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POVZETEK 

 

Diplomsko delo prikazuje otrokovo raziskovanje in delovanje v lastnem okolju. V 

teoretičnem delu sem predstavila razvojne značilnosti otrok prvega starostnega obdobja, 

pomen aktivnega učenja v predšolskem obdobju, kakšna je pri tem vloga odraslega in 

temeljna znanja o različnih materialih (papirju, kartonu, lepenki, lesu, umetnih masah in 

tekstilu). 

 

V empiričnem delu sem predstavila projekt odprtega tipa raziskovanja. Otrokom prve 

starostne skupine sem ponudila različne materiale. Želela sem ugotoviti, kako otroci v prvi 

starostni skupini raziskujejo in s tem pridobivajo izkušnje z različnim materialom. 

 

Ugotovila sem, da se je razvila bogata simbolna igra z materialom, saj so bili otroci zelo 

radovedni in iznajdljivi. Ob spoznavanju novega materiala so si pridobili nova znanja in 

razvijali sposobnosti za sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih situacij. 

 

Naredila sem poizvedbo, kakšno znanje imajo otroci o materialih pred dejavnostmi in po njih. 

Dobljene rezultate sem skrbno pregledala in opazila, da so otroci po končani dejavnosti na 

tem področju napredovali.  

 

Menim, da moramo otrokom ponuditi čim več takšnih dejavnosti, s katerimi bodo z lastnim 

prizadevanjem prišli do rešitve in si širili svet znanja. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, aktivno učenje, različni materiali. 

 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

Exploring and playing with different materials in the first age group 

 

My thesis revolves around children's exploration and functioning in their environment. In the 

theoretical part of the thesis I presented developmental characteristics of children in the first 

age group, the meaning of active learning in the preschool period, the role of an adult and the 

fundamental knowledge of different materials (paper, cardboard, wood, artificial mass and 

textile). 

 

In the empirical part I carried out an open-ended research. I attempted to establish the ways in 

which the children of the first age group explore different materials and gather experience by 

offering them diverse materials. 

 

I concluded that children develop a rich symbolic play with the materials. They are very 

curious and resourceful. The children were gathering new knowledge and also developing 

their ability to cooperate in exploring and solving problem situations. 

 

I checked the children's knowledge of materials before and after the activities. I carefully 

examined the gathered pieces of information and noticed that the children have improved their 

knowledge in this area. 

 

I believe we need to offer the children as many similar activities as possible so they can work 

towards their own solution. By doing so, they will also expand their horizons. 

 

Key words: preschool child, active learning, different materials. 
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UVOD 

 

Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih doživetij, izkušenj in spoznanj tako, da mu, preden postavlja smiselne zahteve oziroma 

probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, omogoča izražanje, doživljanje ter ga 

močno čustveno in socialno angažira (Kurikulum za vrtce, 2012: 19). 

 

Otroci so že od rojstva radovedni in aktivni raziskovalci sveta okoli sebe. V predšolskem 

obdobju je pomembno, da otrokom ponudimo čim več različnih dejavnosti in različne 

materiale. Ko otrok material prijema, okuša, spušča, kotali in poriva, si pridobiva izkušnje, ki 

so pomembne za razvoj njegovih sposobnosti razmišljanja in sklepanja. 

 

V teoretičnem delu bom razložila pomen aktivnega učenja v predšolskem obdobju, vlogo 

odraslih pri spodbujanju tega učenja in vlogo otrok ter značilnosti materialov (papirja, lesa, 

umetne mase in tekstila), ki jih bom ponudila otrokom.  

 

V empiričnem delu bom predstavila projekt odprtega tipa raziskovanja, kjer bodo otroci, stari 

od 1 do 3 let, spoznavali značilnosti različnih materialov. Material bodo otroci spoznali z 

vsemi čutili, nato pa ga poizkušali preoblikovati. Otroci bodo s svojim raziskovanjem 

odkrivali nove probleme in s tem nove rešitve.  

 

Skozi zastavljena raziskovalna vprašanja bom skušala raziskati, kako otroci v prvi starostni 

skupini raziskujejo, spoznavajo ter pridobivajo izkušnje z različnim materialom. S katerim 

ponujenim materialom se bodo najraje igrali? Ali se bodo otroci igrali skupaj ali 

individualno? Ali bodo nastale razlike v izbiri ponujenega materiala med dečki in deklicami? 

Ali se bodo v igri pojavile konfliktne situacije? Predvsem pa želim predstaviti, da so otroci od 

1 do 3 leta sposobni spoznavati različne materiale, če jim jih predstavimo na primeren način. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK STARIH OD 1 DO 3 

LET 

 

1.1 Gibalni in socialni razvoj otrok 

 

Horvat in Magajna (1987: 27) menita, da se razvoj posameznih delov telesa in tudi duševnih 

procesov odvija z različnim tempom. 

 

Razni deli otrokovega telesa ne rastejo enako hitro, da bi dosegli proporce odraslega človeka. 

Tako poteka tudi razvoj nekaterih duševnih funkcij v zgodnejšem obdobju in drugih v bolj 

poznem otroštvu ali celo v mladostništvu. V prvih letih poteka nagel senzorni in motorični 

razvoj, ki se po šestem letu znatno umiri, ko se prične hiter razvoj socialnih procesov 

človekove osebnosti. 

 

Največje probleme ima mlajši predšolski otrok, nekje do petega leta, prav s koordinacijo 

telesnih gibov, ki pa so neizogibno potrebni za posamezne aktivnosti. Pri svojem gibanju 

postaja otrok vse hitrejši, trdnejši in tudi natančnejši. Do treh let ima še zmeraj težave pri 

koordinaciji oko - roka, ki pa je nujno potrebna pri finih ročnih spretnostih (Horvat in 

Magajna, 1987: 123–124). 

 

V predšolski dobi se prav tako razvija sklepno-mišična in taktilna občutljivost, ki ima velik 

pomen pri analizi mnogih kvalitet predmetnega okolja (teže, gostote, velikosti, oblike). S 

starostjo postopno raste sposobnost stabilnosti razlikovanja različnih dražljajev in s tem 

vzporedno še sposobnost analiziranja stopnje mišičnega napora. Prav tako se postopno 

razvijajo otrokove sposobnosti prepoznavanja oblik in teže predmeta brez prisotnosti 

vizualnih informacij. Glede na ta princip je oblikovana množica didaktičnih iger, ki pomagajo 

otroku razvijati te zmožnosti. Še največje težave ima otrok pri ocenjevanju teže predmeta, 

tudi med sabo težko primerja dva precej različno težka predmeta. 
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Analiza razvoja teh občutljivosti pa je otežena, če ne poznamo otrokovih specifičnih izkušenj, 

ki pogojujejo velike individualne razlike med otroki. Prav tako je pri teh zaznavah zelo 

pomembna splošna raven miselnega razvoja, ki omogoča ustrezno spoznavno analizo danih 

nalog in oblikovanje ustreznega odgovora. 

 

Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po najbolj 

pomembnih lastnostih: oblika, velikost, položaj v prostoru in podobno. Te zmožnosti se 

oblikujejo le postopno, za kar potrebuje otrok ustrezne telesne in miselne izkušnje. Predšolski 

otrok prične vse natančneje določati prostorske odnose. V svojih aktivnostih se ne orientira le 

na glavne oblike, velikosti itd., ampak prične te lastnosti izločevati kot posebne lastnosti. 

Lastnosti predmetov se začne zavedati kot pomenskih kategorij. 

 

Otrok med 2. in 3. letom starosti se je že naučil ločevati predmete v prostoru po njihovih 

glavnih fizičnih lastnostih. Prav tako usvaja veščino, da vizualno razlikuje prostorske odnose 

v zvezi z mišičnimi občutki, ki nastanejo pri gibanju oči, ko gledamo kak predmet. 

 

Orientacija v prostoru se prične pri predšolskem otroku na osnovi razlikovanja 

prostorskih odnosov lastnega telesa. Otrok najprej ločuje in imenuje svojo desno roko, na 

podlagi raziskovanja desne in leve roke prične razlikovati parne dele telesa in šele nato 

razpored predmetov v prostoru. Sprva sodelujejo pri določanju prostorskih odnosov okoliških 

predmetov gibi oči, glave in celega telesa. Otrok v zgodnjem predšolskem obdobju se ozre 

za predmetom, ga pokaže z desno roko ali pa se celo napoti sam proti njemu (Horvat in 

Magajna, 1987: 129–130). 

 

Proces razvoja zaznavnih funkcij se pri otrocih ne razvija spontano, temveč pod vplivom 

prakse in učenja (Horvat in Magajna, 1987: 131). 

 

1.2 Čustveni razvoj 

 

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

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

različnih čustev hkrati. Glavni napredek v tem obdobju se kaže na področju nadzora nad 
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čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj uravnoteženo in socialno 

spremenljivo (Marjanovič Umek et.al., 2004: 334).  

 

Za triletnika so značilni prehodi od izražanja enega čustva do drugega, kar je povezano z 

izražanjem nakopičenih čustev brez zadržkov, s pomanjkljivim razumevanjem situacije zaradi 

šibkih spoznavnih sposobnosti in omejenih izkušenj ter s kratkotrajno pozornostjo. Z 

razvojem postajajo nekatera čustva močnejša, druga šibkejša, na kar vplivajo biološke 

spremembe, otrokov spoznavni razvoj ter spremembe v otrokovih interesih in vrednotah. Z 

razvojem se povečujejo tudi individualne razlike v čustvenem odzivanju otrok. Otroci se 

enako čustveno odzivajo na trivialne kot na resne situacije, in sicer neposredno ali posredno 

preko nemira, sanjarjenja, joka … (Marjanovič Umek et.al., 2004: 335). 

 

1.3 Govorni razvoj 

 

Govor je sposobnost in sredstvo, s katerim otroci vzpostavijo socialne stike. Z njim se 

prenašajo določeni pomeni in tako postane že v drugem letu starosti pomembno sredstvo 

mišljenja. Obenem je govor tista duševna funkcija, zaradi katere se človek od vsega začetka 

razlikuje od vseh živih bitij. Razvoj govora je razvoj oblikovanja glasov, proces rasti, ki se 

prične z nejasnimi, neopredeljenimi in naključnimi oblikami glasov in se konča z jasnimi, 

nadzorovanimi in razumljivimi glasovi (Horvat in Magajna, 1987: 68).  

 

Otrokov besednjak od 18. meseca dalje zelo hitro raste. Od 2. leta starosti dalje začnejo otroci 

povezovati besede v stavke, ki na začetku še niso urejeni. Po 3. letu starosti pa so otroci vse 

bolj občutljivi na obliko, pomen in funkcijo stavkov, ki mu omogočajo nadaljevanje 

pogovora. Otrokova zmožnost razumevanja mišljenja, počutja in namere drugih ljudi ter 

zmožnost opisovanja njihovega vedenja in počutja v različnih situacijah vodi k pogovoru o 

čustvih, počutju. Govoriti, ko je otrok vesel in ko je v stiski, je zelo pomembno za otrokovo 

vzpostavljanje socialnih odnosov (Marjanovič Umek et.al., 2004: 317–326). 

 

Govor je zelo povezan z mišljenjem. Oba, tako govor kot tudi mišljenje, se na predoperativni 

stopnji kvalitativno in kvantitativno zelo hitro razvijata, med njima pa je ob vplivu še drugih 

dejavnikov vzpostavljen povratni odnos. Povezava med njima ni stalna, ampak se lahko glede 
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na vpliv drugih dejavnikov (jezikovni program v vrtcih, komunikacija v družini) spreminja 

(Marjanovič Umek et.al., 2004: 326–328). 

 

2 AKTIVNO UČENJE 

 

Hohmann in Weikart (2005: 17) definirata aktivno učenje kot »učenje, pri katerem otrok 

deluje na predmete ter stopa v interakcije z ljudmi, zamisli in dogodki, pri tem pa konstruira 

novo razumevanje«. 

 

Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov. 

Je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov, 

tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami 

spodbujajo preko gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja. Taka 

dejavnost, ki se odvija v socialnem okvirju, v katerem pozoren in občutljiv odrasli 

sodeluje/opazuje, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo 

morda vodile v protislovne sklepe in posledično reorganizacijo otrokovega razumevanja 

sveta. 

 

V vrtcih so otroci aktivni akterji, ki konstruirajo svoje lastno znanje o svetu, ko preoblikujejo 

svoje zamisli in interakcije v logična in intuitivna zaporedja misli in dejanj, se igrajo z 

različnimi materiali in tako ustvarjajo osebno smiselne izkušnje in rezultate ter s svojimi 

besedami pripovedujejo o izkušnjah (Hohmann in Weikart, 2005: 16). 

 

2.1  Sestavine aktivnega učenja 

 

Hohmann in Weikart (2005: 38) govorita o petih sestavinah aktivnega učenja: 

− materiali: obstaja obilje starosti primernih materialov, ki jih otrok lahko uporabi na 

različne načine. Učenje se poraja iz otrokovega neposrednega delovanja na materiale; 

− razpolaganje in rokovanje: otrok ima možnosti raziskovati izbrane materiale, z njimi 

razpolagati in rokovati, jih kombinirati in preoblikovati; 

− izbira: otrok izbere dejavnost. Ker učenje izhaja iz otrokovih poskusov uresničevati 

osebne interese in cilje, je možnost izbiranja dejavnosti in materialov bistvena; 
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− otrokov govor: otrok opisuje, kaj počne. Skozi govor razmišlja o svojih dejanjih, 

vključuje nove izkušnje v obstoječo bazo znanja in si prizadeva sodelovati z drugimi; 

− podpora odraslega: odrasli prepoznavajo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, 

reševanje problemov in ustvarjalnost. 

 

2.2 Otrokova vloga v okolju za aktivno učenje 

 

Otrokove vloge v okolju za aktivno učenje (Hohmann in Weikart, 2005: 24–28): 

− otroci dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov: 

otrokova notranja motivacija ustvarja učinkovito organizacijsko silo tako v otroku kot 

v igralnici. Ker se otroci v okolju za aktivno učenje odločajo glede na svoje lastne 

interese in vprašanja ter imajo dovolj časa, da uresničijo svoje načrte, so tesno 

povezani z ljudmi in materiali in neovirano izmenjujejo svoje zamisli, ugotovitve in 

opazovanja; 

− otroci izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi: otroci so sposobni 

izbirati materiale in se odločiti, kako jih bodo uporabili. Številni materiali so zanje 

novi, zato jih pogosto ne uporabijo v njihovi osnovni funkciji. Otroci so iznajdljivi in z 

novimi materiali ravnajo po svojih interesih in sposobnostih; 

− otroci z vsemi čuti aktivno raziskujejo materiale: otrok spoznava predmet tako, da 

z njim eksperimentira, ga drži v roki, stiska, nanj spleza, se plazi pod njim, ga spusti 

na tla, dreza vanj, ga vonja in okuša, si ga ogleduje iz različnih zornih kotov in posluša 

zvoke, ki jih oddaja. Z raziskovanjem otroci odgovarjajo na svoja vprašanja in 

zadovoljujejo svojo radovednost; 

− otroci odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti: ko se otroci 

seznanijo s predmeti okoli sebe in z njimi eksperimentirajo, jih začne zanimati, kako 

bi jih bilo mogoče povezati. Tako otroci sami odkrivajo, kakšni so predmeti v 

razmerju do drugih predmetov in kako predmeti delujejo skupaj. Otroci se učijo o 

razmerjih tako, da iščejo odgovore na svoja vprašanja in preizkušajo, da gre ena škatla 

v drugo, da je soka preveč za v kozarec, da je kocko mogoče postaviti na vrh druge, da 

je tovornjak mogoče poriniti v votlo kocko, da je en stolp višji od drugega, da gre en 

tovornjak hitreje kot drugi. Taka preprosta odkritja so temelj otrokovega razumevanja 

števil, logike, prostora in časovnih pojmov; 
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− otroci preoblikujejo in kombinirajo materiale: način dela z materiali v okolju za 

aktivno učenje je tudi ta, da otroci spreminjajo konsistenco, obliko ali barvo materiala. 

Otroci tako obdelujejo snovi, jih preoblikujejo in kombinirajo. Ob tem spoznavajo 

manj očitne, a bistvene značilnosti snovi; 

− otroci uporabljajo starosti primerna orodja in opremo: pri treh letih lahko otroci 

uskladijo dve ali več aktivnosti in so tako sposobni uporabljati širok izbor orodij in 

opreme. Ko otroci uporabljajo orodja in opremo, razvijajo veščine in sposobnosti, ki 

jim bodo omogočale, da bodo lahko več stvari počeli sami in reševali bolj zapletene 

probleme. Na začetku je sama uporaba orodja za otroka pomembnejša kot njegova 

nameravana funkcija; 

− otroci govorijo o svojih izkušnjah: v okoljih za aktivno učenje se otroci lahko 

neovirano pogovarjajo o osebno pomembnih izkušnjah, uporabljajo jezik za opis 

zamisli in problemov, ki so zanje realni in pomembni. Ko otroci izrazijo svoje misli in 

poslušajo komentarje drug drugega, se učijo, da je osebni način pogovora učinkovit in 

spoštovan. V okolju, ki omogoča aktivno učenje, kjer jezik odseva osebne zaznave, 

misli in skrbi, se sliši glas vsakega otroka. 

 

2.3 Vloga odraslih v okolju za aktivno učenje 

 

Vloga odraslih (Hohmann in Weikart, 2005: 29–35): 

− poskrbijo za vrsto materialov, s katerimi se otroci lahko igrajo: odrasli poskrbijo 

za različne materiale, da bi otrokom zagotovili dovolj priložnosti za izbiro ter 

možnosti za razpolaganje in rokovanje z materiali. Med materiali so lahko vsi znani in 

neznani za otroke zanimivi predmeti, praktično vsakdanji predmeti, ki jih uporabljajo 

odrasli (pena za britje, navijalke za lase), naravni in odpadni materiali (školjke, storži, 

kartonaste škatle, tulci), orodja (škarje, kladiva, izvijači), umazani, lepljivi, vodeni, 

mehki materiali (pesek, voda, barve, plastelin), veliki materiali (velike lesene kocke, 

igrače na kolesih) in materiali, s katerimi je lahko ravnati (lego kocke). Paziti pa 

moramo na stvari, ki so nevarne (kovinske pločevinke z ostrim robom); 

− dajo otrokom prostor in čas, da lahko uporabijo materiale: ključna vidika vloge 

odraslega v okolju za aktivno učenje sta urediti in opremiti igralne kotičke in 

organizirati dnevno rutino. Pomembno je, da odrasli razdelijo okolje v ločene prostore, 

ki omogočajo pridobivanje specifičnih vrst izkušenj, na primer gospodinjski kotiček, 
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likovni kotiček, kotiček s kockami, kotiček z drobnimi igračami ter kotiček za igro z 

mivko in vodo; 

− spremljajo otrokove namene: odrasli skrbno potrjujejo otrokove izbire in dejanja. 

Tako otroci vedo, da je to, kar počnejo, cenjeno. Odrasli pogosto pustijo, da jih vodi 

otrok, in tako pokažejo pomen, ki ga dajejo otrokovim namenom. Da bi se odrasli 

prepričali o namenih otrokovih dejanj, brez predsodkov opazujejo, kaj otroci počno z 

materiali, ker otroci pogosto uporabljajo materiale na nepričakovane načine. Poleg 

tega, da odrasli z opazovanjem spremljajo otrokove namene, ga o tem tudi sprašujejo. 

Tako imajo otroci možnost, da svoje namene ubesedijo in o njih razmišljajo; 

− prisluhnejo razmišljanju otrok in ga spodbujajo: odrasli v okolju za aktivno učenje 

vedo, da spodbujanje otrokovega razmišljanja pomeni sprejemati njegove odgovore in 

pojasnila tudi takrat, kadar so »napačni«. Ker se otrokove sposobnosti razmišljanja in 

sklepanja šele razvijajo, so ugotovitve, do katerih pridejo otroci, po merilih odraslega 

pogosto napačne. A če odrasli nenehno popravljajo otroke, dosežejo le, da otroci svoje 

misli zadržijo zase. Če pa odrasli po drugi strani sprejmejo otrokove sklepe, tako 

spodbujajo otroke, naj preizkusijo svoje zamisli; 

− spodbujajo otroke, naj stvari naredijo sami: odrasle v okolju za aktivno učenje vodi 

prepričanje, da spodbujanje otrok k reševanju problemov, na katere naletijo, daje 

otrokom več učnih priložnosti, kot če bi stvari naredili namesto njih ali poskušali 

ustvariti okolje, v katerem problemov ne bi bilo. Zato potrpežljivo stojijo ob strani in 

čakajo, medtem ko se otroci samostojno lotevajo stvari. Drugi način, kako odrasli 

spodbujajo otroke k reševanju problemov, je, da otroke napotijo drugega k drugemu 

po zamisli, pomoč in pogovor, tako da se začnejo zanašati drug na drugega in se ne 

obračajo po pomoč k odraslemu.  

 

2.4 Igra je aktivno učenje 

 

Igra je prijetna, spontana, ustvarjalna in nepredvidljiva. Ne glede, ali je glasna ali tiha, 

umazana ali čista, razposajena ali resna, naporna ali sproščujoča, je za otroke polna 

zadovoljstva, izziva, ugodja in koristi. 

 

Igra v spodbudnem okolju vključuje vse sestavine aktivnega učenja: materiale za igro ter 

razpolaganje in rokovanje; odločitve o tem, kaj se igrati, kje, kako in s kom; govor otrok, ko 
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se ti igrajo, in podporo odraslega za igro, ki sega od oblikovanja okolja za igro do 

dejanskega sodelovanja v njej (Hohmann in Weikart, 2005: 59). 
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3 ZNAČILNOSTI MATERIALOV 

 

Vzgojitelj naj bi v okviru »kotička tehnične kulture« pripravil material v večjem obsegu (po 

količini in vrsti), otroci pa naj opravijo podrobno izbiro glede na konkretni izdelek, funkcijo, 

namen in velikost izdelka. 

 

Velja pa naj načelo, da naj bodo praviloma ob vsakem novem izdelku uporabljeni tudi novi 

materiali (Papotnik, 1993: 21). 

 

3.1 Temeljna znanja o papirju, kartonu in lepenki 

 

Izmed vseh gradiv, iz katerih danes izdelujemo najrazličnejše uporabne izdelke, gotovo 

največ uporabljamo papirnata gradiva. Čeprav je danes uporaba papirja zelo raznovrstna, ga 

še vedno uporabljamo največ za širjenje besede. Tak je bil tudi prvotni namen papirja. Od 

iznajdbe na Kitajskem, nekako pred 2000 leti pa vse do 19. stoletja, so papir v celoti 

uporabljali le za izdajo knjig, časopisov, pomembnejših listin in dokumentov. Vzrok za tako 

majhno uporabo je bila majhna proizvodnja papirja s preprostimi stroji in napravami ter 

majhna izbira surovin. 

 

3.1.1 Kako ločimo papir, karton, lepenko 

 

Med seboj se razlikujejo po debelini, plastovitosti, teži in po kakovosti. Debelino presodimo 

po videzu in otipu (za merjenje bi potrebovali zelo natančno merilo). Na splošno velja, da je 

karton debelejši kot papir in tanjši kot lepenka. Plastnost preverimo tako, da vzorčni kos 

namočimo v vodo. Lepilo med plastmi je v vodi topljivo in razmočene plasti kartona in 

lepenke zlahka ločimo. Težo papirja določimo tako, da stehtamo polo velikosti 1 m².  

 

3.1.2 Surovine za izdelovanje papirja, kartona in lepenke 

 

Osnovna surovina za izdelavo papirja, kartona in lepenke so naravne vlaknate snovi. Dolga 

stoletja so uporabljali predvsem vlakna bombaža, konoplje in lanu. Danes jih v proizvodnji 

papirja za široko porabo skoraj ne najdemo več ali pa so le nepomemben dodatek. Izpodrinile 

so jih vlaknate snovi, pridobljene iz smrekovega, bukovega in topolovega lesa. 
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Kakovost papirja je v veliki meri odvisna od osnovne surovine. Z brušenjem in mletjem 

smrekovega, jelovega in topolovega lesa dobimo lesene obruske ali lesovino. Zaradi snovi, ki 

jih vsebuje les, so ta vlakna trda, krhka in kratka ter na zraku porumene. Tudi papir, narejen iz 

teh vlakenc, ima podobne lastnosti (časopisni papir).  

 

S posebnim kemičnim postopkom lahko iz lesa izločimo določene sestavine, ki niso zaželene 

v papirni snovi. Kar ostane, so tanka in dolga celulozna vlakna. Iz različnih vrst celuloze in z 

različnimi načini predelave dobimo vrste papirja najrazličnejše kakovosti: od trdega in 

trpežnega dokumentnega papirja do mehkih prtičkov in robčkov (brezlesni papirji). V 

zbiralnih akcijah zberemo velike količine starega papirja. Zmlet in očiščen star papir je zelo 

pomemben dodatek pri izdelavi kartona, lepenke in časopisnega papirja (Papotnik, 1989: 139–

141). 

 

3.2 Temeljna znanja o lesu 

 

Les je naravni material in hkrati najstarejša surovina, s katero človek gradi. Z lesom niso 

tesno povezani le začetki človeškega rodu, temveč tudi ves njegov poznejši razvoj. Človek je 

les že zelo zgodaj uporabljal za izdelovanje najrazličnejšega orodja, orožja, opreme, za 

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

predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Les je važna surovina za proizvodnjo 

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

 

Naravno lesno gradivo običajno delimo na: 

− neobdelan, 

− obdelan les. 

 

Delitev neobdelanega lesa: 

− po obliki: deblovina, vejevina, vršičkovina, panjevina; 

− po debelini: glede na vrsto lesa ga delimo v debelinske razrede; 

− po času sečnje: zimska sečnja in letna sečnja; 

− po načinu uporabe: 

 tehnični les: hlodovina, okrogel, gradbeni les, droben tehnični les; 

 les za kemijsko predelavo; 



12 

 les za kurjavo (čim manj). 

 

Za predelavo, obdelavo in uporabo lesa nasploh so zelo važne njegove tehnične lastnosti.  

 

3.2.1 Osnovne tehnične lastnosti lesa  

 

Fizikalne lastnosti: 

− vlaga, 

− delovanje lesa (krčenje, krivljenje), 

− teža lesa, 

− trajnost lesa na zraku. 

 

Mehanske lastnosti: 

− trdota, 

− trdnost, 

− prožnost, 

− žilavost. 

 

Estetske lastnosti: 

− barva, 

− vonj, 

− tekstura. 

 

3.2.2 Obdelan les 

 

V skupino obdelanega lesa prištevamo les, ki ga pridobivamo z ročno obdelavo (tesanje, 

kalanje) (Papotnik, 1989: 147–151). 

 

3.3 Temeljna znanja o umetnih masah 

 

Umetne mase poznamo že več kot sto let. Uporaba se je razvila šele po drugi svetovni vojni. 

Danes jih najdemo prav povsod. Kar poglejmo v kuhinjo: tla pokriva polivinilski tekač, stene 

so obložene s plastificiranimi tapetami, površina kuhinjskega pohištva je obložena s trdno 
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umetno maso, ki se zlepa ne izrabi; iz umetne mase je posoda za shranjevanje živil, plastenke 

za shranjevanje tekočin; pribor za čiščenje: metle, krpe, ščetke; kuhinjski stroji imajo večji del 

gradnikov iz umetnih mas: ohišje, gredi, osi, različne nastavke in celo zobnike. Električne 

napeljave so izolirane z umetnimi masami, iz njih so stikala, vtičnice, luči, okovja za žarnice. 

Gospodinja ima obleko, predpasnik iz blaga, ki je izdelano iz umetnih vlaken, na nogah ima 

obuvalo iz umetnega usnja. Kuharske recepte poišče v knjigi, ki je vezana v folijo iz umetne 

snovi. Ozimnico shrani v polivinilne vrečke, ki jih s posebno napravo zvari in shrani v 

zamrzovalno skrinjo. 

 

3.3.1 Lastnosti umetnih mas 

 

Umetne mase imajo vrsto prednosti pred kovinami. Ker jih je zelo lahko oblikovati, izdelujejo 

iz njih veliko kosov zapletenih oblik po zelo nizki ceni. Predmeti iz umetnih mas so lahki, 

odporni proti koroziji in proti različnim jedkim snovem. Številne umetne mase so dobri 

električni izolanti in slabo prevajajo toploto. Zato jih mnogo uporabljajo v elektrotehniki in v 

gradbeništvu za toplotno izolacijo. Ker so prozorne, presojne ali obarvane s poljubno barvo, 

lahko iz njih napravijo lepe izdelke. 

 

Umetne mase pa imajo tudi slabe lastnosti. Manj so trdne kot kovine, čeprav je nekaj takih, ki 

se z njimi lahko kosajo. Lahko jih je poškodovati; rade se krčijo in raztezajo, zato niso 

primerne za predmete, ki zahtevajo natančno mero. Nekatere so nevarne zaradi gorljivosti, 

mnoge pa imajo neprijeten vonj. 

 

Kemična industrija žal še ni odkrila umetnih mas, ki bi jih po uporabi lahko razkrojili, kot je 

to pri papirju, kovinah, steklu in drugih gradivih, in jih potem ponovno uporabili kot surovine. 

 

Sežiganje odpadkov iz umetnih mas onesnažuje zrak, zato jih moramo odlagati na urejene 

prostore za odlaganje komunalnih odpadkov (Papotnik, 1993: 105). 

 

3.4 Temeljna znanja o tekstilu 

 

Beseda tekstil izvira iz latinske besede »tekstum« in pomeni tkanina. Danes zajema ta pojem 

vse tekstilne proizvode, od tekstilnih surovin do številnih tekstilnih izdelkov za splošno rabo 
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in tehnične namene. Po uporabnosti delimo tekstilne izdelke v oblačilne tekstilije, tekstilije za 

notranjo opremo in tehnične tekstilije. Izdelane so iz naravnih in umetnih vlaken, zato je 

poznavanje vlaken osnova za klasifikacijo karakterističnih proizvodov, med katere štejemo 

sukance, tkanine, pletiva, vlaknine in konfekcijske izdelke. 

 

Tekstilna vlakna razvrščamo v vlakna z omejeno dolžino v predivo in neomejeno dolžino v 

filamentno prejo. Predivo ima določeno razmerje med debelino in dolžino, medtem ko je 

filamentna preja neskončna nit. Če je sestavljena iz ene same niti, je monofilament, če je iz 

več niti, pa multifilament. 

 

Tekstilne surovine razvrščamo po izvoru v naravna in umetna vlakna, po kemični naravi pa v 

organska in anorganska. 

 

Naravna organska vlakna so biosintetični produkti rastlinskega in živalskega izvora, zato jih 

delimo v: 

− rastlinska vlakna, katerih kemična sestava je celuloza, 

− živalska vlakna, katerih kemična sestava je beljakovinska. 

 

Naravna anorganska vlakna so tanki in dolgi silikatni kristali. 

Umetna vlakna so polimerizati ali polikondenzati različnih enostavnih monomer (Grum in 

Ferlan, 1995: 131–132). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih doživetij, izkušenj in spoznanj tako, da mu, preden postavlja smiselne zahteve oziroma 

probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, omogoča izražanje, doživljanje ter ga 

močno čustveno in socialno angažira (Kurikulum za vrtce, 2012: 19). 

 

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

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

kaže kot stvaritev. Pri tem spoznava različne materiale, postopke, orodja, razvija svoje 

tehnične, ustvarjalne zmožnosti. Pridobiva nove tehnične, tehnološke, fizikalne, oblikovne in 

socialne izkušnje. Te prvine in ustvarjalne sposobnosti si razvija, poglablja in utrjuje v okviru 

ustvarjalnega delovnega procesa oziroma cikla, ki mora vsebovati problemske situacije, ki jih 

otrok razrešuje v okviru konstrukcijske naloge, lahko pa tudi v okviru projektne naloge, ki 

ima prve začetke že na tej stopnji. Pri tem je pomembno, da poznamo razvojna obdobja, 

oblike in metode dela ob optimalni podpori delovnih sredstev, orodij in naprav, kar pogojuje 

učinkovito dejavnost in razvoj (Papotnik, 1993: 5). 

 

Z otroki, starimi od 1 do 3 let, bomo spoznavali značilnosti različnih materialov. Material 

bodo otroci spoznali z vsemi čutili, nato pa ga poizkušali preoblikovati. Otroci bodo s svojim 

raziskovanjem odkrivali nove probleme in s tem nove rešitve. 

 

4.1 Cilji diplomskega dela 

 

Glede na omenjen problem sem si v diplomskem delu zastavila naslednja cilja: 

− ugotoviti, kako otroci v prvi starostni skupini raziskujejo, spoznavajo in pridobivajo 

izkušnje z različnim materialom; 

− prikazati, kako otroci med dejavnostmi spoznavajo različne materiale. 
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4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Na podlagi omenjenih ciljev sem si v diplomskem delu zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

− Ali so otroci izvedeli in se naučili kaj novega po izvedenih dejavnostih spoznavanja 

različnih materialov? 

− S katerim ponujenim materialom se otroci prvega starostnega obdobja najpogosteje in 

najraje igrajo? 

− Ali se bodo otroci prvega starostnega obdobja igrali skupaj ali individualno? 

− Ali se bodo pojavile konfliktne situacije? 

− Kako bodo otroci rešili konfliktne situacije, če se bodo pojavile?  

− Ali se bodo pojavile kakšne razlike v izbiri ponujenega materiala med dečki in 

deklicami? 

 

4.3 Raziskovalna metoda 

 

4.3.1 Vzorec 

 

Projekt bom izvajala v vrtcu Pedenjped, enota Kašelj, v oddelku Metuljčki. V skupini je 14 

otrok, starih od 1 do 3 let, od tega je 8 dečkov in 6 deklic. Delo bo potekalo v dopoldanskem 

času. Dejavnosti bodo potekale v igralnici in garderobi vrtca.  

 

4.3.2 Pripomočki 

 

Kot pripomoček pri raziskovanju bom uporabila anketo za otroke, ki jim jo bom ponudila 

pred in po izvedeni dejavnosti v vrtcu. Pri opazovanju in zbiranju podatkov bom uporabila: 

dnevnik z zapisi dnevnih dejavnosti, fotografije, zapise ob opazovanju otrok in komentarje 

otrok, ki bodo nastali med projektom. 

 

Rezultate bom interpretirala besedno in s pomočjo fotografij. 
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4.4 Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Uporabila bom deskriptivno ali opisno metodo opazovanja, ki temelji na neposrednem 

opazovanju vedenja otrok. 

 

S fotografijami bom prikazala odzive otrok v igri z različnim materialom. Opisovala bom 

potek dejavnosti in v zaključku vse dejavnosti tudi analizirala. 

 

4.5 Raziskovanje različnih materialov 

 

Otrokom prve starostne skupine bom ponudila različne materiale. Projekt bo odprtega tipa 

raziskovanja. Dokumentirala bom z digitalnim fotoaparatom, na katerem bom uporabila tudi 

funkcijo videokamere. Čas trajanja projekta: 24 dni, 1 uro dnevno. 

 

4.6 Ugotavljanje predznanja  

 

Cilj: preveriti predznanje otrok o različnem materialu. 

 

Dejavnosti: 

− z otroki individualno izvedem ustno anketo. 

 

Evalvacija 

Ustno anketo na temo spoznavanje različnih materialov sem začela izvajati nekaj dni pred 

začetkom dejavnosti. Otroke sem spraševala individualno z namenom, da se njihovi odgovori 

ne bi ponavljali. Za spraševanje sem izkoristila različne trenutke: med prihajanjem otrok v 

vrtec, po počitku in med igro. 

 

Otroci so pri anketi radi sodelovali. Počutili so se pomembne, saj so mi pomagali pri 

spoznavanju materialov. Nekateri so z zanimanjem pristopili k meni, drugi so potrebovali 

nekaj spodbudnih besed. 

 

Potrdim lahko, da se za material zanimajo tako dečki kot deklice. Otroci pravilno poimenujejo 

material. Nekaj težav jim povzroča material iz umetnih mas. Bilo je nekaj otrok, ki na 
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vprašanje niso odgovorili ali so odgovorili z besedama ne vem. Opazila sem, da je bil vzrok za 

to pri nekaterih padec motivacije med samim odgovarjanjem, nekaj pa jih je tako odgovorilo, 

ker niso vedeli, kaj naj odgovorijo. Imela sem občutek, da so bili nekateri otroci bolj zadržani, 

ker so se bali, da bodo njihovi odgovori napačni. 

 

Zastavljeni cilj mi je uspelo doseči, saj sem izprašala skoraj vse otroke ter na ta način 

preverila njihovo predznanje o materialih. 

 

5 IZVEDBA PROJEKTA SPOZNAVANJE RAZLIČNIH 

MATERIALOV V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU IN 

IGRA Z NJIMI 

 

5.1 Spoznavanje pojma papir in igra z njim 

 

5.1.1 Dejavnost: spoznavanje materiala 

 

Cilj: 

− otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti papirja; 

− otrok s čutili (vizualno, taktilno …) doživlja nov material. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva; 

− opazuje igro otrok in po potrebi posreduje; 

− se vključi v igro kot soigralec; 

− spremlja, posluša in zapisuje govorne zmožnosti otrok v skupini; 

− otrokom omogoči dovolj časa za prosto, sproščeno igro. 

 

Potek dejavnosti 

Otrokom ponudim nov material – papir. Na tla igralnice položim časopisni in toaletni papir. 

Otrokom omogočim dovolj časa, da se seznanijo z novim materialom in jih pri dejavnosti 

opazujem. 
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Evalvacija 

Z velikim pričakovanjem sem v igralnico prinesla časopisni papir. Nič nisem govorila, samo 

časopisni papir sem položila na tla. Opazovala sem, kaj se bo zgodilo. Mislila sem, da bo 

otroke časopisni papir takoj pritegnil, a sem se uštela. Otroci so nekaj trenutkov nemo 

opazovali najprej časopisni papir, nato mene. Ko pa sem se usedla na tla in začela z listanjem 

po časopisnem papirju, so se mi tudi sami pridružili. Najprej so časopisni papir samo listali. 

Starejši otroci so hitro ugotovili, da ga lahko razgrnejo, se z njim pokrijejo in trgajo. 

Najmlajša otroka v skupini, J. in U., ki sta komaj dopolnila leto dni, sta ostala na varni 

razdalji in postala nema opazovalca igre. Na moje povabilo sta previdno pristopila k 

časopisnemu papirju, si ga ogledovala in obračala. Kar naenkrat se je časopisni papir raztrgal 

in deček J. se je prestrašil. Začel je jokati, zato sem ga hitro vzela v naročje in ga potolažila. 

Dejala sem mu, da to ni nič hudega in tudi sama raztrgala papir. S tem sem pridobila nasmeh 

na dečkovem obrazu in nadaljevanje dečkovega raziskovanja. Počasi je zanimanje za 

časopisni papir začelo upadati, zato sem otrokom ponudila še toaletni papir. Najprej so ga 

samo opazovali. Kmalu se je oglasila deklica N. in dejala: »To je papil za lito blisat.« (To je 

papir za ritko brisat.) Začeli so ga kotaliti in trgati. Kotalili so ga toliko časa, dokler ga na 

kolutu ni ostalo nič. Ker je nastal velik kup papirja, se je deklica N. pokrila z njim in dejala: 

»Sem se sklila, ni me.« (Sem se skrila, ni me.) Otroci so s časopisnim in toaletnim papirjem 

manipulirali, s tem se je razvila bogata raziskovalna igra. 

 

 

Slika 1: Igra s časopisnim papirjem 



20 

 

Slika 2: Igra s toaletnim papirjem 

 

5.1.2 Dejavnost: igra s kartonastimi škatlami in kartonasto embalažo 

 

Cilj: 

− otrok odkriva in spoznava lastnosti kartona; 

− s čutili (vizualno, taktilno ...) doživlja nov material. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva; 

− opazuje igro otrok in po potrebi posreduje; 

− se vključi v igro kot soigralec; 

− spremlja, posluša in zapisuje govorne zmožnosti otrok v skupini. 

 

Potek dejavnosti 

Na tla igralnice položim različne kartonaste škatle, nato postopoma dodajam prazno 

kartonasto embalažo. Omogočim jim dovolj časa, da se seznanijo z materialom in jih pri 

dejavnosti opazujem. 
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Evalvacija 

Po končanem zajtrku sem v igralnico prinesla kartonaste škatle in jih položila na tla. Bila sem 

v velikem pričakovanju, kaj bodo otroci z njimi naredili. Otroci so pristopili k škatlam in jih 

začeli opazovati. »Nic ni notel.« (Nič ni noter.) »Kaj je to?« »To je ena velika skatla. Lahko 

se z njo poklijes, poglej, tako!« je dejala deklica S. (To je ena velika škatla. Lahko se z njo 

pokriješ, poglej, tako.) Kmalu so se vsi otroci začeli z njimi pokrivati in se skrivati. Nekateri 

pogumnejši so se usedli vanjo in mi začeli mahati. Na vprašanje, kam odhajajo, so mi 

odgovorili, da potujejo na morje, kjer se bodo kopali in igrali. S škatlami so se igrali vsi 

otroci, tudi najmlajša sta pristopila k igri. Ko je zanimanje za kartonaste škatle začelo upadati, 

sem dodala kartonasto embalažo. Otroci so hitro pristopili k novemu ponujenemu materialu. 

Kartonasto embalažo so začeli skladati drugo na drugo in nastal je velik stolp. Stolp se je hitro 

zrušil, vendar so otroci zgradili novega. Pokazalo se je, da se otroci že znajo igrati skupaj. 

 

 

Slika 3: Igra s kartonastimi škatlami 

 

 

Slika 4: Igra s kartonasto embalažo 
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5.1.3 Dejavnost: ustvarjamo iz papirja 

 

Cilj: 

− otrok razvija ročne spretnosti pri trganju, prepogibanju, mečkanju ter lepljenju; 

− aktivno sodeluje v ustvarjanju in se veseli izdelka. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− poskrbi za prijetno vzdušje; 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva in prostor; 

− pri izdelavi pomaga otroku, ga spodbuja; 

− spremlja, posluša in zapisuje govorne zmožnosti otrok v skupini. 

 

Potek dejavnosti 

V igralnico prinesem pisarniški papir, lepenko, čopiče, lepilo in tempera barve. Ves material 

položim na mizo. Otroke vprašam, kaj lahko z njim naredimo. Otroci so si ponujeni material 

ogledali. Odločili so se, da bodo iz materiala, ki ga imajo na razpolago, izdelali Metuljčkov 

travnik. 

 

Evalvacija 

Pred začetkom likovne delavnice sem otroke vprašala, kateri material sem prinesla. Ugotovili 

so, da imamo na razpolago penko (tako so poimenovali lepenko), papil (tako so poimenovali 

pisarniški papir) in balve (tempera barve). Otroci so s ponujenim materialom nekaj časa 

prosto manipulirali. Ugotovili so, da je lepenka zelo trda, papir pa mehak.  

 

Odločili so se, da za travnik uporabijo lepenko. Nanjo so prilepili zmečkane kose pisarniškega 

papirja, le-ti so predstavljali hribčke na travniku, so dejali otroci. Ker je travnik zelene barve, 

so lepenko prebarvali z zeleno. Barvo so nanašali s čopičem, kar jim ni povzročalo nobenih 

težav. Med dejavnostjo je med otroki potekal sproščen pogovor. Ugotovili so, da na travniku 

rastejo cvetlice. Samostojno so pričeli s trganjem in mečkanjem papirja. Zmečkani papir so 

pomočili v lepilo in ga prilepili na pobarvano lepenko. Tako so nastale rože, ki so jih 

pobarvali z rdečo tempera barvo. Travnik je bil dokončan. Med pogovorom so sami prišli do 

rešitev, kakšne barve je trava, da na travniku rastejo cvetlice in kakšno barvo bodo uporabili 



23 

zanje. Zato v njihovo ustvarjalnost nisem posegala. Otroci so brez mojega posredovanja prišli 

do končnega izdelka.  

 

Nekaj zanimivih komentarjev med ustvarjanjem, ki so jih pripeljali do končnega izdelka: 

− »To so hbcki na tavniku.« (To so hribčki na travniku.) 

− »Tava pa je zeena.« (Trava pa je zelena.) 

− »Tu makajo se lozise.« (Tu manjkajo še rožice.) 

− »Tuki tud lozice dej.« (Tukaj prilepi še rožice.) 

 

 

Slika 5: Lepljenje pisarniškega papirja 

 

 

Slika 6: Barvanje travnika 
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Slika 7: Lepljenje rožic 

 

5.2 Spoznavanje pojma les in igra z njim 

 

5.2.1 Dejavnost: spoznavanje materiala 

 

Cilj:  

− otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti lesa; 

− otrok s čutili (vizualno, taktilno ...) doživlja nov material. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva in prostor; 

− opazuje igro otrok in po potrebi posreduje; 

− se vključi v igro kot soigralec; 

− spremlja in posluša komunikacijo otrok. 

 

Potek dejavnosti 

Otrokom ponudim leseni material: veje, lubje in odrezke različnega lesa. Omogočim jim 

dovolj časa, da se seznanijo z materialom in jih pri dejavnosti opazujem. 

 

Evalvacija 

V igralnico sem prinesla leseni material: veje, lubje in različne lesene odrezke. Material sem 

položila na sredino igralnice in otroke je hitro pritegnil. Približali so se mu in ga začeli 
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ogledovati ter tipati. Nekaj časa so si ogledovali veje, nato lubje in odrezke. Starejši otroci so 

odrezke iz lesa začeli zlagati drug na drugega, tako je nastal velik stolp, so dejali. Iz vej in 

lubja so naredili hiške. Mlajša dva otroka sta ostala na varni razdalji in si ogledovala 

dogajanje. Na mojo spodbudo sta se materialu približala in ga začela tipati. Razvila se je 

bogata raziskovalna igra. 

 

5.2.2 Dejavnost: igra z lesenimi odrezki 

 

Cilj: 

− otrok razvije sproščeno simbolno igro z lesenimi odrezki. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otroku ponudi material za igro in zagotovi spodbudno okolje; 

− opazuje igro in po potrebi posreduje; 

− pozorno posluša komunikacijo otrok. 

 

Potek dejavnosti 

Na tla garderobe položim lesene odrezke različnih velikosti. Otroke sem povabila h 

konstrukcijski igri z lesenimi odrezki. Otroci so individualno, kasneje pa v manjši skupini, 

ustvarjali prave mojstrovine.  

 

Evalvacija 

Otroci so se z veseljem udeležili konstrukcijske igre z lesenimi odrezki. Igra je pritegnila 

predvsem dečke. Večinoma so ustvarjali individualno, kar je za to starost značilno, kasneje pa 

tudi v skupini. Bili so zelo navdušeni, kar se je odražalo tudi v njihovi vztrajnosti. Nastalo je 

pravo mesto z velikimi stolpi in hišami, kot so ga sami poimenovali. 

 

Nekaj zanimivih komentarjev med igro: 

− »To je tolp.« (To je stolp.) 

− »Pogej, moj je veik.« (Poglej, moj je velik.) 

− »Kle pa je veka iša.« (Tukaj pa je velika hiša.) 
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Slika 8: Konstrukcijska igra iz lesenih odrezkov  

 

 

Slika 9: Končni izdelek – veliko mesto  

 

5.2.3 Dejavnost: konstrukcijska igra z železnico iz lesa 

 

Cilj: 

− otrok sestavi model železnice iz lesa; 

− otrok razvije sproščeno simbolno igro z vlaki individualno in/ali v manjši skupini. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otroku ponudi material za igro in zagotovi spodbudno okolje; 
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− opazuje igro in po potrebi posreduje; 

− pozorno posluša komunikacijo otrok. 

 

Potek dejavnosti 

Otroke sem povabila h konstrukcijski igri z železnico iz lesa. Individualno in v manjših 

skupinah so sestavljali železnico, nato pa so razvili simbolno igro z vlaki. 

 

Evalvacija 

Otroci so se z veseljem lotili konstrukcije železnice iz lesa. Igra je pritegnila tako dečke kot 

deklice. Večinoma so sestavljali individualno ali v parih. Njihov interes je bil velik, kar se je 

odražalo tudi na njihovi vztrajnosti pri sestavljanju in oblikovanju proge za nadaljnjo igro. Ko 

so bili s svojim delom zadovoljni, so samostojno pričeli s simbolno igro. 

 

Nekaj zanimivih komentarjev med igro: 

− »Sofer pele vak.« (Šofer pelje vlak.) 

− »Tudi tovol pelo vaki.« (Tudi tovor peljejo vlaki.) 

− »Vak pele tuki po tilnicah.« (Vlak pelje tukaj po tirnicah.) 

 

 

Slika 10: Sestavljanje lesene železnice 
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Slika 11: Simbolna igra z leseno železnico 

 

5.3 Spoznavanje pojma umetna masa in igra z njo 

 

5.3.1 Dejavnost: spoznavanje materiala 

 

Cilj:  

− otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti umetnih mas; 

− otrok s čutili (vizualno, taktilno ...) doživlja nov material. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− opazuje igro otrok in po potrebi posreduje; 

− usmerja pozornost otrok; 

− spodbuja in posluša komunikacijo otrok. 

 

Potek dejavnosti  

Na tla igralnice sem položila različne plastične vrečke (vrečke za vlaganje, nosilne vrečke in 

vrečke za smeti). Otrokom omogočim dovolj časa, da se seznanijo z novim materialom in jih 

pri aktivnosti opazujem. 

 

Evalvacija 

Dejavnost sem izvedla v igralnici. V skupini je bilo prisotnih 10 otrok. Najprej sem pripravila 

prostor in na tla razporedila različne plastične vrečke. Otroci so na začetku samo strmeli 
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vanje, nihče se jih ni upal dotaknili. Na mojo spodbudo so začeli manipulirati z njimi in jih 

spoznavati. Vsak si je izbral svojo plastično vrečko in jo raziskoval. Otroci so vrečke 

dvigovali, razgrinjali in si jih med seboj tudi izmenjali. Kmalu so ugotovili, da so nekatere 

vrečke večje od drugih. Razgrnili so večjo vrečko in začeli skladati ostale vrečke vanjo. Ko je 

bila vreča polna, so vrečke stresli iz nje in jo ponovno napolnili. Razvila se je bogata 

raziskovalna igra. 

 

5.3.2 Dejavnost: razvrščanje plastičnih barvnih zamaškov v posodice 

 

Cilj:  

− otroku na igriv način približamo matematiko; 

− seznanjanje z barvami in tehniko razvrščanja. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva in prostor; 

− otrokom predstavi idejo igre in jo demonstrira; 

− opazuje igro otrok in po potrebi posreduje; 

− spremlja in posluša komunikacijo otrok. 

 

Potek dejavnosti 

Izdelala sem didaktično igro razvrščanje plastičnih barvnih zamaškov. Uporabila sem barvne 

plastične zamaške in plastične posodice, katere sem oblepila s samolepljivo barvno folijo. 

Didaktično igro sem položila na mizo in otroke seznanila s pravili igre. Pri dejavnosti sem jih 

opazovala, nato pa sem se tudi sama vključila v igro. 

 

Evalvacija 

Didaktično igro razvrščanje plastičnih barvnih zamaškov sem položila na mizo. Kmalu so k 

mizi prišli otroci. Brez besed so se začeli igrati s plastičnimi zamaški. Zamaške so prelagali v 

posodice, ko pa je bila posodica polna, so zamaške stresli na mizo in dejavnost ponovili. Po 

večkratnih ponovitvah sem posegla v igro. Otroke sem vprašala, kakšne barve so zamaški in 

posodice. Dobila sem zanimive odgovore: 

− »Lumeni ko soncek. (Rumeni kot sonce.) 
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− »Ldeci ko loza.« (Rdeči kot roža.) 

− »Eleni ko tava.« (Zeleni kot trava.) 

 

Otroci so ugotovili, da so zamaški enake barve kot posodice. Začeli so jih pravilno razvrščati: 

zelene zamaške v zelene posodice, rdeče v rdeče in rumene v rumene. V množici barvnih 

plastičnih zamaškov so vztrajali tako dolgo, da so vse zamaške pravilno razvrstili po barvah.  

 

 

Slika 12: Razvrščanje plastičnih zamaškov 

 

 

Slika 13: Razvrščanje zamaškov po barvi 
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5.3.3 Dejavnost: didaktična igra ciljanje kegljev 

 

Cilj:  

− otrok odkriva in spoznava lastnosti umetnih mas. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva in prostor; 

− otrokom predstavi idejo igre in jo demonstrira; 

− otroke spodbuja pri igri in po potrebi posreduje; 

− spremlja in posluša komunikacijo otrok. 

 

Potek dejavnosti 

Izdelala sem didaktično igro podiranje kegljev. Uporabila sem plastične zamaške in prazne 

plastične plastenke, v katere sem natočila vodo. Vodo sem obarvala z različnimi barvnimi 

odtenki, da so bile plastenke otrokom bolj privlačne. Plastenke sem položila na tla terase. 

Otroke sem seznanila s pravili igre in jim igro demonstrirala. Pri dejavnosti sem jih opazovala 

in se tudi sama vključila v igro. 

 

Evalvacija 

Po končanem zajtrku sem otroke povabila na teraso, kjer sem jim pripravila didaktično igro 

podiranje kegljev. Otroci so se z veseljem odzvali. Predvsem dečki so si z veseljem 

ogledovali plastenke, saj so jim bile zelo zanimive. Nekatere so bile velike, druge manjše. 

Preko otipa so ugotovili, da so vse gladke. Začeli so jih vrteti in kotaliti. Med seboj so si 

plastenke tudi podajali. Ker pa so se plastenke slabo kotalile, so kmalu ugotovili, da zato, ker 

imajo prilepljene zamaške. Ko so plastenke pobližje pogledali, so ugotovili, da zamaški 

predstavljajo oči, nos in usta. 

 

Nekaj zanimivih komentarjev med igro: 

− »Ko so gatke.« (Kako so gladke.) 

− »Pogej, tu so uci.« (Poglej, tu so oči.) 

− »Tu pa o uta.« (Tu pa so usta.) 

− »Ke ma lake.« (Tukaj imajo lase.) 
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Ko je zanimanje za plastenke počasi začelo upadati, sem posegla v igro. Otroke sem 

seznanila, zakaj bomo uporabili plastenke. Plastenke sem postavila v krog, vzela žogo in jo 

zakotalila v plastenke. Vsi otroci so bili zelo navdušeni, vsak je hotel priti čim prej na vrsto. 

Da ni prišlo do prepira, kdo bo prvi, smo uporabili izštevanko in tako določili vrstni red. 

Starejši otroci so upoštevali dogovorjena pravila. Mlajša dva pa namesto, da bi žogo 

zakotalila proti plastenkam, sta z žogo vred stekla k njim in z žogo v roki podrla vse 

plastenke. Otroci so zelo uživali v sami igri, hkrati pa je bila to prva igra, v kateri so morali 

upoštevati določena pravila in vrstni red. Zmagovalci pa smo bili prav vsi. 

 

 

Slika 14: Didaktična igra podiranje kegljev 

 

5.4 Spoznavanje pojma tekstil in igra z njim 

 

5.4.1 Dejavnost: spoznavanje materiala 

 

Cilj:  

− otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti tekstila; 

− otrok s čutili (vizualno, taktilno ...) doživlja nov material. 

 

Vloga vzgojiteljice: 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− opazuje igro otrok in po potrebi posreduje; 

− se vključi v igro kot soigralec; 

− spodbuja in posluša komunikacijo otrok. 
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Potek dejavnosti 

Otrokom ponudim nov material – tekstil. Na tla igralnice položim različne vrste tekstila. 

Otrokom omogočim dovolj časa, da se seznanijo z novim materialom, in jih pri aktivnosti 

opazujem.  

 

Evalvacija 

Dejavnost sem izvedla v igralnici. Ta dan je bilo v vrtcu prisotnih 12 otrok. Najprej sem 

pripravila prostor in na tla razporedila različne kose tkanin. Skupaj z otroki smo se usedli na 

tla in nekaj trenutkov nemo strmeli v tkanine. Vprašala sem jih, kaj vidijo na tleh. Niso mi 

znali odgovoriti. Nato sem jih vprašala, ali so to hlače in majice. Otroci so pritrdili. Povabila 

sem jih, da vzamejo tkanine v roke in pogledajo, če so res hlače in majice. Skupaj smo 

ugotovili, da niso, ampak da je to samo tkanina, iz katere so lahko narejene hlače in majice. 

Tako so otroci začeli manipulirati z materialom in ga spoznavati. Vsak si je izbral svoj kos 

tkanine. Tkanino so dvigovali, spuščali in vrteli, nekateri so kose med seboj tudi izmenjali. 

Otroci so s tkanino rokovali in s tem se je razvila bogata raziskovalna igra. 

 

 

Slika 15: Spoznavanje materiala 
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Slika 16: Prepoznavanje tkanine 

 

5.4.2 Dejavnost: izdelava marionet 

 

Cilj:   

− otroci si izboljšujejo komunikacijske sposobnosti in fino motoriko; 

− se ustvarjalno izražajo pri izdelavi lutke in pri pripravi, organizaciji in uporabi lutk; 

− animirajo oz. manipulirajo z lutko.  

 

Vloga vzgojiteljice: 

− poskrbi za prijetno vzdušje; 

− otrokom omogoči spodbudno učno okolje; 

− pripravi vsa potrebna sredstva in prostor; 

− pri izdelavi pomaga otroku, ki potrebuje pomoč, ga spodbuja; 

− se aktivno vključi v igro in s svojo vlogo spodbuja otroke v govor.  

 

Potek dejavnosti 

Otrokom sem ponudila štampiljke z različnimi motivi, blago in tempera barvo. Pri dejavnosti 

sem jih opazovala, nato pa sem se tudi sama vključila v izdelavo. 

 

Evalvacija 

Na začetku sem mizo zaščitila s časopisnim papirjem, nanjo položila štampiljke, tempera 

barvo in blago. Otroci so hitro pristopili k meni in si začeli ogledovati predmete na mizi. Vse 

predmete so pravilno poimenovali, ko me deklica S. vpraša, kje imamo list. Odgovorim ji, da 
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bomo danes štampiljke odtisnili na blago. Nad mojim odgovorom so bili vsi otroci zelo 

navdušeni. Hitro so se postavili okoli mize in komaj čakali, kdaj bomo pričeli. S tiskanjem na 

tekstil starejši otroci niso imeli težav. Mlajši otroci so potrebovali mojo pomoč, predvsem pri 

napenjanju blaga, da so lažje odtisnili štampiljko. Katero barvo in katero štampiljko bodo 

uporabili, ni bilo določeno, vse je bilo prepuščeno njihovi domišljiji in ustvarjalnosti. Ko smo 

končali s tiskanjem, se je barva na tekstilu morala posušiti, zato smo svoje izdelke položili na 

mizo. Na koncu smo skupaj oblikovali marionete. Z marioneto so otroci poplesavali po 

igralnici, se vrteli in zraven pihali. Prevladovalo je plesno izražanje. 

 

Nekaj zanimivih komentarjev pri igri z marioneto: 

− »Pogej, mo pa vioko pese.« (Poglej, moja pa visoko pleše.) 

− »Ma pa se vise ge.« (Moja pa še višje gre.) 

− »Moa pa pese.« (Moja pa pleše.) 

 

 

Slika 17: Tiskanje na tekstil 
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Slika 18: Marionete 

 

 

Slika 19: Igra z marioneto 
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na začetku diplomskega dela sem si zadala raziskovalna vprašanja. Odgovore nanje sem 

skušala pridobiti z izvajanjem projekta odprtega tipa raziskovanja. Zanimalo me je predvsem, 

kako otroci v prvi starostni skupini raziskujejo, spoznavajo in pridobivajo nove izkušnje z 

različnimi ponujenimi materiali. Želela sem tudi prikazati, kako otroci med dejavnostmi 

spoznavajo različne materiale. S projektom sem cilja uspešno realizirala in dobila odgovore 

na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

− Ali so otroci izvedeli in se naučili kaj novega po izvedenih dejavnostih 

spoznavanja različnih materialov? 

Na začetku izvajanja projekta sem preverila predznanje otrok o poznavanju različnih 

materialov. Otroci so material prepoznali, nekateri so ga tudi poimenovali. Po izvedenih 

dejavnostih so otroci spoznali, da se materiali med seboj razlikujejo. Nekateri materiali so 

trdi, nekateri mehki, nekateri gladki, drugi hrapavi. Najlažje ustvarjamo s papirjem, saj ga 

lahko sami preoblikujemo, mečkamo, trgamo, medtem ko za preoblikovanje ostalega 

materiala potrebujemo različne tehnične pripomočke. 

 

− S katerim ponujenim materialom se otroci prvega starostnega obdobja 

najpogosteje in najraje igrajo? 

 

Otroci so se najraje in najpogosteje igrali s papirnatim gradivom, saj jim je najbližji. Z njim se 

vsakodnevno srečujejo tako v vrtcu kot doma. Najlažje so ga preoblikovali, trgali in mečkali. 

 

− Ali se bodo otroci prvega starostnega obdobja igrali skupaj ali individualno? 

 

Pri samem spoznavanju ponujenega materiala so se otroci prvega starostnega obdobja 

večinoma igrali individualno, kar je za to starost tudi značilno. Tiho so rokovali s ponujenim 

materialom in raziskovali material. Kmalu se je razvila skupinska igra, ki je postala skupno 

druženje otrok. Otroci so med seboj sodelovali in si pomagali. Predvsem je bila skupinska 

igra opazna pri dejavnostih, kjer smo ustvarjali iz papirja, pri konstrukcijski igri z lesenimi 

odrezki, igri z železnico iz lesa ter pri igri razvrščanja barvnih plastičnih zamaškov. 

 



38 

− Ali se bodo pojavile konfliktne situacije? 

 

Konfliktnih situacij ni bilo opaziti. Prepričana sem, da sem se možnostim za nastajanje 

konfliktov v skupini izognila s tem, da sem otrokom ponudila zadostno količino materiala in 

spodbudno učno okolje. 

 

− Ali se bodo pojavile kakšne razlike v izbiri ponujenega materiala med dečki in 

deklicami? 

 

V igri nisem opazila večjih razlik med dečki in deklicami. Mogoče, da so deklice pokazale 

več zanimanja v dejavnosti, kjer smo ustvarjali iz papirja. Sicer pa so vsi otroci z veseljem in 

navdušenjem pristopili k vsaki dejavnosti, ki je potekala v skupini. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako otroci v prvi starostni skupini raziskujejo, 

spoznavajo in pridobivajo nove izkušnje z različnim materialom, ter prikazati, kako otroci 

med dejavnostmi spoznavajo različne materiale. 

 

Dejavnosti sem sproti načrtovala in se temeljito pripravila. Oba cilja sem realizirala in dobila 

vse odgovore na raziskovalna vprašanja. Pri izvedbi dejavnosti sem se osredotočila na vsa 

področja kurikuluma za vrtce. Dejavnosti sem načrtovala tako, da so imeli otroci čim več 

raznovrstnih stikov z različnim materialom. Otroci so materiale spoznavali in odkrivali 

njihove lastnosti tako, da so jih opazovali, jih spoznavali preko svojih čutil ter preko vodenih 

dejavnosti. Ves čas so bili dejavni, vedoželjni in zvedavi.  

 

Skozi nova spoznanja so otroci ponotranjili pridobljene izkušnje, ki jim bodo v prihodnosti 

koristile. Tekom projekta sem spoznala, da je treba imeti za raziskovanje dovolj časa. 

Otrokom moramo nuditi spodbudno učno okolje, jih spodbujati, slišati in poslušati, predvsem 

pa jim nuditi ljubezen in varnost, da prosto raziskujejo in uživajo. 
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