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POVZETEK
V teoretičnem delu svojega diplomskega dela sem predstavila otrokov razvoj od tretjega do
četrtega leta. Opisala sem telesni in motorični razvoj, razvoj čutenja in zaznavanja, razvoj
pozornosti in govora. Prav tako sem opisala še otrokovo igro in ustvarjalnost.
V nadaljevanju sem pisala tudi o zgodovini papirja, natančneje o papirusu, pergamentu,
kitajskem in srednjeveškem načinu pridobivanja in izdelavi papirja. Nekaj besed sem
namenila tudi razvoju papirništva na Slovenskem.
Praktični del sem začela z vprašalnikom. Zanimalo me je, kakšne so predstave otrok o papirju
pred izvedbo dejavnosti. V nadaljevanju sem opisala dejavnosti, ki smo jih izvedli. Ročno
smo izdelali ploščico papirja z dvema različnima tehnikama, oblikovali tridimenzionalne
oblike in jih tudi pobarvali. Na koncu sem otrokom spet zastavila enaka vprašanja kot na
začetku, saj me je zanimalo, ali so se njihove predstave o papirju kaj spremenile.
Ključne besede: 3−4-letni otrok, papir, ročno izdelovanje papirja, tridimenzionalne oblike.

ABSTRACT
Creating handmade paper in kindergarten

The theoretical part of the thesis presents child development from the age of three to four. It
describes both physical and motor development and the development of sensations,
perception and speech. It also looks into child's play and creativity and provides insight into
the history of paper, more precisely papyrus and parchment and Chinese and medieval
techniques of producing paper. The thesis also touches on the development of paper-making
on the Slovene territory.

The practical part of the thesis involves a questionnaire in which we tried to determine how
much children knew about paper before performing the activity. Furthermore, it describes the
activities. We created a handmade sheet of paper by applying two different techniques, turned
it into three-dimensional shapes and coloured it. At the final stage, the children were once
again asked the same questions to see whether their ideas about paper changed in the process.

Keywords: child aged 3–4 years, paper, handmade paper, three-dimensional shapes.
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UVOD
Papir je eden izmed najbolj razširjenih materialov, ki jih ljudje uporabljamo. Brez njega si ne
znamo predstavljati življenja. Uporabljamo ga v gospodarstvu, industriji, gospodinjstvu,
izobraževanju, celo v kmetijstvu. Iz papirja je narejeno ogromno izdelkov in pripomočkov, iz
recikliranega papirja pa izdelujejo celo pohištvo.
Danes papir izdelujejo strojno, včasih pa so ga izdelovali ročno. Na Slovenskem sega tradicija
ročno izdelanega papirja že več kot 400 let nazaj. Ena izmed takih papirnic je Papirnica
Vevče. Vrtec, v katerem sem zaposlena, je od nje oddaljen približno tristo metrov. Je del
lokalne skupnosti, del našega življenja. Zato sem se odločila, da otrokom predstavim del te
tradicije.
Otroci so že po naravi radovedni in vedoželjni. Zanimajo jih nove stvari, vodi jih želja po
učenju, hrepenijo po raziskovanju in odkrivanju. Zato jim moramo ponuditi čim več
možnosti, da s svojo aktivnostjo preko igre rešujejo probleme ter gradijo svoje znanje in
pridobijo nove izkušnje. Če jih spodbujamo, da uživajo ob raziskovanju, je njihova motivacija
neizmerna. Učenje v vrtcu mora izhajati iz življenjskih situacij, problemi pa naj bodo za
otroka osebno smiselni in pomembni (Kurikulum za vrtce, 1999: 18−20).
Glavni cilj moje diplomske naloge je, pripraviti otrokom takšne dejavnosti, ki jim bodo lahko
sledili, saj so stari 3 do 4 leta. V teoretičnem delu sem opisala nekaj razvojnih značilnosti
otrok, v nadaljevanju pa sem preverila, kakšne so njihove predstave oziroma predznanje o
papirju. Pripravila sem nekaj vprašanj, na katera so otroci odgovarjali pred dejavnostjo in po
njej. Na podlagi odgovorov sem ugotovila, koliko znanja so usvojili.
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I TEORETIČNI DEL
1 TELESNI RAZVOJ
Otrokov telesni razvoj v predšolskem obdobju poteka razmeroma hitro. Na telesno višino ne
vplivata samo dednost in človekova zgradba, ampak tudi mirno in urejeno življenje. Zanimiva
je tudi ugotovitev, da na rast vplivajo letni časi. Ta je najbolj izrazita v vročih obdobjih leta.
Horvat in Magajna (1989: 120) menita, da v ima v predšolskem obdobju normalen telesni
razvoj velik vpliv na duševni razvoj. Otroci, ki so telesno bolj razviti, imajo pozitivno
predstavo o sebi, kar vpliva na njegov položaj med sovrstniki. Prav tako se povečajo
individualne razlike, še posebej tiste, ki sprva niso bile tako očitne. Na te razlike poleg telesne
višine vpliva tudi telesna teža. Zato je zelo pomembna zdrava in uravnotežena prehrana in
gibanje. Predšolski otrok ima veliko potrebo po gibanju, zato je priporočljivo, da se veliko
giba, če je le možno, vsak dan nekaj ur.

1.1 MOTORIČNI RAZVOJ
Med tretjim in četrtim letom otroci zelo napredujejo v posameznih motoričnih spretnostih,
zlasti se izpopolni sposobnost skakanja. Še vedno imajo težave s koordinacijo telesnih gibov
kot tudi s koordinacijo oko-roka, ki je potrebna pri finih ročnih sposobnostih. Največ težav
otrokom povzroča zapenjanje gumbov in obvladovanje svinčnika. Razmeroma pozno usvojijo
tudi sposobnost brcanja in metanja. Z veliko vaje postopoma postajajo hitrejši, trdnejši in tudi
natančnejši (Horvat in Magajna, 1989: 122−124).
Pri treh letih znajo hoditi po ravni črti, skakati na krajši razdalji, pri štirih pa že nekajkrat
poskočijo na eni nogi. Pri treh letih in pol večina otrok že zmore izmenjavati nogi pri
vzpenjanju po stopnicah, vendar imajo še nekaj težav pri spuščanju (Papalia, 2003: 212).
Pri motoričnem razvoju otroka se srečujemo z velikimi individualnimi razlikami. Vzrokov za
to je več: slaba telesna kondicija, nepravilen telesni razvoj, slabši intelektualni razvoj (zlasti v
prvih letih življenja), slab mišični razvoj in pomanjkanje spodbujanja k aktivnosti od staršev
(Horvat in Magajna, 1989: 125).
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Drobne motorične spretnosti omogočajo otrokom, da začnejo sami skrbeti zase. Pri treh letih
si lahko sami natočijo pijačo, jedo s priborom in gredo sami na stranišče. Pri štirih letih se
sami oblečejo, čeprav včasih še potrebujejo pomoč. Znajo rezati ob črti, narisati človeka in
prepogniti list papirja v dvojni trikotnik. V tem obdobju se razvije prednostna raba ene roke
(Papalia, 2003).

1.2 RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA
Procese zaznavanja je težko ločiti od procesov gibalne aktivnosti – motorike. Med sabo so
zelo prepleteni in eni odvisni od drugih. Otrok je vedno manj zadovoljen s prvimi vtisi in se
vedno bolj usmerja na posamezne lastnosti, ki jih nato analitično razčlenjuje in sintetizira z že
usvojenimi znanji v nova spoznanja. Hrovat in Magajna (1989: 127) pravita, da otrok
razmeroma zgodaj zaznava in dojema stvari z različnih vidikov in ne le samo iz enega
statičnega kota.

1.2.1

Razlikovanje barv

Sposobnost ostrine vida se v predšolskem obdobju stalno povečuje. Enako velja tudi za
razlikovanje barv in njihovo poimenovanje. Otroci med 2. in 3. letom starosti dobro
razlikujejo štiri osnovne barve: rdečo, rumeno, zeleno in modro. Težave imajo pri
razlikovanju prehodnih tonov: oranžni, svetlo modri in vijoličasti. Do vstopa v šolo se
oblikuje sposobnost povezovanja med barvno zaznavo in njenim besednim poimenovanem
(Horvat in Magajna, 1989: 127–128).

1.2.2

Zaznavanje prostora

Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po obliki, velikosti,
položaju v prostoru in podobno.
Orientacija v prostoru se prične na osnovi razlikovanja prostorskih odnosov lastnega telesa.
Otrok najprej ločuje in imenuje svojo desno roko, na podlagi razlikovanja desne in leve pa
začne razlikovati parne dele telesa in šele nato predmete v prostoru (Horvat in Magajna, 1989:
130). Srečuje se z izrazi za opisovanje položaja predmetov: v, na, pred, pod, za, spredaj,
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zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno. Najprej otrok pokaže, da jih razume, kasneje pa jih tudi
sam uporablja (Marjanovič Umek, 2001).

1.3 RAZVOJ POZORNOSTI
Načela razvoja pozornosti po E. Gibson (Horvat in Magajna, 1989: 131–133):
1. Od pasivne k aktivni obliki pozornosti
O pasivni pozornosti govorimo takrat, ko je pozornost predvsem pod vplivom dražljajev iz
okolja. Razni zanimivi dražljaji v okolju pritegnejo pozornost manj zrelega otroka, ne glede
na to, kaj je bil njegov prvotni namen. Pri aktivni pozornosti pa posameznik usmerja svojo
pozornost, jo nadzira v skladu s svojim namenom.
2. Od nesistematičnega k sistematičnemu iskanju
Triletni otrok se pri opazovanju figure osredotoči na določen del te figure, je ne razišče
sistematično. Zaradi tega je naslednjič, ko bo naletel nanjo, ne bo prepoznal.
3. Od široke osredotočenosti pozornosti k selektivnemu izbiranju informacij
Otrok postaja s starostjo vse bolj sposoben izbrati del kake zapletene situacije in se nanjo
osredotočiti.

4. Ignoriranje nebistvenih situacij
Sposobnost ignorirati nebistvene informacije v zapleteni situaciji je zelo pomembna. Otrok, ki
nima te sposobnosti, bo imel v šoli precejšnje težave, saj bodo glasovi iz okolja enako
intenzivni kot glas učiteljice.

1.4 RAZVOJ GOVORA
Govor je sredstvo za komunikacijo med drugimi in je tesno povezan z otrokovo praktično
dejavnostjo. V predšolskem obdobju je v ospredju situacijski govor. Z njim nam otrok
pripoveduje o temah iz svojega vsakdanjega življenja (Horvat in Magajna, 1989: 155).
Pri treh letih otrok uporablja od dvesto do tisoč različnih besed in izgovori približno dvanajst
tisoč besed na dan. Otroci širijo svoj besedni zaklad s tako imenovanim hitrim
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preslikavanjem, ki jim omogoča usvojiti pomen neke besede, tudi če je ne poznajo oziroma so
jo slišali samo enkrat ali dvakrat. Iz okoliščin razberejo pomen besede in si jo zapomnijo.
Veliko tri in štiri leta starih otrok zna ugotoviti, kdaj se dve besedi nanašata na isti predmet ali
dejanje. Ravno tako vedo, da en predmet ne more imeti dveh lastnih imen in da se lahko več
pridevnikov nanaša na isti samostalnik. V teh letih je uporaba prispodob nekaj običajnega.
Triletniki že uporabljajo dvojino, množino, svojino, preteklik in poznajo razliko med jaz, ti,
mi. Njihove povedi so praviloma kratke, znajo pa tvoriti in odgovarjati na vprašanja (Papalia,
2003: 239–240).

1.5 IGRA
V obdobju med 3. in 4. letom še vedno zavzema pomembno vlogo funkcijska igra, ki je
vezana na različne motorične aktivnosti (tek, preskakovanje ovir, metanje in lovljenje žoge
...). Vse večjo težo in obseg pa imajo raziskovalne ali eksplorativne igre (Horvat in Magajna,
1989: 165).
Otroci so zelo radovedni in postavljajo veliko vprašanj. Pri preizkušanju različnih predmetov
prihaja do prvih oblik konstrukcijske igre, kar pomeni, da iz različnih preprostih elementov
gradi nove predmete. Stopnja duševnega razvoja je že taka, da je dojemljiv za različne
didaktične igre.
V tem obdobju dosežejo višek igre predstavljanja ali domišljijske igre, kot sestavni del te igre
pa je igra vlog. Igra z vlogami ima neprecenljivo vrednost za otrokov socialno-čustveni
razvoj.
Po tretjem letu pride do vidnejšega zanimanja za igro z drugimi otroki. Oblikujejo se manjše
skupine, ki pa se stalno spreminjajo. V začetku je dolžina časa, prebitega v taki skupinski igri,
kratka, saj hitro pride do sporov. Sčasoma pa se ta čas podaljša (Horvat in Magajna, 1989:
165).
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1.6 LIKOVNO USTVARJANJE
Prvo obliko otrokove risbe imenujemo čečkanje. Vendar se tudi čečkanje ves čas razvija. Pri
treh letih se pojavi stopnja oblik. Otrok riše kroge, kvadrate, trikotnike, pravokotnike, križe,
ikse in nenavadne oblike. Nato otroci hitro preidejo na stopnjo skic, kjer dve preprosti obliki
sestavijo v zahtevnejši vzorec (Papalia, 2003: 214).
Preskok na višji nivo risanja ne poteka na zunanji ravni, temveč na notranjem miselnem
razvoju. Med tretjim in četrtim letom otrok že praviloma vnaprej pove, kaj bo narisal, četudi
je potem narisani objekt ali dogodek daleč od tistega, kar je napovedal.
Tri- in triinpolletni otroci, ki so šele začeli s simbolnim risanjem, imajo lahko težave s
koordinacijo različnih delov risbe. Tako npr. narišejo popek izven trupa človeške figure. Gre
za t. i. »neuspeli realizem«, ko otroku ne uspe narisati tistega, kar si je zamislil, zaradi
neuspešne vzpostavitve ustreznih prostorskih odnosov. Med tretjim in četrtim letom pa otroci
elemente na risbi že postavljajo v ustreznejše medsebojne odnose (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2001: 89).
Predšolski otrok ne riše samo tistega, kar vidi, temveč predvsem tisto, kar o predmetu ve in
kar do njega čuti. Pri tem igrajo pomembnejšo vlogo spominske funkcije kot pa zaznavne.
Najbolj nazoren dokaz za to je otrokova risba hiše, kjer nariše tudi, kaj je v njej. Otroke zelo
moti, če jih silimo, naj rišejo po predlogi, ki je pred njimi, saj rišejo predmet po miselni sliki,
ki jo imajo v svojih predstavah (Horvat in Magajna, 1989: 170).

1.7 ZGODOVINA PAPIRJA
1.7.1

Papirus

Želja po zapisovanju in posredovanju informacij med ljudmi je obstajala že v prazgodovini.
Prva podlaga za pisanje, ki je bila podobna današnjemu papirju, je bil papirus. Naredili so ga
Egipčani iz stebla rastline papirus, po kateri ima ime današnji papir. Papirus se ni dal
prepogibati in zato tudi ni bil primeren za izdelovanje knjig, vendar so ga kljub temu
uporabljali do približno začetka našega štetja.
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1.7.2

Pergament

V 14. stoletju pred n. š. je papirus dobil konkurenta v pergamentu. Izdelovali so ga iz kož
antilop, oslov, ovc, koz, telet, ki so jih za dalj časa potopili v apneno mleko. Odstranili so
dlake in kožo posušili na zraku. Za razliko od usnja kože za pergament niso bile ustrojene.
Več stoletij je pergament konkuriral papirusu, vendar ga je ta končno izpodrinil.

1.7.3

Kitajski način pridobivanja papirja

Izum izdelave papirja pripisujejo kitajskemu ministru Tsai Lunu leta 105 n. št. Minister sam
ni izumitelj papirja, je pa njegova zasluga, da je natančno opisal takratni način izdelave
papirja, ki predstavlja izvor kasnejše ročne in strojne izdelave. Kitajci so papir izdelovali iz
lubja murve, bambusovih vlaken, iz konoplje narejenih ribiških mrež in starih tekstilnih krp.
Te snovi so tako dolgo obdelovali, da so se razvlaknile, nato pa so dodali velike količine
vode. Sledilo je oblikovanje lista in hkratno odvodnjevanje. Za ta postopek so uporabljali
okvir iz bambusovih palic, v katerega je bil vpet tkanini podoben material. Izdelovalec je s to
napravo zajel določeno količino vlakninske kaše in jo s primernim vodoravnim ročnim
tresenjem razporedil po okvirju. Tako je nastal list v velikosti okvirja. Ker je vseboval veliko
količino vode, ga je bilo moč odstraniti samo z mehko tkanino. Več listov so skupaj s tkanino
zložili drugega nad drugim in jih dali v stiskalnico, kjer so odstranili še del vode. Preostalo
vlago so odstranili tako, da so liste dali v zakurjen, obzidan in votel prostor. Če so papir
obdelali še s škrobno raztopino, je izgubil svojo vpojnost in so lahko po njem pisali ali risali s
črnilom in tušem.

Zanimivo je, da je kljub industrializaciji in posodabljanju postopkov izdelave papirja sam
proces v svoji osnovi ostal do današnjega časa podoben kitajskemu načinu izdelave papirja
(Novak, 1998: 20−21).

1.7.4

Srednjeveško izdelovanje papirja

Umetnost izdelovanja papirja se je razširila iz Kitajske na Japonsko. Kasneje so Arabci
prevzeli to umetnost in jo v času arabskih vojn prinesli v zahodno Evropo. Prvi so začeli
ročno izdelovati papir Španci, kasneje pa še Italijani. V Nemčiji je med letoma 1440−1450
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Johannes Gutenberg izdelal prve svinčene črke in leseno stiskalnico za tiskanje. Premične,
sestavljive črke so delovale po abecednem načelu in so bile uporabne za tiskanje knjig v
kateremkoli jeziku. Z razvojem tiskarstva je poraba papirja začela naraščati.
Takrat so kot surovine za izdelavo papirja uporabljali predvsem tekstilne odpadke, večinoma
lanene krpe, ki so jih zmleli. V velikem kotlu so dodali vodo in tako dobili vlakninsko
suspenzijo. Z okvirjem, v katerega je bilo vpeto kovinsko sito, so ročno zajeli suspenzijo in jo
s stresanjem razporedili po situ. Tako oblikovan list so z zgornjo stranjo pritisnili na
klobučevino in ga skupaj z njo dvignili s sita. Papirne liste so skupaj s klobučevino zložili v
skladovnico in stisnili v stiskalnici. Po stiskanju so papirne liste obesili na vrv kot perilo. Po
sušenju so vsak list posebej pogladili (Novak, 1998: 23−24).

1.7.5

Razvoj papirništva na slovenskem

Na Slovenskem so prvi ročno izdelovali papir v Gornji Hrušici pri Ljubljani leta 1544, še
preden so ga začeli izdelovati v Rusiji, Nizozemski, Norveški, Švedski in Ameriki. Po
Valvazorju je leta 1547 nehal obratovati papirni mlin, ki je bil v Poljanah pri Ljubljani. Leta
1579 je na Fužinah pri Ljubljani začel obratovati drugi papirni mlin. Kasneje so nastajali
papirni mlini v Vipavi, pri Žužemberku leta 1712 in pri Škofji Loki leta 1750. V Vevčah se je
začela izdelava papirja leta 1842. Prav gotovo lahko za papirno industrijo trdimo, da je ena
izmed najstarejših industrij na slovenskem ozemlju (Novak, 1998: 25).
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II

EMPIRIČNI DEL

Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet okrog sebe, svet, v katerem se
vsak dan srečuje s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri dejavnostih opazuje, prepoznava in
posnema tehnične stvaritve iz svoje okolice, spoznava različne materiale, oblikuje iz različnih
materialov in tako razvija svoje tehnično ustvarjalne zmožnosti, pri oblikovanju uporablja
različno orodje in pribor. Ta proces je spontan v okviru družine, bolj načrtno pa je usmerjen v
okviru predšolske vzgoje.

2 OPREDELITEV PROBLEMA
S papirjem se srečujemo vsak dan. Čeprav je danes uporaba papirja zelo raznovrstna, ga še
vedno najbolj uporabljamo za širjenje pisane besede. Tudi v vrtcu papir v veliki večini
uporabljamo za pisanje in risanje. Pa vendar imamo še celo vrsto različnih papirnih izdelkov,
brez katerih si danes ne predstavljamo našega življenja.
Ročno izdelovanje papirja ima na Slovenskem zelo dolgo tradicijo. In to tradicijo želim
predstaviti otrokom v vrtcu. Skupaj z njimi bomo preizkusili različne tehnike ročne izdelave
papirja. Papotnik (1993: 9) meni, da si otrok preko dejavnosti, z opazovanjem,
prepoznavanjem in posnemanjem tehničnih stvaritev iz svojega okolja pridobiva izkušnje in
vpogled v svet tehnike in njegove posebnosti.
V diplomskem delu želim s pomočjo vprašanj, ki jih bom zastavila otrokom pred dejavnostjo,
raziskati, kaj vedo otroci o papirju in papirnih izdelkih. Zanima me, ali bodo otroci ob
ustrezni spodbudi vztrajali do konca ter ali se bodo njihove predstave spremenile po izvedenih
dejavnostih.

2.1 CILJ RAZISKOVANJA
Glede na omenjen problem raziskovanja sem si zastavila naslednje cilje diplomskega dela:


ponuditi otrokom v starosti tri leta tako obliko ročne izdelave papirja, ki ji bodo lahko
sledili,



spodbuditi radovednost in veselje do tehnike in tehničnih stvaritev.
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2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Raziskati želim, kaj otroci že vedo o papirju in izdelkih iz papirja.



Preveriti želim, ali so otroci sposobni spremljati postopek ročne izdelave papirja od
začetka do konca.



Ugotoviti želim, ali lahko otroci ob spodbudah samostojno oblikujejo papirno pulpo.



Ugotoviti želim razliko v predstavah otrok o papirju pred izvedeno dejavnostjo in po njej.

2.3 VZOREC
Praktični del diplomskega dela bom izvajala v skupini otrok, starih od tri do štiri leta, v Vrtcu
Pedenjped, Enota Vevče, v skupini Pikapolonice. V skupini je 8 dečkov in 9 deklic.

2.4 METODA DELA
Pri raziskovanju bom uporabila opisno metodo raziskovanja s kvalitativnimi tehnikami
zbiranja podatkov. Prav tako bom uporabila deskriptivno metodo raziskovanja, za katero je
značilno opisovanje stanja oziroma iskanje odgovorov na vprašanja.

2.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Postopek, s katerim bom zbirala podatke, je opazovanje. Pri zbiranju podatkov si bom
pomagala z zapisi o pogovoru z otroki, dnevniki z zapisom dejavnosti in fotografijami.
Podatke bom interpretirala besedno in s pomočjo fotografij.

2.6 PREDSTAVE OTROK O PAPIRJU IN IZDELKIH IZ PAPIRJA
Pred dejavnostmi sem se z otroki pogovarjala o papirju. Zanimalo me je, kaj otroci že vedo o
papirju, zato sem jim postavila nekaj vprašanj, na katera so z veseljem odgovarjali.
Na vprašanje, ali imamo v vrtcu papir, so odgovorili:
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Alek: »Ja.«

Julija: »Ja imamo, veliko.«
Ko sem jih vprašala, za kaj pa uporabljamo papir, so odgovorili:

Julija: »Za risat.«
Alek: »Za strižt.«
Mia: »Za črke pisat.«

Ira: »Za risat, pa za slikat tut.«
»Iz česa pa je narejen papir?«

Kaja: »Ne vem, je kar narejen.«

Jasmin: »Iz papirja.«

Tim: »Po moje je pa iz papirja.«
Na vprašanje, kje izdelujejo papir, so odgovorili:

Alek: »Ja tega pa ne vem.«

Kaja: »U trgovini.«
Tim: »Mami mi je enkrat rekla, da u taki veliki hiši.«

» Kaj vse je narejeno iz papirja?«

Mojca: »Papir, pa list za risat.«
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Jasmin: »Robčki.«

Mia: »Časopis.«

Alek: »Avionček.«
»Kam damo papir, ko ga ne potrebujemo več?«

Kaja: »Poštarju.«

Tim: »U smeti.«
Alek: »Tja, kjer piše papir. U tako kanto.«

Mojca: »U klet ga damo, pol pa u vrtec prinesemo.«
Mia: »Moj oči pa časopis da u papir.«
Ko sem otroke vprašala, ali lahko iz papirja, ki ga ne potrebujemo več, naredimo novega,
so odgovorili:

Alek: »Ne.«

Julija: »Ne.«

Ira: »Ne.«

Polona: »Ne.«

»Ali bi lahko v vrtcu naredili papir?«

Polona: »Mogoče.«

Mojca: »Ne.«
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Alek: »Ne, ker nimamo orodja.«

Tim: »Ja saj ga ne znamo.«
»Kaj vse bi potrebovali, če bi hoteli izdelati papir?«

Tim: »Po moje papir.«

Alek: »Ne vem.«

Mojca: »Ne vem.«

2.7 ROČNA IZDELAVA PLOŠČICE PAPIRJA

2.7.1

Prva tehnika izdelovanja ploščice papirja

PRIPOMOČKI:


časopisni papir,



topla voda,



plastenka s pokrovom,



lesen okvir z mrežo,



vedro,



cedilo,



polivinilasta vrečka,



krpa iz frotirja.

Preden smo se z otroki lotili izdelovanja ploščice papirja, smo si ogledali različne izdelke iz
papirja, ki sem jih prinesla v igralnico. Vse izdelke so otroci že poznali, saj jih vsakodnevno
uporabljajo. Presenetila jih je embalaža za jajca, za katero niso vedeli, da je narejena iz
papirja.
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Slika 1: Spoznavanje različnih papirnih izdelkov

Naslednji dan smo pregledali različno literaturo, ki so jo otroci prinesli v vrtec. Pogovarjali
smo se o izdelovanju papirja v papirnici in si ogledali fotografije. Želeli smo tudi obiskati
Papirnico Vevče, vendar so nam obisk odsvetovali zaradi hrupa, saj so otroci stari tri do štiri
leta. Tako smo se odpravili na sprehod in si papirnico ogledali le od zunaj.

Slika 2: Papirnica Vevče

Tretji dan smo se lotili izdelovanja ploščice papirja. Otroci so se razdelili v dve skupini. Prva
skupina je trgala časopisni papir, druga skupina pa ga je strigla. Otroci, ki so trgali papir, niso
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imeli težav, tisti, ki so strigli papir, pa so jih imeli. Najprej so morali uskladiti oko in roko,
nato so morali biti pozorni na to, kako bodo obrnili škarje, in nazadnje pravilno odpirati in
zapirati škarje, da so lahko rezali papir. Kaj kmalu so ugotovili, da je striženje sicer zabavno,
vendar zelo zamudno.

Slika 3: Trganje časopisnega papirja

Slika 4 Striženje časopisnega papirja

15

Natrgan in nastrižen papir smo dali v plastenke ter vanje nalili še vodo. Plastenke smo dobro
zaprli in jih stresali toliko časa, da je nastala papirna kaša.

Slika 5: Stresanje plastenk, napolnjenih z vodo in časopisnim papirjem

Med stresanjem plastenk so se otroci zelo zabavali. Ugotovili so, da je to zelo naporno delo,
saj so morali stresati kar nekaj časa, da je nastala papirna kaša. Pri tem sem jim nekoliko
pomagala. Kašo je vsak otrok stresel na cedilo in z rokami stisnil odvečno vodo v vedro. Nato
jo je dal na mrežo, ki smo jo prej postavili na tla, pod njo pa smo položili polivinilasto vrečko
in krpo iz frotirja. Čez so pogrnili še eno krpo in stopili nanjo, da so iztisnili še preostanek
vode. Papirno ploščico smo preložili na polivinilasto vrečko in to dali sušit na mizo.
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Slika 6: Stiskanje odvečne vode

Slika 7: Polaganje papirne kaše na mrežo
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Slika 8: Iztiskanje odvečne vode na mreži

Slika 9: Sušenje ploščic papirja

Ko so naslednji dan otroci prišli v vrtec, so najprej odhiteli pogledat, ali je papir že suh. Tiste
ploščice, ki so bile debelejše, se niso posušile, tako da smo morali počakati še en dan. Otroci
so bili najprej nekoliko razočarani, saj papir ni bil tak kot tisti, na katerega rišejo. Alek je
nekaj časa opazoval papir, ga prijel v roko, nato pa rekel: »Ta je pa drugačen. Tisti iz tavelike
papirnice je mal bel.« Otroke sem spomnila, o čem smo se pogovarjali pred začetkom
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izdelave papirja in zakaj je tisti iz papirnice drugačen. Če bi želeli, da bi bil papir bolj gladek,
bi ga morali zmleti, tako kot to delajo v papirnici. Nekaj časa so si ploščice ogledovali, nato
pa dejali, da jim je ta, ki so ga naredili sami, veliko bolj všeč, saj je njihov. Otroci so
predlagali, da tudi mi zmeljemo papirno kašo in naredimo tak papir, kot je iz papirnice. Tako
sem prišla na idejo za drugo tehniko izdelovanja ploščice papirja.

3. 8. 2 Druga tehnika izdelovanja ploščice papirja
PRIPOMOČKI:


časopisni papir,



papirnate brisače,



papirnati robčki,



embalaža iz papirnih stisnjencev,



toaletni papir,



topla voda,



lesen okvir z mrežo,



vedro,



plastična kad,



različne posode,



lesene kuhalnice,



električni mešalnik,



polivinilasta vrečka,



krpa iz frotirja,



komplet za izdelavo papirja.

Idejo za drugo tehniko izdelovanja papirja sem dobila s pogovorom z otroki. Predlagali so, da
bi papirno kašo zmleli, tako kot to delajo v papirnici, in bi s tem dobili papir, podoben
tistemu, ki ga poznajo. Spomnila sem se, da imamo v vrtcu komplet za izdelavo papirja,
imenovan Papir maker, ki pa ga na žalost nihče ne uporablja. Tako sem ga prinesla v
igralnico. Skupaj z otroki smo si ga ogledali in prebrali navodila za uporabo. Ugotovili smo,
da je postopek dokaj podoben tehniki, s katero smo izdelali papirne ploščice prejšnji teden.
Kljub temu sem se odločila, da otrokom predlagam nekaj sprememb.
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Otrokom sem predlagala, naj v veliko kad vse natrgajo, kar je narejeno iz papirja. Otroci so se
z veseljem lotili dela in uporabili časopisni papir, papirnate brisače, papirnate robčke, toaletni
papir in embalažo iz papirnih stisnjencev. Pri delu so bili zelo zbrani. Opazila sem, kako se
med seboj opozarjajo, kadar so bili natrgani koščki preveliki, naj pazijo, da morajo biti
manjši.

Slika 10: Trganje toaletnega papirja

Slika 11: Trganje papirnih stisnjencev
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Slika 12: Nalivanje vode v kad

Ko so otroci vse natrgali, sem kad odnesla v umivalnico, kjer so otroci nalili vodo in vse
skupaj dobro premešali. Namočen papir smo pustili v kadi do naslednjega dne.

Slika 13: Mešanje papirne kaše
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Naslednji dan sem prinesla v igralnico električni mešalnik. Otroci so najprej radovedno
gledali, nato pa se je Tim opogumil in vprašal, ali bomo delali sok. Razložila sem jim, da
bomo mešalnik uporabili za mletje papirne kaše. Najprej pa smo se pogovorili o varnosti pri
delu z mešalnikom. Poudarila sem, da se mešalnik ne sme uporabljati, če zraven ni odrasle
osebe. Preden ga priklopimo v električno omrežje, morajo preveriti, ali je mešalnik izklopljen
oz. ali je stikalo za vklop nastavljen na številko nič. Pokazala sem jim, kako se zgornji del
navije na spodnjega. Opozorila sem jih, da mora biti mešalnik vedno pokrit s pokrovom,
preden ga vklopimo. Pogovorili smo se, kaj se lahko zgodi, če ne upoštevamo navodil, na
primer kaj se zgodi, če damo prste v posodo, kjer je rezilo, če ne zapremo posode s pokrovom,
če mešalnik ni izklopljen, ko ga priključimo na elektriko. Nato smo se lotili dela. Ker so vsi
hoteli sodelovati, smo se dogovorili, da bo vsak otrok zajel mešanico papirja z lončkom, jo
stresel v mešalnik, ga zaprl in vklopil. Da ne bi prišlo do nesreče, sem otrokom pomagala
vrhnjo posodo mešalnika odviti, zliti papirno kašo v plastično kad in nato posodo naviti nazaj
na spodnji del mešalnika. Pri nalivanju v mešalnik so bili otroci zelo previdni, saj niso želeli
politi mešalnika. To, da je lahko vsak sodeloval pri mešanju, se jim je zdelo zelo imenitno.

Slika 14: Nalivanje papirne mešanice v mešalnik
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Slika 15: Mešanje z mešalnikom

Slika 16: Papirno kašo zlijemo v posodo

Ko smo imeli dovolj papirne kaše, sem pripravila komplet za izdelavo papirja. V večjo kad
sem nalila vodo in v vodo potopila sito, kot je pisalo v navodilih. Z otroki smo se dogovorili,
da bo vsak sodeloval pri enem delu postopka, saj bi drugače predolgo trajalo, preden bi vsi
prišli na vrsto. Tako je eden od otrok zajel papirno kašo, jo previdno zlil na potopljeno sito in
jo z roko razporedil po njem. Naslednji otrok je prijel sito in ga počasi začel dvigovati. Pri
tem se je naredil nekakšen vakuum. Ko je vakuum popustil, je otroka rahlo zaneslo in pri tem
se je nekoliko ustrašil. Ko je videl, da se ni zgodilo nič hudega, je nadaljeval. Nekaterim
otrokom sem pri tem pomagala, saj niso mogli sami dvigniti sita iz vode. Naslednji otrok je
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dvignil zgornji del sita in spodnji del položil na mizo, ki je bila pogrnjena s polivinilasto
vrečko. Sito je moral obrniti tako, da je bila ploščica papirja obrnjena navzdol, sito pa
navzgor. Nato je naslednji otrok s krpo pritisnil na sito, da je popivnal odvečno vodo in
dvignil sito s ploščice.

Slika 17 : Razporejanje kaše po modelu

Otroci so bili presenečeni, koliko vode je še vedno ostalo v kaši. Predvidevali so, da je bo
nekoliko manj, glede na to, da jo je veliko odteklo pri dvigovanju modela. Delo je potekalo
brez zapletov in prav vsi otroci so sodelovali pri izdelavi papirnih ploščic. Čas je kar prehitro
minil. Papir smo pustili do naslednjega dne, da se je sušil.

Slika 18: Sušenje papirne ploščice
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Otrokom je bila ta tehnika všeč, ker je bil papir veliko bolj podoben tistemu, ki ga uporabljajo
za risanje.

2.7.2

Izdelava tridimenzionalnih oblik

PRIPOMOČKI:


papirna kaša,



modelčki za mivko,



plastična skodelica,



cedilo,



tetra plenica,



vedro,



kad.

Papirno kašo, ki nam je ostala od izdelovanja papirne ploščice, smo uporabili za izdelavo
tridimenzionalnih oblik.
Najprej smo morali papirno kašo odcediti, saj je bila precej tekoča. Za odcejanje smo
uporabili vedro in tetra plenico. Kašo smo poskusili odcediti skozi cedilo, vendar je imelo
prevelike luknje in je velik del odtekel skozi. Pri odcejanju so sodelovali vsi otroci. Vsak je
zajel kašo s plastično skodelico in jo previdno zlil na tetra plenico, ki smo jo položili čez
vedro. Odcejeno papirno kašo smo dali v kad. Vsak otrok si je izbral svoj modelček in ga
napolnil. Pri tem so morali paziti, da so dobro pritisnili kašo v modelček, saj je iz nje izteklo
še veliko vode. Otroci so želeli kašo takoj spraviti iz modelčka, tako kot to naredijo z mivko.
Pri tem so imeli kar nekaj težav, ko pa jim je uspelo, so ugotovili, da figura razpade, saj je
preveč mokra. Alek in Jasmin sta predlagala, naj dajo napolnjene modelčke na radiator, kjer
se bodo posušili. Tako bodo lažje ločili kašo iz modelčkov. Otroci so sprejeli njun predlog in
dali modelčke na radiator. Naslednji dan so bili modelčki še vedno zelo mokri, zato smo
počakali še en dan, preden smo jih ločili. Po dveh dneh smo ločili kašo iz modelčkov,
počakali še dva dni, da se je dobro posušila, in tako smo dobili tridimenzionalne oblike.
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Otrokom je bilo izdelovanje tridimenzionalnih oblik zelo všeč. Pritoževali so se nad
dolgotrajnim sušenjem, zato so med čakanjem izdelali še nekaj reliefov, ki pa so se posušili
veliko hitreje.

Slika 19: Polnjenje modelčkov s papirno kašo

Slika 20: Sušenje modelčkov
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Slika 21: Igra s papirno kašo

Slika 22: Relief v nastajanju
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2.7.3

Likovno ustvarjanje z ročno izdelanim papirjem

Ročno izdelovanje papirja je otroke zelo navdušilo, zato so si ga želeli tudi uporabiti.
Dogovorili smo se, da bodo papir porisali s flomastri, tridimenzionalne oblike pa pobarvali s
prstnimi barvami.

Slika 23: Risanje na ročno izdelan papir s flomastri

Slika 24: Barvanje tridimenzionalnih oblik
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Otroci so z navdušenjem pobarvali svoje tridimenzionalne oblike. Ko so se posušile, so jih
želeli odnesti domov. Prav tako tudi papir. Z otroki smo se dogovorili, da bomo izdelali darila
za starše. Papir in oblike smo nalepili na barvno podlago, ki si jo je izbral vsak otrok. Darilca
so otroci nato odnesli domov staršem.

Slika 25: Končni izdelek

2.8 PREDSTAVE OTROK O PAPIRJU IN PAPIRNIH IZDELKIH PO IZVEDENIH
DEJAVNOSTIH

Po zaključenih dejavnostih sem otrokom ponovno zastavila enaka vprašanja kot pred
začetkom. Odgovori so bili zelo zanimivi.
Na vprašanje, ali imamo v vrtcu papir, so odgovorili:

Tim: »Ja.«

Alek: »Ja, vse sorte.«
Ko sem jih vprašala, za kaj pa uporabljamo papir«, so odgovorili:

Polona: »Za brisat nos in roke.«
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Mia: »Za risat pa za slikat pa za veliko stvari.«
Alek: »Za ladje in aviončke.«
»Iz česa pa je narejen papir?«

Mia: »Iz dreves.«
Alek: »Iz papirja, ki ga ne rabimo več.«
Na vprašanje, kje izdelujejo papir, so odgovorili:

Polona: »V papirnici.«
Alek: »Imamo jo tam doli na Vevčah.«

Jasmin: »Lahko pa tut u vrtcu.«

»Kaj vse je narejeno iz papirja?«
Alek: »Za jajčka škatla.«
Mia: »Robčki pa časopis pa papir za rito brisat.«
Mojca: »Papir pa še list za risat.«
Ira: »Tut karton, sam da je drugačen papir.«
»Kam damo papir, ko ga ne potrebujemo več?«

Ira: »Nesemo ga u modro kanto. Pol ga pa smetarji peljejo u papirnico.«

Jasmin: »Tam pol naredijo novga.«
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Ko sem otroke vprašala, ali lahko iz papirja, ki ga ne potrebujemo več, naredimo novega,
so odgovorili:

Vsi v en glas: »Ja!«

»Ali bi lahko v vrtcu naredili papir?«
Alek: »Ja, sej smo ga. Sam je drugačen. Bolj trd.«
Ira: »Lahko bi ga še. Bilo je zabavno.«
»Kaj vse bi potrebovali, če bi hoteli izdelati papir?«
Tim: »Časopis pa še drugačen papir.«
Mojca: »Pa še vodo in tako mrežo.«

Ira: »Pa posodo.«

Polona: »Plastenko.«
Mia: »Pa kašo.«
Otroci so se preko dejavnosti naučili veliko novega o papirju, kar nam jasno povedo tudi
njihovi odgovori. Z rezultatom sem zelo zadovoljna, saj sem dosegla cilj, ki sem si ga zadala.
Otroci so se veliko naučili, in to znanje jim bo ostalo v spominu še dolgo, saj so se učili preko
dejavnosti s svojo aktivnostjo. Tak način učenja je najbolj učinkovit. S tem otroci nova znanja
tudi uporabljajo in ne samo skladiščijo.
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3 ZAKLJUČEK
Raziskati sem želela, kaj otroci vedo o papirju in papirnih izdelkih.
Pred začetkom dejavnosti sem predvidevala, da otroci o papirju že nekaj vedo in znajo našteti
nekaj papirnih izdelkov, ne pa vseh. Domnevala sem, da zagotovo ne poznajo papirnih
stisnjencev in da za nekatere izdelke ne vedo, da so iz papirja.
Moja predvidevanja so bila pravilna. Otroci so našteli le nekaj izdelkov iz papirja, kot na
primer list za risanje, robčki in časopis. Nihče ni omenil knjig, papirnatih vrečk in seveda
papirnih stisnjencev.
Preveriti sem želela, ali so otroci sposobni spremljati postopek ročne izdelave papirja od
začetka do konca.
Pred začetkom sem bila malo zaskrbljena, ali bodo otroci lahko ves čas sodelovali, ali bodo
dejavnosti dovolj zanimive, da jih bodo pritegnile. Vendar je bil moj strah odveč. Otroci so
me presenetili, s kakšnim zanimanjem so sledili in kako zelo so bili motivirani od začetka do
konca. Dejavnosti so potekale tri tedne in niti za hip niso izgubili zanimanja. Tudi starši so
bili zelo presenečeni, da jih je izdelava papirja tako pritegnila. Vsak dan so jim povedali, kaj
se je v vrtcu dogajalo. Otroci so veliko spraševali, zanimalo jih je, zakaj počnemo določene
stvari in kaj bo sledilo. Včasih se pri nekaterih dejavnostih zgodi, da kakšen otrok ne želi
sodelovati. Pri ročni izdelavi papirja pa ni bilo tako. Prav vsi so želeli poskusiti in nič se niso
pritoževali, če so kdaj morali počakati na vrsto (predvsem pri vklapljanju in izklapljanju
mešalnika).
Ugotoviti sem želela, ali lahko otroci ob spodbudah samostojno oblikujejo papirno pulpo.
Predvidevala sem, da jim bo ta del najtežji. Zato smo se pogovorili, kako bomo napolnili
modelčke s papirjevino in kako je potrebno iztisniti odvečno vodo. Nekaj otrok je imelo
težave pri iztiskanju odvečne vode, zato sem jim nekoliko pomagala. Sami so ugotovili, da se
tisti modelčki, katerim niso dovolj iztisnili vode, sušijo dlje kot tisti, katerim so vodo bolj
iztisnili.
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Ugotoviti sem želela razliko v predstavah otrok o papirju pred izvedeno dejavnostjo in po
njej.
Menila sem, da otroci nekaj papirnih izdelkov že poznajo, ne vedo pa, iz česa je narejen papir
in da ga je mogoče ročno izdelati. Razlika v predstavah otrok je bila po izvedenih dejavnostih
precejšnja. Pred izvedbo veliko izdelkov niso poznali oz. niso vedeli, da so narejeni iz papirja.
Prav tako niso vedeli, iz česa izdelujejo papir in kje. Nikakor pa si niso mogli predstavljati, da
lahko star papir ponovno uporabimo oz. iz njega v vrtcu izdelamo novega, ki ga lahko
uporabimo za risanje. Čisto nemogoče pa se jim je zdelo, da lahko iz papirne pulpe izdelamo
tridimenzionalne oblike. Otroci so navdušeni nad novimi spoznanji, ki so jih pridobili, postali
so bolj samozavestni, saj so ugotovili, da zmorejo marsikaj sami, če seveda želijo in se
potrudijo.
Otroci so ob koncu dejavnosti svoje izdelke podarili staršem. Prav tako smo izdelke pokazali
tudi drugim otrokom in vzgojiteljicam, ki so jih naši izdelki zelo presenetili.
Vesela sem, da so bile dejavnosti uspešne in da sem prišla do želenih rezultatov. Po odzivu
otrok lahko sklepam, da so v dejavnostih uživali.
Ugotovila sem, da lahko program tehnike izvajaš tudi pri mlajših otrocih in da si takšnih
dejavnosti želijo še več.
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