– Prerisuje trikotnik.
– Riše hiško, drevo, človeško figuro (od tri do šest podrobnosti), risba je prepoznavna.
[16]

5.2.3 Koordinacija rok in oči (od 5 do 6 let)
– Riše živali in drevesa. Riše hiše s podrobnostmi, kot so vrata in okna. Zna zapisati
svoje ime.
– Vodenje svinčnika se izboljša. Točke zna povezati v preprosto risbo, slediti črti in
obrisati model na papir. Barvanje postaja bolj lično, vendar še vedno uhaja čez črto.
– Zna uporabljati kladivo in pomesti z metlo. Obvladovanje škarij se izboljša, zna
rezati naravnost ali vijugasto, vendar ima še vedno lahko težave pri izrezovanju.
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– Zna uporabiti nož za rezanje hrane, morda ima še vedno težave pri rezanju mesa. [15]
– Z eno roko naredi kroglico iz papirja. [16]
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6

TEHNIKA

6.1 KAKO VARNO OPRAVLJATI DELO
1. Demonstracija: otroku je treba prikazati varen postopek dela (gledati poglavje o
vaji, proces urjenja).
2. Razgovor: z otroki se je treba pogovoriti o prikazanem postopku dela (ocenimo
stopnjo njihovega razumevanja)
3. Izvedba (imitacija): otroci izvajajo postopek tako, kot je bil prikazan.
4. Ponavljaje in utrjevanje (trening): otroci pravilno ponavljajo postopek, pri čemer
nekatere prijeme in izvedbe oblikujejo na svojevrsten in izviren način. [17]
Priporočam uporabo škarij z zaobljenimi konicami krakov. [17]
Pri vzgojiteljevem pripravljanju na vzgojno dejavnost je treba upoštevati, da mora
vzgojitelj vnaprej načrtovati vzgojna sredstva, uporabo metod in vzgojne vsebine, ki
so v korelaciji z drugimi vzgojnimi področji. Torej gre za načrtovanje, ki je zavestna
aktivnost, s katero vnaprej projektiramo (skiciramo, analiziramo, razporejamo,
artikuliramo in programiramo) dela, ki so usmerjena k skupnemu cilju: oblikovati
aktivno in ustvarjalno osebnost. [17]
6.2 KURIKULUM
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem,
pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki
omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih. V njem so
prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi predlagani
primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih, ki predstavljajo možne poti in
načine uresničevanja ciljev. [18]
V kurikulumu so cilji in primeri vsebin opredeljeni za ta področja dejavnosti:
– gibanje,
– jezik,
– umetnost,
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– družba,
– narava in
− matematika. [18]
Ker v kurikulumu za vrtce cilji s področja metodike tehnične vzgoje niso posebej
opredeljeni med področji dejavnosti, sem poiskala cilje med obravnavanimi sklopi in
se osredotočila predvsem na področje narave in umetnosti.
6.2.1 Cilji iz kurikuluma za vrtce, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo
s področja narave
Globalni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo s področja narave
– Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe.
– Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in
tehnologije.
– Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. [18]
Konkretni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo s področja narave
– Otrok spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen.
– Otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost.
– Otrok spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje.
– Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov).
– Otrok odkriva lastnosti zraka.
– Otrok prepozna in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov namen
in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje.
– Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost.
– Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave.
– Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske
sposobnosti. [18]
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6.2.2 Cilji iz kurikuluma za vrtce, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo
s področja umetnosti
Globalni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo s področja umetnosti
– Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
– Razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti.
– Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. [18]
Konkretni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo s področja umetnosti
– Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in
različnosti.
– Doživljanje in spoznavanje umetniških del.
– Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.
– Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja,
zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških
dejavnosti.
– Odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti.
– Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in
tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
– Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in
prostora. [18]
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II.

EMPIRIČNI DEL

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Dandanes za odpadke skrbimo s pravilnim ločevanjem in deloma z naknadno
reciklažo v za to specializiranih podjetjih. Pomembno pa je tudi zmanjšanje količine
odpadnega materiala, zato lahko že predšolske otroke spodbujamo k razmišljanju o
možnosti ponovne uporabe nekaterih odpadkov.
Nakupovalne vrečke so tip odpadkov, ki nas vsakodnevno obkrožajo, vendar jih niti
ne zaznamo več. Čeprav so v določenih pogledih koristne, so neprijazne do okolja.
»Malo verjetno je, da je Sten Gustaf Thulin želel povzročiti okoljsko škodo na
začetku leta 1960, ko je prišel s svojo idejo za oblikovanje preproste enodelne vrečke
z zlaganjem, varjenjem in z rezanjem ploščate plastične cevi. Verjetneje je, da je
švedski inženir v svoji ideji videl možnost, kako rešiti planet ekološko obremenjujoče
proizvodnje papirja.«

[19]

Danes lahko nakupovalne vrečke ponovno uporabimo na več načinov: »vrečke za
enkratno uporabo iz plastike se vzpodbuja k ponovni uporabi kot nosilne vrečke
(primarna uporaba) in tudi za nadomestitev drugih izdelkov, kot so vrečke za smeti
(sekundarna uporaba).«

[5]

Papirnate nakupovalne vrečke so razgradljive, vendar pa

nekatere vseeno niso do okolja prijazne, saj so prevlečene s plastmi vodoodpornih
materialov, ki otežujejo razgradnjo.
Zato je namen te diplomske naloge otrokom s tehničnimi postopki predstaviti
ustvarjalno ponovno uporabo nakupovalnih vrečk. Papotnik (1993) pravi, da otrok
pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike prek igre in
ustvarjalnega dela, pri čemer gre za preoblikovanje začetnega stanja v neko novo, z
rezultatom, ki se kaže kot stvaritev. [17] Doseči želim, da bodo otroci med dejavnostmi
razvijali svoje ustvarjalno mišljenje in po dejavnostih razumeli pojem ponovne
uporabe ter videli uporabljene vrečke ne le kot odpadke, temveč bodo le-te ponovno
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uporabili in jim dali novo vrednost. S tem bodo pripomogli tudi k zmanjševanju
količine odpadkov.
1.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE
− Ugotoviti, ali otroci drugega starostnega obdobja poznajo pojem ponovna uporaba,
in jih ozavestiti, kako pomembna je pravilna skrb za odpadke.
− Ugotoviti, ali poznajo problem nakupovalnih vrečk in ali razumejo pomen ponovne
uporabe nakupovalnih vrečk.
− Otroke vzpodbuditi, da z dejavnostmi razvijajo motorične sposobnosti, domišljijo in
ustvarjalnost.
1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
− Ali je med otroki drugega starostnega obdobja razširjena ponovna uporaba
nakupovalnih vrečk?
− Za katere vrste vrečk, ki bodo na voljo, menijo, da jih je mogoče ponovno
uporabiti?
− Ali znajo poimenovati pripomočke in orodja, ki bodo na voljo za uporabo, in ali
vedo, kako jih pravilno uporabiti?
− Katere pripomočke in orodja bodo izbrali za obdelavo odpadnih nakupovalnih
vrečk?
− Ali obstaja razlika v stopnji ustvarjalnosti med deklicami in dečki pri ponovni
uporabi nakupovalnih vrečk?
− Ali obstaja razlika med spoloma v ravnanju z orodjem in pripomočki, ki so na
voljo?
1.4 RAZISKOVALNA METODA
Uporabila sem opisno ali deskriptivno metodo opazovanja. Vse dejavnosti sem
fotografirala in jih na koncu analizirala.
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1.4.1

RAZISKOVALNI

VZOREC,

ZBIRANJE

IN

OBDELAVA

PODATKOV
Za vzorec sem si izbrala otroke druge starostne skupine iz Vrtca pod gradom. V
skupini je 8 deklic in 14 dečkov. Vzorec je priložnosten in namenski. Podatke sem
zbirala z anketnim vprašalnikom zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa, vključeval
pa je deset (10) vprašanj. Anketiranje sem izvedla pred dejavnostmi in po njih, in
sicer individualno. Otrokom sem zastavila že vnaprej pripravljena vprašanja in jim pri
nekaterih ponudila možne odgovore, pri ostalih pa so odgovarjali prosto. Otroci se
podali izbrani odgovor, ki sem si ga zapisala na anketni list. Pred dejavnostmi sem z
vprašalnikom preverila njihovo razumevanje ponovne uporabe nakupovalnih vrečk,
pozneje pa sem z enakim vprašalnikom preverila na novo pridobljeno znanje.
Rezultate sem prikazala z grafi.
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2 PRAKTIČNE DEJAVNOSTI
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V vrtcih se vsakodnevno uporabljajo najrazličnejše vrečke, tako papirnate kot
plastične. V papirnatih vrečkah otroci najpogosteje nosijo malico, v plastičnih pa
igrače in copate. Ker se papirnate vrečke redko ponovno uporabijo, tudi zaradi hitro
razgradljive sestave, sem otroke vzpodbudila k iskanju idej, kako jih uporabiti
drugače. Vzpodbujala sem tudi iskanje ustvarjalnih idej pri ponovni uporabi plastičnih
vrečk, saj so te težje razgradljive, zato je potreben poudarek pri učenju in navajanju
otrok na ponovno uporabo le-teh.
2.2 ZBIRANJE MATERIALA
Otroke sem prvič obiskala en teden pred začetkom izvajanja dejavnosti. Pogovarjali
smo se o nakupovalnih vrečkah, vrstah nakupovalnih vrečk in njihovi uporabi. V
igralnici smo si uredili kotiček za zbiranje materiala. Otroci so cel teden zavzeto
prinašali različne že uporabljene nakupovalne vrečke, pa tudi nove, še ne uporabljene.
V kotičku so otroci zbirali tudi preostali odpadni material, kot so plastenke, zamaški,
vrečke za smeti ipd., da ga bodo lahko uporabili med našimi skupnimi dejavnostmi ali
pozneje.
Vsak dan so pregledovali zbrani material in iskali ideje za ponovno uporabo
nakupovalnih vrečk.
V začetku naslednjega tedna smo se takoj po zajtrku lotili zbiranja idej, kako
ustvarjalno uporabiti nakupovalne vrečke. Otroci so povedali, kaj so prinesli in kaj bi
lahko naredili iz prinesenega materiala.
Ideje otrok, kaj lahko naredimo iz nakupovalnih vrečk:

	
  

− ježke ,

− avtobus,

− hruške za ježke,

− liste,

− obleke,

− travo,

− drevo,

− žogo,

− avtomobile.
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Deklica: »Jaz bi naredila čebelo. Narisala bi jo, gor pa pobarvala.«
Deček: »Sneg. Vzel bi tisto belo vrečko pa naredil take kroge. Malo bi jo natrgal pa
naredil kepe.«
2.3 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ
Anketni vprašalnik sestavlja deset (10) vprašanj, ki so zaprtega, odprtega in
kombiniranega tipa.
AV1: Ali je nakupovalna vrečka iz plastike ali iz papirja?
Namen vprašanja je bil ugotoviti ali otroci prepoznajo material iz katerega so izdelane
nakupovalne vrečke. Otrokom sem pokazala plastično nakupovalno vrečko.
AV2: V kateri zabojnik odvržemo plastično nakupovalno vrečko?
Z vprašanjem sem želela preveriti, ali otroci prepoznajo material, iz katerega je
vrečka narejena, in ali znajo pravilno ločiti nakupovalne vrečke. Na izbiro so bile
slike zabojnikov za steklo, papir in embalažo.
AV3: Katera vrečka se hitreje razgradi, papirnata ali plastična?
Zanimalo me je, ali otroci poznajo pojem »razgradnja« in ali vedo, katera vrečka se
hitreje razgradi in s tem ne škoduje okolju.
AV4: Ali lahko ponovno uporabimo papirnato vrečko?
AV5: Ali lahko ponovno uporabimo plastično vrečko?
Vprašanji sta bili zastavljeni, da se ugotovi, ali otroci nakupovalne vrečke vidijo kot
predmete, ki jih lahko večkrat uporabimo.
AV6: Poimenuj orodja in pripomočke, ki so na mizi.
Namen tega vprašanja je bil ugotoviti, katera orodja in pripomočke otroci prepoznajo
in katerih ne. V anketnem vprašalniku je bilo treba prepoznati škarje, lepilno pištolo,
kladivo, papirniški luknjač in ravnilo.
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AV7: Kako lahko obdelamo papirnato nakupovalno vrečko?
Zanimalo me je, ali je pri otrocih razvito divergentno mišljenje in ali v vrečki vidijo
še kaj več kot le vrečko.
AV8: Kaj pomeni, da lahko nekaj ponovno uporabimo?
Z vprašanjem sem želela preveriti, ali otroci poznajo in razumejo pomen ponovne
uporabe.
AV9: Ali so plastične vrečke nevarne? Zakaj?
Vprašanje je bilo zastavljeno, da preverim, ali otroci poznajo nevarnost plastičnih
nakupovalnih vrečk.
AV10: Kaj lahko naredimo iz plastične nakupovalne vrečke?
Namen tega vprašanja je bil vzpodbuditi ustvarjalnost pri otrocih in dobiti idejo za
izvajanje dejavnosti.
2.4

REZULTATI

ANKETE

Z

INTERPRETACIJO

PRED

IZVEDBO

DEJAVNOSTI
Na anketna vprašanja je odgovarjalo vseh 22 otrok, od tega je bilo 36,4 % deklic in
63,6 % dečkov. V obdelavo je bilo vključenih vseh 22 anketnih vprašalnikov. V
nadaljevanju so predstavljeni rezultati in interpretacija za vsako posamezno vprašanje.
AV1: Ali je nakupovalna vrečka iz plastike ali iz papirja?
95,5 % otrok je prepoznalo material, iz katerega je vrečka, in odgovorilo, da je vrečka
plastična; 4,5 % otrok je odgovorilo, da je iz papirja.
AV2: V kateri zabojnik odvržemo plastično nakupovalno vrečko?
68,2 % otrok je pravilno povezalo plastično nakupovalno vrečko z zabojnikom za
embalažo, 18,2 % otrok jo je povezalo z zabojnikom za preostale odpadke in 13,6 %
otrok z zabojnikom za papir.
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AV3: Katera vrečka se hitreje razgradi, papirnata ali plastična?
Na to vprašanje je 86,4 % otrok odgovorilo, da se hitreje razgradi papirnata vrečka, in
13,6 % otrok, da se hitreje razgradi plastična vrečka.
AV4: Ali lahko ponovno uporabimo papirnato vrečko?
63,6 % otrok meni, da se papirnata vrečka lahko ponovno uporabi, 36,4 % jih meni,
da ne.
AV5: Ali lahko ponovno uporabimo plastično vrečko?
Negativno je odgovorilo 13,6 % otrok, 86,4 % otrok pa meni, da plastično vrečko
lahko ponovno uporabimo.
AV6: Poimenuj orodje, ki je na mizi.
Vsi otroci (100 %) so prepoznali škarje, kladivo, papirniški luknjač, ravnilo in lepilno
pištolo (poimenovali so jo silikonska pištola).
AV7: Kako lahko obdelamo papirnato nakupovalno vrečko?
Na to vprašanje so vsi otroci (100 %) odgovorili z enim ali več primeri. 54,5 % otrok
je odgovorilo, da lahko papir strgamo. Da ga lahko režemo, je odgovorilo 63,6 %
otrok; da ga lahko lepimo, pa 45,5% otrok. 4,5 % otrok je odgovorilo, da papir lahko
obdelamo z »mašino za mojstre«, enak odstotek otrok pa je podal odgovor, da ga
lahko obdelamo z »lopatico za torte«. Iz tega lahko sklepamo, da otroci največkrat
obdelujejo papir z rezanjem, trganjem in lepljenjem.
AV8: Kaj pomeni, da lahko nekaj ponovno uporabimo?
31,8 % otrok je z različnimi odgovori potrdilo, da razumejo pojem ponovne uporabe.
68,2 % otrok ni vedelo, kaj pomeni, da nekaj ponovno uporabimo.
AV9: Ali so plastične vrečke nevarne? Zakaj?
Nevarnost v plastičnih vrečkah vidi 50 % otrok, drugim 50 % pa se plastične vrečke
ne zdijo nevarne. Otroci, ki so pritrdili vprašanju, so vsi (100 %) vedeli, da si jih ne
smemo povezniti čez glavo in da onesnažujejo okolje. Tisti, ki so odgovorili, da
vrečke niso nevarne, so to obrazložili z odgovori, kot so: ker niso iz stekla; ker niso
steklene in se ne morejo razbiti; ker se ne moreš urezati na njih; ker nimajo rok; ker
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nimajo za pikat; ker niso žive; ker niso strupene; ker so mehke; ker so navadne
vrečke; ker so iz plastike; ker listje pada nanjo in ni nevarna.
AV10: Kaj lahko naredimo iz plastične nakupovalne vrečke?
Odgovor »Ne vem« je podalo 31,8 % otrok, vsaj en primer je navedlo 50 % otrok in
dva ali več 18,2 % otrok. Med odgovori so bili: vozišče, telefon, travica, roža, ježek,
kita, človek, letalo ...

2.5 PREDSTAVITEV IN ANALIZA DEJAVNOSTI
Med idejami otrok, ki so jih podali med našim druženjem in v anketnem vprašalniku,
sem izbrala štiri, ki se jih da ustvarjalno uresničiti. Ker so veliko omenjali živali, sem
izbrala žival, ki je otroci ne vidijo pogosto, vendar je ostaja zelo zanimiva – meduza.
Izdelali smo tudi lutke iz papirnatih nakupovalnih vrečk, tako so lahko otroci
uresničili svoje zamisli, kaj lahko izdelajo iz nakupovalnih vrečk. Zmaji so vedno
zanimivi in mi smo lahko primerjali, katera vrečka je bolj primerna za izdelavo zmaja
– plastična ali papirnata. Ker želim z raziskovalnim vprašanjem ugotoviti tudi to, ali
obstaja razlika v ustvarjalnosti pri ponovni uporabi nakupovalnih vrečk med spoloma,
smo priredili modno revijo.
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2.5.1 MEDUZA V PLASTENKI
SREDSTVA:
− plastične vrečke,
− plastenka,
− vrvica/nit,
− barve za hrano,
− škarje,
− voda,
− lepilna pištola,
− zalivalka.
DEJAVNOSTI OTROK
− Razrezovanje plastičnih nakupovalnih vrečk,
− oblikovanje meduze z gubanjem in razrezovanjem plastične nakupovalne vrečke,
− prelivanje vode v plastenko (ustvarjanje habitata za meduzo),
− vstavljanje izdelane meduze v plastenko polno vode,
− dodajanje jedilne barve v plastenko, z namenom ustvarjanja barve morja,
− predstavitev in igra z izdelano didaktično igračo (po želji).
CILJI
− Otrok razvijaj fino motoriko ob izdelovanju didaktične igrače;
− spontano uporabi narejeni izdelek in se z njim neverbalno in verbalno izraža;
− likovno in ustvarjalno upodablja žival ter spoznava njene lastnosti;
− doživlja in spoznava živali na drugačen, umetniški način;
− se spozna z orodji in pripomočki ter jih varno uporabi.
Uvodno motivacijo v dejavnost je začel Vrečko, lutka, narejena iz plastičnih in
papirnatih nakupovalnih vrečk. Otroke je spraševal, iz česa je narejen. Otroci so
ugotovili, da je iz vrečk, vendar niso vsi vedeli, katere so plastične in katere papirnate.
Na vprašanje, za kaj se vrečke uporabljajo, so otroci odgovorili: za kruh; za »nest« iz
trgovine; za smeti; za strašilo; za rojstni dan. Ugotovili smo tudi, da plastične vrečke
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odvržemo v zabojnike za embalažo in da jih lahko ponovno uporabimo: »S čopičem
bi jih pobarval,« »izrezal bi žogo«.
Ker se dejavnost navezuje na žival v morju, je Vrečko otroke vprašal, ali poznajo
meduze. Odgovori so bili pritrdilni, zato sem jim pokazala slike meduz, otroci pa so
jih opisali. Vedeli so, da imajo meduze lovke in klobuk.
Deček je povedal: »Mami je meduza pičila na morju. Je plavala in je mislila, da je v
vodi vrečka, pa jo je brcnila stran, pa jo je meduza ožgala.«
POTEK DELA
Otrokom razdelim plastične vrečke za živila in jim predstavim potek dela.
•

Otroci s škarjami ob straneh prerežejo plastično vrečko do dna vrečke. Nato
odrežejo še dno in tako dobijo dve polovici.

•

Polovico vrečke uporabijo za izdelavo meduze, druga polovica pa jim ostane
za rezervo, če jim v prvem poskusu ne uspe.

•

Določimo sredino polovice vrečke, ki si jo položijo na iztegnjen prst. Z drugo
roko objamejo vrečko okoli prsta. Prst previdno iztaknejo iz vrečke in tako
dobijo glavo/klobuk meduze.

•

Z vrvico povežejo »vrat meduze« vendar vrvice ne zategnejo do konca,
temveč pustijo luknjico, da bodo pozneje lahko v klobuk meduze natočili
vodo.

•

Iz preostanka vrečke narežejo trakove tako, da visijo od glave navzdol. Paziti
morajo, da ne poškodujejo glave, saj sicer meduza ne bo plavala v plastenki.

•

Otrok vzame plastenko in vanjo z zalivalko natoči vodo, nato natoči vodo še v
glavo meduze in jo previdno potisne skozi vrat plastenke. Lahko dodamo še
barvila za hrano, da se voda obarva. Plastenko zapremo in preverimo, kako
meduza plava v njej.

•

Z lepilno pištolo zalepimo pokrovček na plastenko, da obarvana voda ne bo
iztekala ven.

Otroci pokažejo drugim v skupini svoje izdelke. Voda v plastenki je obarvana modro
in tako daje videz modrine morja. Meduza je narejena iz plastične nakupovalne
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vrečke in daje videz prave meduze. Otroci obračajo plastenko, meduza pa plava v njej
in zdi se, da je živa.

Slika 1. Nalivanje vode v plastenko z zalivalko.

Slika 2. Vstavljanje »meduze« v plastenko, polno vode.
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Slika 3. Opazovanje plavanja »meduze« v plastenki.
ANALIZA DEJAVNOSTI
Otroci so pomagali pripraviti prostor, kjer smo izdelovali meduze v plastenki. Želeli
so, da se vse mize dajo skupaj, tako da smo izdelovali izdelek skupinsko. Veliko otrok
je potrebovalo pomoč pri izrezovanju lovk in zavezovanju vrvice, zato so morali
nekateri počakati na pomoč. Postali so nemirni, vendar sem pogovor preusmerila v
onesnaževanje s plastičnimi vrečkami in posledice v naravi. Otroke je ta tema zelo
zanimala, saj so se o njej pogovarjali še po končani dejavnosti.
Ko smo izdelali meduze, smo morali v njih in v plastenke natočiti vodo. Sprva smo
poskusili z zalivalko v igralnici, vendar je bilo preveč zamudno in tudi polivalo se je
veliko, zato smo se preselili v umivalnico in tam nadaljevali. Dejavnost je potekala
gladko in zanimanje otrok ob izvajanju in na koncu pri igri z izdelki je bilo veliko.
IZJAVE OTROK PO KONČANI DEJAVNOSTI
Deček 1: »Sem rabil pomoč pa si mi pomagala.«
Deklica: »Papirnata ne bi mogla biti, ker bi se potopila.«
Deček 2: »Ja, strgala bi se!«
Deček 3: »Pa ne bi plavala, ker bi bila mokra.«
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2.5.2 LUTKE
SREDSTVA:
− papirnate vrečke,
− lepilni trak,
− škarje,
− lepilo,
− barvice,
− barvni papir,
− flomastri,
− voščenke,
− krep papir.
DEJAVNOSTI OTROK
− Otrok si izbere material, s katerim bo izdelal in okrasil lutko,
− izrezovanje in lepljenje materiala,
− izdelovanje kulise iz plastičnih nakupovalnih vrečk,
− predstavitev lutke in improvizirana lutkovna predstava.
CILJI
− Otrok iz odpadnega materiala izdeluje lutke in maske ter jih domiselno predstavi,
− ustvarjalno se izraža s kretnjami in gibi telesa preko lutke,
− uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah ob lutki,
− ustvarjalno se izraža z lutko,
– spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in
prostora.
Vrečko je otroke zbral na blazini, kjer jim je predstavil papirnate vrečke. Vprašal jih
je, za kaj uporabljajo papirnate nakupovalne vrečke, otroci pa so odgovorili: za kruh;
za malico; za oblačila; za copate: »Vrečko ima glavo iz papirnate vrečke«; za lutko.
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Vrečko je otrokom predstavil material, orodja in pripomočke za izdelavo lutke in jih
povabil za mize, kjer so nato izdelovali lutke.
POTEK DELA
Otroci imajo na voljo različne papirnate nakupovalne vrečke, iz katerih naredijo lutko
po svoji izbiri.
•

Otrok lahko izbira med: barvicami, flomastri, voščenkami, krep papirjem,
barvnim papirjem, škarjami, tekočim lepilom in lepilnim trakom.

•

Lutko lahko nariše na vrečko in ji doda okrasje, lahko pa jo izreže in prilepi na
drugo vrečko, ter si jo okrasi drugače.

•

Razmisliti mora tudi kako bo obrnil vrečko med izdelovanjem lutke, saj je v
nasprotnem primeru lahko postavljena na glavo.

•

Po izdelavi lutk otroci naredijo kuliso za lutkovno predstavo. Na razpolago
imajo plastične nakupovalne vrečke, škarje, lepilni trak in lepilo.
Potem ko so otroci izdelali lutke, so se z Vrečkom posedli na blazino. Vrečko

jim je pokazal plastične nakupovalne vrečke in jih vprašal, kako bi z njimi naredili
kuliso. Takoj se je javil fantek, ki je prinesel stol, drugi otroci so mu sledili. Nato je
začel natikati vrečko na naslonjalo stola, in ko je končal, je rekel: »Pa imamo kuliso.«
Drugi otroci so ponovili za njim in nastal je oder za lutkovno predstavo. Nihče ni
potreboval pripomočkov in orodja, kuliso so naredili zelo enostaveno – z natikanjem
vrečke na naslonjalo stola. Vrečko je razdelil otroke v štiri manjše skupine in vsaka
skupina je predstavila svoje lutke in zaigrala improvizirano lutkovno predstavo.
ANALIZA DEJAVNOSTI
Pri dejavnosti je samostojno sodeloval tudi deček, ki običajno dejavnosti le opazuje.
Sodeloval je od začetka do konca dejavnosti in tudi sam glasno predlagal nekaj idej,
kako narediti lutke in kuliso. Med pogovorom z dečkovo vzgojiteljico, sva ugotovili,
da se deček dobro počuti, če se lahko ustvarjalno izraža.
Pri tej dejavnosti sem opazovala stopnjo ustvarjalnosti pri deklicah in dečkih.
Ugotovila sem, da so tako dečki kot deklice zelo ustvarjalni. Deklice so večinoma
izdelovale punčke, dečki pa bojevnike/vojake. Otroci so sami iskali možnosti za
izdelavo lutke, kako bodo lutko okrasili in kakšna bo vizualna podoba lutke. Tako so
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izrazili svojo ustvarjalnost. Izdelki deklic so bili vizualno bolj dodelani, izdelki
dečkov pa bolj kompleksno sestavljeni.
IZJAVE OTROK PO KONČANI DEJAVNOSTI
Deček: »Jaz sem naredil hišo, ki je imela roke, pa govorila je.«
Deklica: »A si videla, kako je lepa?«

Slika 4. Izdelovanje lutk iz papirnatih vrečk.
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Slika 5. Deklici z izdelanima lutkama.

Slika 6. Izdelovanje kulise iz plastičnih vrečk za lutkovno predstavo.

	
  

31	
  

	
  	
  

2.5.3 ZMAJI

SREDSTVA:
− papirnate vrečke,

− plastične vrečke,

− škarje,

− vrvica,

− barvice,

− pisarniški luknjač,

− flomastri,

− lepilni trak,

− voščenke,

− barvni papir,

− krep papir.
DEJAVNOSTI OTROK
− Otrok si izbere material, iz katerega bo izdeloval zmaja,
− reže, lepi, riše, barva in kombinira materiale ter izraža svojo ustvarjalnost,
− prosto se giba po igrišču z izdelkom, se zabava,
− primerja različne zmaje in ugotavlja, kateri material se najbolje obnese.
CILJI
− Otrok prepozna material in ga ustvarjalno uporabi pri izdelavi didaktične igrače,
− sproščeno izvaja naravne oblike gibanja ob igri z didaktično igračo,
– spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje,
– odkriva lastnosti zraka,
− v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z
otroki in odraslimi.
POTEK DELA
• Otroci se posedejo za mize. Na razpolago so jim plastične vrečke, papirnate
vrečke, pisarniški luknjač, lepilni trak, vrvica, barvice, flomastri, voščenke,
škarje, lepilo, krep papir in barvni papir.
•

Otroci dobijo okvirna navodila, kako se določena stvar izdela in za kaj
uporabimo določen predmet, ki je na razpolago, vendar pa jim prepustimo
izdelavo samih izdelkov, saj bodo le tako ustvarili tisto, kar si sami želijo.
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•

Ko je zmaj končan, navežemo na ročaje vrvice, pri zmajih iz papirnatih vrečk
pa otroci naredijo luknje s pisarniškim luknjačem in skozi njih potegnejo
vrvico.

Po končani dejavnosti smo se oblekli in odšli na igrišče, kjer smo preizkusili svoje
zmaje. Ugotovili smo, da so papirnati lepši, plastični pa bolje letijo.
ANALIZA DEJAVNOSTI
Otroci so izražali svojo ustvarjalnost ves čas dejavnosti, pomoč pa so potrebovali pri
uporabi pisarniškega luknjača in pri pretikanju vrvice. Otroci so čakali, da tudi njihovi
zmaji dobijo vrvice, zato so postali nemirni. Otrokom sem dala vrvice in jih
vzpodbudila, da jih skušajo sami pretikati in zavezati, vendar so imeli težave, ker je
bila vrv res dolga, zato da je zmaj lahko letel. So pa pokazali veliko potrpežljivosti,
tako da so na koncu imeli vsi zmaji svoje vrvice.
Ker so sprva vsi delali le papirnate zmaje, sem jih skušala vzpodbuditi še v izdelavo
zmajev iz plastičnih nakupovalnih vrečk, vendar me je deček presenetil, ko je rekel,
da lahko samo povežemo vrvice okoli ročajev vrečke in že ga imamo. Otroci so sledili
dečku in naredili enakega zmaja iz plastične nakupovalne vrečke kot on. Deček je
pokazal veliko ustvarjalnega mišljenja tudi, ko je rekel, da je zmaj že dovolj lep tak
kot je in da ga ni potrebo okrasiti.
IZJAVE OTROK PO KONČANI DEJAVNOSTI
Deklica: »Poglej, kako lepega sem naredila.«
Deček: »Marija, poglej, kako pa moj leti!«
Deček: »Tale iz papirja je lep, ampak tale (iz plastične vrečke) pa bolj leti.«
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Slika 7. Izrezovanje delov za zmaja.

Slika 8. Pretikanje vrvice.
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Slika 9. Preizkušanje zmaja iz papirnate nakupovalne vrečke.

Slika 10. Preizkušanje zmaja iz plastične nakupovalne vrečke.
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2.5.4 MODNA REVIJA
SREDSTVA:
− papirnate nakupovalne vrečke,

− plastične nakupovalne vrečke,

− škarje,

− vrvica,

− barvice,

− barvni papir,

− flomastri,

− pisarniški luknjač,

− voščenke,

− lepilni trak,

− krep papir,

− plastične vrečke za smeti.

DEJAVNOSTI OTROK
− Razrezovanje plastičnih in papirnatih nakupovalnih vrečk,
− trganje, lepljenje, preoblikovanje ipd. plastičnih in papirnatih nakupovalnih vrečk,
− oblikovanje nakupovalnih vrečk v oblačila in dodatke,
− predstavitev izdelanih oblačil na modni reviji.
CILJI
− Otrok ima možnost pridobivati samospoštovanje in samozavest glede svojega
telesa,
− spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in
prostora,
− opazuje, komentira, primerja, se opredeljuje in izraža lepo pri tehniških in
umetniških izdelkih,
− z umetniškimi sredstvi izraža sebe, svoje občutke in misli na sebi lasten način,
− izraža se s kretnjami in gibi telesa.
POTEK DELA
•

Otroci se posedejo za mize, kjer jih čaka ves material, ki so ga uporabljali pri
preteklih dejavnostih.

•

Otroke vodim tako, da jih sproti sprašujem o namenu uporabe nakupovalnih
vrečk, zakaj jih bodo uporabili tako in ne drugače; zakaj bodo uporabili eno
vrsto vrečk in zakaj ne druge; kako bodo okrasili izdelek ...
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•

Ko otroci izdelajo oblačila za modno revijo, pripravimo modno brv na sredini
igralnice. Vsak otrok se sam sprehodi med otroki in pove, kateri material je
uporabil in zakaj, ter tako predstavi svojo kreacijo.

Na koncu se Vrečko poslovi od otrok. Otroci se igrajo po kotičkih, sama pa ponovno
izvedem anketo individualno, v odmaknjenem prostoru.
ANALIZA DEJAVNOSTI
Otroci so ustvarjalno uporabili vrečke, ki so jih prinesli v vrtec, vendar niso uporabili
samo nakupovalnih. Pri tej dejavnosti so prevladovale velike plastične vrečke za
smeti. Otrokom so se zdele bolj primerne za izdelavo oblačil, ker so bile večje od
drugih in so lahko iz njih izdelali večje kose oblačil. Zato sem jih vzpodbudila, da so
jih kombinirali z drugimi nakupovalnimi vrečkami, tako da so na modni reviji
predstavili nadvse inovativno kolekcijo. Še vedno so prevladovale vrečke za smeti, ki
so tudi velik problem onesnaževanja, zato se mi je ideja otrok zdela zanimiva za
konec našega druženja.
IZJAVE OTROK PO KONČANI DEJAVNOSTI
Deček: »Jaz sem vitez.«
Deklica: »Kako veliko vrečk smo porabili, pa koliko jih je ostalo.«
Deklica: »Jih bomo pospravili v pravi koš.«
Deklica: »Jaz bom šla tako oblečena domov.«
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Slika 11. Priprava in izbira materiala.

Slika 12. Izdelovanje oblačil in dodatkov.
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Slika 13. Modna revija in rajanje.
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2.6

REZULTATI

ANKETE

Z

INTERPRETACIJO

PO

IZVEDBI

DEJAVNOSTI
AV1: Ali je nakupovalna vrečka iz plastike ali iz papirja?
Vsi otroci (100 %) so prepoznali material, iz katerega je vrečka, in odgovorili, da je
vrečka plastična.
AV2: V kateri zabojnik odvržemo plastično nakupovalno vrečko?
Vsi otroci (100 %) so pravilno povezali plastično nakupovalno vrečko z zabojnikom
za embalažo.
AV3: Katera vrečka se hitreje razgradi, papirnata ali plastična?
Na to vprašanje je 95,5 % otrok odgovorilo, da se hitreje razgradi papirnata vrečka, in
4,5 % otrok, da hitreje razpade plastična vrečka.
AV4: Ali lahko papirnato vrečko ponovno uporabimo?
Vsi otroci (100 %) menijo, da se papirnata vrečka lahko ponovno uporabi.
AV5: Ali lahko ponovno uporabimo plastično vrečko?
Vsi otroci (100 %) menijo, da plastično vrečko lahko ponovno uporabimo. Negativnih
odgovorov ni bilo.
AV6: Poimenuj orodje, ki je na mizi.
Vsi otroci (100 %) so prepoznali škarje, kladivo, papirniški luknjač, ravnilo in lepilno
pištolo (tudi tokrat so jo poimenovali silikonska pištola).
AV7: Kako lahko obdelamo papirnato nakupovalno vrečko?
Na to vprašanje so vsi otroci (100 %) odgovorili z enim ali več primeri. 90,9 % otrok
je odgovorilo, da lahko papir strgamo. Da ga lahko režemo, je odgovorilo 81,8 %
otrok; da ga lepimo, pa 95,5 % otrok. 18,2 % otrok je odgovorilo, da ga lahko
prepognemo, 4,5 % otrok je zopet odgovorilo, da papir lahko obdelamo z »mašino za
mojstre«. Iz tega lahko sklepamo, da so spoznali nov način obdelovanja papirja in
posledično papirnate vrečke.
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AV8: Kaj pomeni, da lahko nekaj ponovno uporabimo?
95,5 % otrok je z različnimi odgovori dokazalo, da razumejo pojem ponovne uporabe,
le 4,5 % otrok je odgovorilo napačno.
AV9: Ali so plastične vrečke nevarne? Zakaj?
Nevarnost v plastičnih vrečkah vidijo vsi otroci (100 %). Vsi otroci so vedeli, da si jih
ne smemo povezniti čez glavo in da onesnažujejo okolje.
AV10: Kaj lahko naredimo iz plastične nakupovalne vrečke?
Odgovora »Ne vem« ni podal noben otrok (0 %), vsaj en primer je navedlo 9,1 %
otrok in dva ali več primerov 90,9 % otrok. Med odgovori so bili: meduza, zmaj,
travica, kepa, sneg, obleka, človek, žoga, »jo ponovno uporabimo«, riba, okraski ipd.
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2.7 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETNEGA
VPRAŠALNIKA PRED IN PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH
AV1: Ali je nakupovalna vrečka iz plastike ali iz papirja?
Graf 1: Primerjava rezultatov
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Pri vprašanju, pri katerem so otroci prepoznavali, iz katerega materiala je dana
vrečka, se je odstotek pravilnih odgovorov zvišal za 4,5 %.
Otroci so pravilno prepoznali predstavljeno vrečko zato, ker se z njo srečujejo
vsakodnevno.
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AV2: V kateri zabojnik odvržemo plastično nakupovalno vrečko?
Graf 2: Primerjava rezultatov
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Pri poznavanju ločevanja odpadkov, predvsem plastičnih vrečk, je število pravilnih
odgovorov otrok naraslo z 68 % na 100 %. Število pravilnih odgovorov se je povečalo
za 32 %.
Mislim, da so imeli otroci sprva težave s povezovanjem plastične nakupovalne vrečke
v pravilni zabojnik zato, ker je sami še niso tako ločevali ali pa so videli starejše
osebe odlagati le-te v napačne zabojnike.
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AV3: Katera vrečka se hitreje razgradi, papirnata ali plastična?
Graf 3: Primerjava rezultatov

PRIMERJAVA	
  REZULTATOV	
  TRETJEGA	
  ANKETNEGA	
  
VPRAŠANJA	
  
100%	
  

DELEŽ	
  OTROK	
  V	
  %	
  

95%	
  

90%	
  

Pred	
  izvajanjem	
  dejavnosti	
  

85%	
  

Po	
  izvedenih	
  dejavnostih	
  
80%	
  

75%	
  

70%	
  
Poznavanje	
  pomena	
  besede	
  razgradnja	
  

Pri poznavanju pomena besede razgradnja se je odstotek otrok, ki so pravilno
odgovorili na vprašanje, povečal s 86,4 % na 95,5 %, torej za 9,1 %.
Sprva sem bila mnenja, da otroci ne bodo poznali pomena besede razgradnja, vendar
so me presenetili z različnimi primeri, ki so potrdili razumevanje pojma. Ker so se v
skupini z vzgojiteljicama veliko pogovarjali o ločevanju in odpadkih, predvidevam,
da so pojem usvojili takrat.
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AV4: Ali lahko papirnato vrečko ponovno uporabimo?
Graf 4: Primerjava rezultatov
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63,6 % otrok je pred izvajanjem dejavnosti odgovorilo pritrdilno, po izvedenih
dejavnostih se je odstotek otrok povečal na 100 %. Delež otrok, ki so v papirnati
vrečki videli predmet ponovne uporabe, se je povečal za 36,4 %.
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AV5: Ali lahko ponovno uporabimo plastično vrečko?
Graf 5: Primerjava rezultatov
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Pri petem vprašanju se je odstotek otrok, ki menijo, da se plastične nakupovalne
vrečke lahko ponovno uporabijo, povišal za 13,6 %.
Otroci so sprva videli predmet ponovne uporabe bolj v plastični kot v papirnati
nakupovalni vrečki, vendar so tekom dejavnosti spoznali, da so papirnate
nakupovalne vrečke ravno tako primerne za ponovno uporabo.
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AV6: Poimenuj orodje, ki je na mizi.
Graf 6: Primerjava rezultatov
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Pri šestem vprašanju so vsi otroci (100 %) prepoznali vsa orodja in pripomočke
(100 %). Delež je bil tako najvišji pri prvič in drugič zastavljenem vprašanju.
Otroci so z vzgojiteljicama v preteklem letu zelo veliko uporabljali različna orodja in
pripomočke, zato so jih vsi prepoznali, jih znali pravilno poimenovati in jih tudi varno
uporabiti.
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AV7: Kako lahko obdelamo papirnato nakupovalno vrečko?
Graf 7: Primerjava rezultatov

PRIMERJAVA	
  REZULTATOV	
  SEDMEGA	
  ANKETNEGA	
  
VPRAŠANJA	
  
100%	
  
90%	
  

DELEŽ	
  OTROK	
  V	
  %	
  

80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
Pred	
  izvajanjem	
  dejavnosti	
  

30%	
  

Po	
  izvedenih	
  dejavnostih	
  

20%	
  
10%	
  
0%	
  

Obdelovanje	
  papirnatih	
  vrečk	
  

Za obdelovanje papirnate vrečke je 36,4 % več otrok izbralo trganje, 18,2 % več otrok
se je odločilo za rezanje in 50 % več otrok je izbralo lepljenje. Delež otrok, ki bi
papirnato vrečko obdeloval z »mašino za mojstre«, je ostal enak (4,5 %), za
obdelovanje z lopatico za torte se ni odločil nihče in odstotek se je zmanjšal za 4,5 %,
torej je bil 0 %. Se je pa povečal delež otrok, ki bi papirnato vrečko obdelovali s
prepogibanjem, z 0 % na 18,2 %.
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AV8: Kaj pomeni, da lahko nekaj ponovno uporabimo?
Graf 8: Primerjava rezultatov
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Pri razumevanju pojma ponovne uporabe se je odstotek otrok povečal za 63,7 %, z
31,8 % na 95,5 %.
Otroci sprva niso znali razložiti, kaj označuje pojem ponovna uporaba. Po končanih
dejavnostih so skoraj vsi prepoznali pojem, ga opisali in znali razložiti, kako je
ponovna uporaba nakupovalnih vrečk (in ostalih odpadkov) pomembna za
zmanjševanje odpadkov.
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AV9: Ali so plastične vrečke nevarne? Zakaj?
Graf 9: Primerjava rezultatov
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Pri prepoznavanju nevarnosti plastičnih vrečk se je odstotek pravilnih odgovorov
povečal za 50 %.
Kar pol otrok pred izvajanjem dejavnosti v plastičnih nakupovalnih vrečkah ni videlo
nevarnosti. Po končanih dejavnostih pa so vsi vedeli, da jih ne smemo povezniti čez
glavo zaradi možnosti zadušitve, in da jih ne smemo odlagati kamorkoli, vendar v za
to namenjene zabojnike, saj različne nakupovalne vrečke ne ogrožajo le življenja
ljudi, temveč tudi živali in rastlin.
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AV10: Kaj lahko naredimo iz plastične nakupovalne vrečke?
Graf 10: Primerjava rezultatov
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72,7 % več otrok meni, da se lahko plastična nakupovalna vrečka uporabi na najmanj
dva ustvarjalna načina.
Po končanih dejavnostih so imeli vsi polno idej, kaj vse bi lahko še naredili iz
različnih nakupovalnih vrečk, tako da sta vzgojiteljici otrokom kasneje tudi omogočili
dopolnjevanje in nadaljevanje dejavnosti na temo nakupovalnih vrečk.
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III.

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

	
  
o

Ali je med otroki drugega starostnega obdobja razširjena ponovna uporaba

nakupovalnih vrečk?
Ugotovila sem, da je ponovna uporaba nakupovalnih vrečk razširjena med otroki
druge starostne skupine, vendar velikokrat le plastičnih nakupovalnih vrečk, ki so bolj
vzdržljive. Med izvajanjem dejavnosti sem jih vzpodbujala k ustvarjalni ponovni
uporabi in z veseljem so mi vsak dan pripovedovali, kaj so ali pa še bodo sami
naredili doma iz različnih nakupovalnih vrečk.
o

Za katere vrste vrečk, ki so jim bile na voljo, menijo, da jih je mogoče

ponovno uporabiti?
Sprva je bila večina otrok prepričanih, da lahko ponovno uporabimo plastično
nakupovalno vrečko, glede papirnate pa so bili v dvomih. Že med dejavnostmi so
ugotovili, da je papirnata nakupovalna vrečka še primernejša za ustvarjalno uporabo,
saj so jo lahko bolje in na več načinov obdelali.
o

Ali znajo poimenovati pripomočke in orodja, ki so jim bila voljo za uporabo,

in ali vedo, kako jih pravilno uporabiti?
Prepričana sem bila, da nekaj otrok ne bo znalo poimenovati vsaj enega orodja ali
pripomočka, ki jim je bil na izbiro, vendar so me pozitivno presenetili – ne le s
poznavanjem pripomočkov, temveč tudi pri pravilni in varni uporabi le-teh.
o

Katere pripomočke in orodja bodo izbrali za obdelavo odpadnih nakupovalnih

vrečk?
Otroci so različne nakupovalne vrečke obdelovali z vsem orodjem in pripomočki, ki
so jim bili na voljo. Tako dečki kot deklice so izbirali enake pripomočke in orodja ter
skupaj ugotavljali, kako lahko določeno nakupovalno vrečko še obdelajo, da bo nastal
čim bolj ustvarjalen izdelek.
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o

Ali obstaja razlika v stopnji ustvarjalnosti med deklicami in dečki pri ponovni

uporabi nakupovalnih vrečk?
Pri dejavnostih so bili tako dečki kot deklice zelo ustvarjalni, tako da ni bilo večjih
razlik glede na spol. Nekatere deklice so lutke naredile zelo realistično in estetsko,
dečki pa so svojo ustvarjalnost pokazali v raznolikosti njihovih lutk in idejah, kaj vse
zmorejo njihove lutke. Med modno revijo so si deklice izdelovale oblekice in krila,
medtem ko so dečki ustvarjali viteške oprave in narodne noše. Zmaje so vsi okrasili
zelo ustvarjalno in inovativno, saj so uporabili veliko raznovrstnega materiala in vsi
zmaji so bili nadvse pisani.
o

Ali obstaja razlika med spoloma v ravnanju z orodjem in pripomočki, ki so na

voljo?
Tako dečki kot deklice so vešče uporabljali orodje in pripomočke, ki so jim bili na
voljo. Nekaj pomoči so potrebovali pri pisarniškem luknjaču, vendar le prvič, da so
dobili izkušnjo, nato so ga vsi uporabljali samostojno. Z lepilno pištolo sem večinoma
lepila jaz, saj obstaja prevelika nevarnost opeklin zaradi vročega silikona. So pa otroci
sodelovali drugače – držali so stvari, povedali so, kje naj nanesem lepilo, koliko lepila
potrebujejo ...
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IV.

ZAKLJUČEK

Že pred izvajanjem dejavnosti so me otroci pozitivno presenetili z ustvarjalnimi
idejami, ki so jih nizali ob pogovoru o različnih nakupovalnih vrečkah. Povedali so
mi, da v vrtcu uporabljajo papirnate vrečke za shranjevanje malice, doma pa jih
odvržejo. Plastične nakupovalne vrečke večkrat uporabijo za najrazličnejše stvari,
vendar jih nihče še ni uporabil, da bi iz njih izdelal nekaj ustvarjalnega. Vse to me je
še bolj vzpodbudilo k dejavnosti z različnimi nakupovalnimi vrečkami.
Otroci so aktivno sodelovali pri zbiranju materiala, ravno tako pri podajanju idej.
Potem ko so povedali svoje ideje, niso vedeli kako bi to izpeljali, zato smo izvedli
dejavnosti na način, kot sem si ga zamislila, vendar so otroci pri vsaki dejavnosti
pokazali veliko ustvarjalnosti in me pri modni reviji presenetili, ko so namesto
nakupovalnih vrečk izbrali vrečke za smeti. Tudi te vrečke predstavljajo veliko
nevarnost za okolje, če jih ne odvržemo in ne ločimo pravilno, zato sem bila nad
njihovo idejo navdušena. Vzpodbudila sem jih, da so vseeno uporabili tudi različne
nakupovalne vrečke, tako da so bila na koncu njihova oblačila sestavljena iz vseh vrst
vrečk, ki so jih prinesli v vrtec. Med izdelavo zmajev so se vsi otroci odločili, da bodo
najprej naredili zmaje iz papirnatih nakupovalnih vrečk, ker jih je bilo lažje obdelati.
Na koncu je deček ugotovil, da je še lažje narediti zmaja iz plastične nakupovalne
vrečke, saj je lep že sam po sebi.
Pri dejavnostih so bili vsi enako motivirani in vsi otroci so sodelovali, tudi deček, ki
se običajno ne vključuje v dejavnosti in samo opazuje. Tako dečki kot deklice so
pokazali veliko ustvarjalnosti in ni bilo opaziti razlik.
Otroci so prepoznali vsa orodja in pripomočke ter poznali tudi varno uporabo le-teh.
Pokazali so veliko spretnosti pri uporabi škarij, saj so izrezovali motive z veliko
natančnostjo. Pomoč so potrebovali pri uporabi lepilne pištole, ko smo lepili
pokrovčke na plastenke. Lepilna pištola in lepilo samo se zelo segrejeta in lahko
povzročita opekline, zato sem prevzela ta del, otroci pa so povedali, koliko lepila
potrebujejo in kam naj ga nanesem. Pri pretikanju vrvice so imeli nekaj težav, vendar
je bila težava bolj v dolžini vrvice kot v samem pretikanju.
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Z diplomsko nalogo sem želela prikazati, da lahko že pri vrtčevskih otrocih
vzpodbujamo ustvarjalno ponovno uporabo različnih nakupovalnih vrečk z različnimi
tehnološkimi postopki. Otroci so dokazali, da znajo uporabljati orodja in pripomočke
in varno opravljati delo. Ravno tako so dokazali, da njihova ustvarjalnost ne pozna
meja.
Pridobljena spoznanja s področja uvajanja tehničnih dejavnosti bom s pridom
uporabljala pri svojem nadaljnem delu v vrtcu na vseh področjih.
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