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POVZETEK 
 
Otrok ima v predšolskem obdobju zelo razgiban vsakdan. Poleg tega, da mu okolica 

vsakič znova ponuja nekaj novega, še nedoživetega, se tudi njegov razvoj usmerja k 

težjim nalogam, kot jih je sam sposoben rešiti.  

 

Tako starši doma kot tudi vzgojitelji v vrtcu poizkušamo otroku čimbolj ugoditi pri 

njegovih zahtevah, kljub temu pa od njega pričakujemo, da je čim bolj samostojen in da 

čim prej odraste. Prav zato sem se v teoretičnem delu osredotočila na razvoj otrok okoli 

tretjega leta starosti. Zanimal me je predvsem njihov gibalni in čustveni razvoj, vedenje, 

simbolno izražanje, mišljenje in razumevanje socialnih odnosov.  

 

Pri izvedbi praktičnega dela diplomske naloge sem se neposredno srečala s skupino 

otrok, starih od dveh let in pol do treh in pol let, v kateri sem lahko opazovala njihovo 

delo, se vanj vključevala in ga dopolnjevala. Teoretični del sem na podlagi konkretnih 

izkušenj dopolnila še:  

- s tehnikami, s katerimi se srečujejo triletni otroci,   

- z materiali, ki jih uporabljajo pri izvedbi dejavnosti,  

- z mojo vlogo in vključevanjem le-te,  

- ter s prazniki, ki so vključeni v njihov koledar.  

 

Med dejavnostmi sem lahko zasledila indivdualne razlike na področju vztrajnosti, 

natančnosti in izvedbe tehničnega izdelka. Res pa je, da uvodna motivacija da otrokom 

posebno energijo za nadaljnjo dejavnost in s tem tudi kvaliteto samemu izdelku. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: otrok, razvoj otroka, prazniki v vrtcu, tehnične dejavnosti, 

otrokova ustvarjalnost. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

In the preschool period a child has a very diverse daily life. Each time his surroundings 

offer him something new, never experienced. Besides his development is directed 

towards more difficult tasks than he is able to solve by himself. 

 

Parents at home as well as we, kindergarten teachers, try to satisfy child’s requirements 

as much as possible. However we both expect him to be far more independent and to 

grow up as soon as possible. That’s why, in my theoretical part, I’ve focused on the 

development of children in the age of about three. I was primarily interested in their 

locomotive and emotional development, their behaviour, symbolic way of  expression, 

their thinking and understanding of social relations.  

 

In carrying out the practical part of the thesis I directly met  a  group of children aged 

two years and a half to three and a half years in which I could observe their work, I was 

included into it and I supplemented it. So, on the basis of this concrete experience I 

completed my theoretical works by: 

• the techniques that  three-year children face, 

• materials that are used in the realization of activities, 

• my part and its integration, 

• the  holidays  included in their calendar. 

During the activities I could trace individual differences in persistence, precision and  

realization of a technical product. It is true that an initial motivation gives children 

special energy for a further activity and thus the quality of the product itself. 

 

 

 

KEY WORDS: child, child’s development, holidays in kindergarten, technical 

activities, child’s creativity. 
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UVOD 
 
 

Pri iskanju literature sem naletela na misel, ki jo je zapisal Musek Lešnik (2007):  

Če želite odkriti, kaj zmorejo otroci, jih nehajte zasipavati z dobrinami.  

(Norman Douglas) 

 

Svet je prepoln materialnih dobrin, zato jih že majhni otroci v večini primerov ne znajo 

ceniti. Prav zaradi tega je potrebno, da vzgojitelji vnašamo v otrokov vsakdan pestro 

ponudbo dejavnosti, s katerimi popestrimo življenje otrok v vrtcu. Tako sem se trudila, 

da bi otrokom ponudila drugačne dejavnosti, kot so jih oni vajeni od doma. Približati 

sem jim želela čim bolj pester izbor materialov, s pomočjo katerih smo oblikovali 

končne izdelke. Pri izbiri dejavnosti sem bila pozorna predvsem na otrokove razvojne 

značilnosti, zato sem jim pripravila dejavnost, ki so jo bili z malo truda sposobni izvesti. 

Otroci so se v dejavnosti aktivno vključevali, jaz pa sem z vgledom in pozitivno 

naravnanostjo vplivala na njihovo odprtost pri iskanju novih rešitev.  

 

Otrokom sem omogočala predvsem spoznavanje odpadnega in naravnega materiala. 

Otroci so se dodobra seznanili z novima pojmoma, ki smo si ju ogledali na primerih in 

se o njih veliko pogovarjali. Sami so podajali rešitve, kako bi lahko določen material 

preoblikovali, dodelali in oblikovali, da bi bil lahko uporaben za igro. Tako smo se 

seznanili tudi s tehnikami trganja, lepljenja, sestavljanja, oblikovanja, risanja in slikanja. 

 

S svojim obiskom v skupini in načrtovanjem dejavnosti sem se od otrok veliko naučila. 

Najpomembneje je to, da otrokom ponudimo čim preprostejši material, ki ga bodo sami 

po svojih željah in zmožnostih lahko obdelali.  
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TEORETIČNI DEL 

1 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK, STARIH 2 IN 3 

LETA 

 

1.1 TEORIJE V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI 

 

Batistič (2003)  povzema besede Miller, ki pravi, da se teorije med seboj razlikujejo že 

v odgovoru na vprašanje, kaj je tisto, kar se razvija. Nekatere bolj zanima notranjost 

oziroma osebnost, ki je povezana z mišljenjem in čustvi, druge teorije pa se bolj 

nagibajo k zunanjim vidikom in vedenju. 

 

1.1.1 Psihoanalitična-dinamska teorija 

 

Zagovornik psihoanalitične teorije je Sigmund Freud, ki poudarja iracionalno osnovo 

človeškega vedenja, kar pomeni prikrito emocionalno vsebino naših vsakodnevnih 

aktivnosti. Pomembne so tri komponente sistema, ki so id ego in superego. Med drugim 

in tretjim leom je izrazita komponenta ego. Ego je racionalni aspetkt osebnosti, katerega 

vloga je, da usklajuje zahteve ida (nezavedna zadovoljitev potreb) z ovirami zunanjega, 

realnega sveta. Deluje skladno s principom realnosti, tako se nanaša na realnost 

zavedno. Zreli ego za razrešitev konfliktov uporablja direktna sredstva, šibki ego pa 

tehnike, ki jih Freud imenuje obrambni mehanizmi (potlačevanje oz. represija je 

najpogostejša, najbolj zdrava pa je sublimacija oz. preusmeritev genskega impulza k 

drugemu cilju). Vloga ega je v obrambi in inhbiciji. 

Po psihoseksualnem razvoju uvrščamo  od drugega do tretjega leta starega otroka v 

analni stadij. V tem stadiju je otrokov interes usmerjen na izločanje in zadrževanje 

blata. Erogena cona je zadnjična odprtina oz. anus. Otroci v tem obdobju pokažejo 

interes za svoje izločke. Investicija energije ida mora tako biti zaustavljena  z obratno 

invseticijo ega, kar pomeni da se otrok v tem stadiju nauči zadrževati svoje izločke na 

zahtevo staršev. To je ključno za pridobivanje ljubezni, odobravanja in pohvale.  

Prav tako tudi Erikso izhaja iz Freudove psihoanalitične teorije in poimenuje otrokovo 

dobo od drugega do tretjega leta avtonomija nasproti občutkom sramu in dvoma. Otrok 

v tem obdobju zadržuje in kontrolira izločanje. Pridobiva občutek, da marsikaj zmore 
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sam na številnih drugih področjih, kar predstavalja začetek razvoja avtonomnosti. V tem 

obdobju je pomembno, da starši otroku nudijo pravo mero strogosti, ki da otroku vedeti, 

da ga bodo zaščitili pred prestopanjem meja. Starši morajo biti fleksibilni in potrpežljivi 

ter otroka spodbujati k samostojnosti v skladu z njegovimi telesnimi in miselnimi 

sposobnostmi. V nasprotnem primeru lahko otrok regresira v prejšnje obdobje, se zateče 

k sesanju prsta (Batistič, 2003).  

 

1.1.2 Piagetova kognitivno razvojna teorija 

 

Piaget omenja štiri dejavnike razvoja, ki so dednost, izkušnje, socialna transmisija in 

uravnoteženje. Po njegovi teoriji bi lahko razvrstila otroke, stare od dveh do treh  let, v 

stadij predoperativnega mišljenja. V tem stadiju otrok še ne zmore uporabljati miselnih 

operacij. Dobro razume, uporablja in ustvarja simbole, predstavljajo nekaj, kar ni 

prisotno. Otrok v tem stadiju že govori, tako da z besedami predstavlja stvari in 

dogodke. Za ta stadij je značilen razcvet simbolične igre in otrokova bujna domišljija ter 

egocentrična uporaba govora. V simboličnem mišljenju so tako ideje otrok in njihovo 

mišljenje na nek način primitivni glede na standarde odraslih. Značilno je transduktivno 

mišljenje, pri katerem otrok sklepa iz posebnega na posebno in tako poveže dva 

istočasna dogodka in sklepa, da je eden povzročil drugega. Značilne so posplošitve in z 

njimi povezana nezmožnost hierarhične ločitve med razredi. Značilen za to obdobje je 

tudi egocentrizem (Batistič, 2003). 

 

1.1.3 Behaviorizem ali teorije učenja 

 

Začetnik behaviorizma, kot pravi Batistič (2003), je Watson, poleg njega pa je 

raziskoval tudi Pavlov in Skinner. Pri teoriji učenja opazujemo le vedenje, kar 

posameznik dela ali reče. Teorijo zanima le proces, kako se naučimo. Zakoni proučujejo 

odnos med dražljajem in reakcijo, ki je lahko refleksna, večinoma pa je naučena. Pri 

teoriji se poudarja vpliv okolja in se zagovarja kontinuiteto v razvoju oz. mnenje, da 

razvoj poteka po majhnih korakih brez nenadnih sprememb skozi vse življenje. 

Raziskave pretežno potekajo v kontroliranem laboratorijskem okolju. 
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1.2  OTROKOV POGLED NA SVET 

 

1.2.1 Gibalni razvoj 

 

Otrok, star dve leti, se pri vstajanju najprej zavali na bok, do konca tretjega leta pa se 

dvigne tako, da se najprej usede in nato vstane. V prvi polovici drugega leta večina 

otrok tudi že naredi nekaj korakov vzvratne, pozneje pa tudi bočne hoje. Do konca 

drugega leta večina otrok že usklajeno teče in odskoči s tal z obema nogama. Njihov tek 

je sprva bolj podoben hitri hoji, saj je eno stopalo vedno na tleh, njihove noge so ob 

teku še zelo toge, koraki so različno dolgi in imajo težave z ohranjanjem ravnotežja, 

zato med tekanjem pogosto padejo. Prav tako se pojavijo težave, če se želijo hitro 

ustaviti, zato se večkrat zaletijo v predmete, ki jim stojijo na poti. Otroci, stari tri leta, 

pa že znajo teči z enakomernimi in daljšimi koraki, vendar pa še ne zmorejo spremeniti 

smeri teka ali se hitro ustaviti. To zmorejo otroci pri petih letih. Sposobnost skakanja se 

pri otrocih razvije kasneje kot sposobnost teka. Sprva je skakanje podobno daljšim 

korakom, vendar se po drugem letu začne višina in razdalja, ki jo otrok lahko preskoči, 

povečevati. Po tretjem letu tako zmorejo otroci poskakovati in preskakovati ovire, sprva 

zelo nenatančno in neusklajeno, kasneje pa natančneje in bolj usklajeno (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

Otroci, stari dve leti, so sposobni tudi  rokovanja s predmeti. Že so sposobni predmet 

vreči, pred tem so ga namreč le spuščali. Predmete mečejo z nenatančnimi gibi, in sicer 

tako, da pri tem z obema nogama stojijo na tleh, z obrazom pa so obrnjeni v smer 

metanja in so sposobni zgraditi stolp iz osmih kock. Otroci pri tej starosti zmorejo 

povezati posamezne gibe s področja velikih gibov in rokovanja s predmeti. Tako jim 

vožnja s triciklom in kasneje s kolesom, ki zahteva spretnost krmiljenja, zaviranja in 

pospeševanja, ne dela težav. Razvoj drobnih gibov otroku pri tej starosti omogoča, da 

sam je z žlico in da sam drži kozarec z eno ali obema rokama in pije. Risbe, ki jih nariše 

otrok v tej starosti, so različne čačke. Vsebujejo črte, ki jih otrok riše v smeri stran od 

sebe, v smeri proti sebi pa riše vrtinčaste in krožne črte (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, 2008).    
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1.2.2 Otrokovo mišljenje in razumevanje: od zaznavno-gibalnih izkušenj do 

miselnih predstav 

 

Po Piagetu zaznavno-gibalni stopnji, ki je značilna za obdobje pred drugim letom, sledi 

predoperativna stopnja mišljenja, ki je tipična za otroke, stare od dveh pa do šest let. 

Otroci na tej stopnji razvijejo sposobnost simbolne predstavljivosti, ki se odraža 

predvsem v odložnem posnemanju, likovnem izražanju in govoru. Raba simbolov 

omogoča bolj fleksibilno mišljenje, loči misel od dejanja in praviloma miselno ne 

spremlja dejavnosti, ampak misli obstajajo pred dejavnostmi. Otroci pri starosti dveh let 

pričnejo razmišljati, kaj se je in kaj se bo zgodilo. Seveda pa se v predoperativni stopnji 

srečamo tudi z omejitvami kot so egocentrizem, animizem, artificializem, centriranje in 

ireverzibilnost. Pri egocentrizmu gre predvsem za to, da otrok ni zmožen razlikovati 

svoje perspektive od perspektive drugih, prepričan je, da drugi čustvujejo, zaznavajo in 

razmišljajo enako kot on. Animizem pomeni, da otrok značilnosti živega pripisuje 

neživim stvarem in predmetom. Za artificializem je značilen način mišljenja, pri 

katerem otrok razlaga, da so  različni naravni pojavi rezultat človekove dejavnosti. Pri 

centriranju otrok svojo pozornost usmeri le na en vidik problema in zanemari druge. 

Ireverzibilnost pa otroku onemogoča, da miselne operacije potekajo v dve ali več smeri 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008).  

Otrokova pozornost se v obdobju zgodnjega otroštva vseskozi povečuje. Tako so eno 

leto stari dojenčki na eno igračo (po navadi največja) pozorni 3,3 sekunde, otroci, stari 

tri leta in pol, pa so nanjo pozorni že kar 8,2 sekundi. Več razvojno ustreznih in 

zanimivih nalog bomo otrokom ponudili v zgodnjem otroštvu, daljša bo otrokova 

zmožnost vzdrževanja pozornosti. Za dojenčke in malčke je tudi značilna uporaba 

preproste spominske strategije oziroma tehnike za lažjo zapomnitev določenih 

podatkov. Te tehnike so izrazito vezane na preproste in zanje zanimive naloge, kot so na 

primer iskanje predmeta pod lončkom. Otroci v zgodnjem otroštvu urijo svoj spomin ne 

samo s ponavljanjem dražljajev, ki jih vidijo, ampak tudi že s ponavljanjem dražljajev, 

ki so zanje zanimivi in jih ne vidijo. Otroci v obdobju zgodnjega otroštva postopoma 

razvijajo pojme števila, prostora in časa. Značilno za to obdobje je, da otroci mislijo, da 

se število predmetov spremeni, če predmete znotraj skupine razporedimo drugače, kot 

so bili prvotno razporejeni. Najbolje je to razvidno pri primeru, ko na mizo v ravno 

vrsto razporedimo devet kock in ji nato v vzporedni vrsti priredimo še devet kock. 

Otroci bodo znali presoditi, da je število kock v obeh vrstah enako. Če pa kocke iz ene 
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vrste razporedimo v krog, pa bodo otroci v obdobju zgodnjega otroštva  presodili, da je 

v vrsti večje število kock. Takšno nalogo bi uspešno rešili otroci, stari štiri leta. Pojem 

časa je za otroke tega obdobja abstraktnejši kot pojem prostora. Za prostorsko predstavo 

otroci najpogosteje uporabljajo zunanja znamenja, starejši otroci pa pri orientaciji v 

prostoru že zmorejo uporabljati preproste zemljevide. Otroci v zgodnjem otroštvu 

postopoma razumejo časovno zaporedje in trajanje posameznih dogodkov. 

 

1.2.3 Otrokovo razumevanje socialnih odnosov: od prvih socialnih stikov do teorije 

uma 

 

»Otrokove vse bolj razvite sposobnosti vplivajo tudi na razvoj različnih vidikov 

socialnega razumevanja, npr. teorije uma, empatije in prosocialnega vedenja« 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008:49).    

Teorija uma bi lahko poimenovali otrokovo razumevanje mentalnih stanj, kot so čustva, 

želje, namere, prepričanja. Po Wellmanu otroke pri starosti treh let uvrščamo v nekoliko 

bolj zapleteno obliko teorije uma, ki jo imenuje »psihologija prepričanja – želje«. Otroci 

razumejo, da se posameznik vede v skladu s svojimi željami in prepričanji, ki jih ima o 

neki stvari, vendar pa hkrati še ne razume, da so posameznikova prepričanja lahko 

napačna. Perner pa otroke, mlajše od štirih let, uvršča v »situacijsko teorijo vedenja«, 

saj razumejo prepričanja in druga mentalna stanja kot vez med posameznikom in 

situacijo (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008).    

»Razvoj teorije uma je tesno povezan z razvojem empatije, ki pomeni sposobnost 

posameznika, da se vživi v položaj druge osebe in razume njena čustva, zaznave in 

načine reševanja problemov. Razvoj empatije poteka od globalne empatije, ki 

predstavlja avtomatično usklajevanje lastnih čustev s čustvi drugega in je značilna za 

dojenčke, do splošnega razumevanja življenjskih izkušenj drugih, ki je značilno za 

obdobje mladostništva« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008: 52).    

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008) pravita, da poteka socialni razvoj tudi v 

smeri razumevanja socialnih pravil, ki pa so ena od najpomembnejših razvojnih nalog v 

obdobju malčka in zgodnjega otroštva. Otroci se srečujejo s socialnimi pravili v 

družinskem okolju, vrtcu in širšem socialnem okolju. Otroci postanejo pozorni na 

pravila odraslih ob koncu drugega leta starosti.  
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1.2.4 Razvoj simbolnega izražanja 

 

V obdobju zgodnjega otroštva so poti simbolnega izražanja različne. Otroci, stari okrog 

tri leta, že razumejo, da imajo narisane oblike določen pomen in da nekaj označujejo. 

Pri tem gre za risanje kot simbolno reprezentacijo. Za obdobje simbolnega risanja sta 

značilni dve stopnji – shematska in predshematska. Za otrokovo predšolsko obdobje je 

značilna predshematska stopnja simbolnega risanja. Otroci, stari tri leta, uporabljajo le 

nekaj grobih shem, ki bi jih lahko poimenovali tudi preproste oblike, s katerimi 

ponazarjajo različne stvari. Otroci iste predmete, ljudi in živali označujejo z različnimi 

oblikami ter prav tako različne predmete, ljudi in živali z enakimi oblikami. Prve 

simbolne reprezentaije se po videzu ne razlikujejo od čačk, imajo pa za triletnike 

določen pomen in jih ti najprej poimenujejo, potem ko so jih narisali. Lahko pa tudi 

otroci vnaprej povedo, kaj bodo narisali in sproti poimenujejo stvari. Za predshematsko 

stopnjo je značilno, da otroci rišejo to, kar o stvari vedo in postopno svoje risanje vse 

bolj opirajo tudi na to, kar vidijo. Otroci na tej stopnji risanja še ne zmorejo prikazati 

odnosov med posameznimi elementi, zato so ti pogosto neustrezno razporejeni po 

celotni risalni površini. Otrokov spoznavni razvoj ima velik vpliv tudi na vse oblike 

otrokovega likovnega in govornega izražanja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

2008).    

 

1.2.5 Čustveni razvoj 

 

»Čustva so, bodisi na ravni doživljanja ali izražanja, vpletena v otrokovo mišljenje, 

socialne odnose in različne oblike izražanja, npr. pripovedovanje, risanje ali gibanje« 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008: 63).  

V zgodnjem otroštvu se povečuje število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo posamezna 

čustva. Otroci, stari tri leta, doživljajo in izražajo veselje, sodelujejo v različnih 

dejavnostih z drugimi otroki ali odraslimi osebami. Strahovi so v tem obdobju 

številčnejši in močnejši kot v obdobju malčka. Otroci vse pogosteje opisujejo svoja 

čustva in čustva drugih otrok in jih vključujejo v socialno vedenje. Značilno za triletnike 

oziroma za obdobje zgodnjega otroštva je, da vse ustrezneje nadzirajo svoje čustveno 

doživljanje in izražanje čustev.. Otroci svoje čustveno doživljanje nadzorujejo tako, da 

si zakrijejo določena čutila, si prigovarjajo ali pa namerno spustijo svojo željo. Otroci 
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posameznikova čustva pogosteje pripisujejo zunanjim dejavnikom kot svojemu 

mišljenju (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008).    

 

1.2.6 Spremljanje razvoja in opazovanje otrokovega vedenja 

 

Različne vidike otrokovega razvoja lahko ocenjujemo s standardiziranimi razvojnimi 

lestvicami, ki nam povedo, ali je otrokov zgodnji razvoj upočasnjen, ustrezen ali 

prehitevajoč. Kot pomoč pri pojasnjevanju in opisovanju otrokovega vedenja strokovni 

delavci najpogosteje uporabljajo opazovanje. Le-ta naj bi potekal v naravnem okolju, v 

katerem je otrokovo vedenje spontano in vsakodnevno. Strokovnemu delavcu so lahko v 

veliko pomoč pri opazovanju otrokovega razvoja tudi otrokovi izdelki, kot so risbe, 

zgodbe in komentarji med risanjem in po njem.  
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2 TEHNIKE PREOBLIKOVANJA 

 

Trganje je tehnika, ki jo triletniki zelo dobro poznajo. Najlažje izvedljiva je, če si zanjo 

izberemo čim bolj mehek papir. S to tehniko lahko v nadaljevanju izpeljemo tehniko 

kaširanja, pri kateri ta starostna skupina potrebuje veliko pomoči vzgojiteljice. Ta 

tehnika je  bolj primerna pri starejših otrocih. 

 

Lepljenje je triletnim otrokom dokaj blizu, saj imajo zelo radi občutek lepljivosti na 

rokah. Lepilo Mekol nanašamo s prsti, saj otrokom to povzroča najmanj težav. Če bi za 

nanašanje uporabljali paličice, bi jim dejavnost otežili. 

 

Sestavljanje je najbolj izraženo pri igri z legokockami, ki jo otroci zelo dobro prenesejo 

v katerokoli dejavnost. Sestavljali smo prevozna sredstva, stolpe iz različno velikih 

škatel. 

 

Oblikovanje iz plastelina ali gline imajo otroci zelo radi. Otroci zelo uživajo, ko imejo 

v rokah snov, ki ji spreminjajo obliko z gnetenjem.. Izdelki so preprosti. Otroci 

največkrat izdelajo kačo, polžka ali žogo. 

 

Risanje je tehnika, s katero se triletniki vsakodnevno srečujejo. Največkrat za izvajanje 

uporabljajo barvne svinčnike in voščenke, flomastre pa nekoliko manj.  

 

Slikanje s čopičem in tempera barvami nekaterim triletnim otrokom povzroča težave. 

Otroci imajo težave z držo čopiča, zato jim toliko bolj ustreza slikanje s prstnimi 

barvami. 
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3 MATERIAL 

 

Papir je otrokom najbližji material, s katerim se v vrtcu največkrat srečajo in se z njim 

rokujejo. 

Pri metodiki tehnične vzgoje smo ga razdelili na papir, karton, lepenko, valoviti karton, 

valovita lepenka in papirne stisnjence.  

Pridobimo ga lahko iz lesa ali s predelavo starega papirja. 

Papir lahko preoblikujemo na različne načine –  s tehniko mečkanja, trganja, zgibanja, 

striženja, rezanja, luknjanja, lepljenja, spenjanja, pretikanja in barvanja. 

Lebinger in Požar (1990) med papirnato embalažo uvrščata tudi škatle, ki so lahko 

izdelane iz papirja, kartona in valovitega kartona. Poznamo različne oblike škatel, med 

najbolj razširjenimi so zložljive škatle iz valovitega kartona, teleskopske škatle s 

pokrovom, izvlečne in izrezne škatle. 

Otrokom so med najbolj priljubljenimi, saj jim omogočajo shranjevanje njihovih 

najljubših predmetov, so odlične za skrivalnice in koristno uporabne pri izvedbi 

dejavnosti. 

 

Umetna masa oz. plastični proizvodi so najbolj razširjeni proizvodi na svetu. Slaba 

lastnost je ta, da se zelo dolgo razkrajajo, so zelo mikrobiološko odporni in 

onesnažujejo Zemljo, predvsem ob nepravilnem ločevanju le-teh. 

Otrokom so najbolj poznane plastenke in plastične vrečke. Plastični izdelki so odličen 

pokrivni material.  

Plastenke so v vrtcu zelo priljubljene za izdelavo ropotulj, barvnih plastenk ... 

  

Blago uporabljamo v različne namene in na različnih področjih. Nam najbolj blizu je 

izdelava oblačil, nato uporaba v tovarnah za izdelavo izdelkov, oblečenih v blago.  

Ločimo več vrst blaga: bombaž, frotir, jeans, jersy, lan, pliš, umetno usnje, til, velur, 

volna, žamet, čipka in svila. 

Otroci se z blagom najpogosteje srečujejo v kotičku dom, kjer imajo predpasnike, 

oblačila za dojenčke, modne dodatke iz blaga (klobuki, kape, rute ...), ter za izdelavo 

tehničnih in likovnih izdelkov.  
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Eko oz. odpadni material bi lahko poimenovali stvari, ki jih ljudje ne potrebujemo 

več, se pa še vedno dajo koristno uporabiti pri kateremkoli tehničnem izdelku. Košmrlj 

(2010) v svoji pravi, kako pomembna je ekološka ozaveščenost, ki jo moramo vključiti 

že v predšolsko obdobje. Odpadni papir nam tako lahko služi za risanje, striženje, 

gubanje, telovadbo ... Iz odpadnih kartonastih valjev lahko izdelamo eko torto, skratka 

iz odpadkov lahko izdelamo marsikaj lepega.   

 

Naravni material je tisti material, ki ga lahko dobimo v naravi in ga uporabimo za 

izdelavo ali dokončanje tehničnega izdelka. 
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4 PREPLETANJE PODROČIJ 

 

»Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: 

gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. 

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega 

so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega 

kurikula vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, 

dograjujejo in dopolnjujejo, pri tem pa so jim v strokovno pomoč priročniki, v katerih 

so metodično in didaktično podrobneje razdelani primeri zaposlitev, ki prikazujejo vse 

pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo« 

(Bahovec, 2004:25). 

 

Bahovec Kodelja (2004) pravi, da je priročnik oblikovan iz ciljev kurikula za vrtce, 

načel uresničevanja ciljev in s področij dejavnosti v vrtcu. Vsako področje posebej je 

razdeljeno na cilje, primere dejavnosti za prvo starostno obdobje (od 1. do 3. leta), 

primere dejavnosti za drugo starostno obdobje (od 3. do 6. leta) in vloge odraslih.   

Predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih med seboj povežejo in 

jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Za dejavnosti, kot so moralni 

razvoj, skrb za zdravje, varnost in prometna vzgoja, bi lahko rekli, da se kot rdeča nit 

prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. 
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5 VLOGA VZGOJITELJA 

 

Bahovec Kodelja (2004) meni, da je vzgojitelj tisti,  ki se po strokovni presoji odloči, 

katero vsebino in dejavnost bo izbral za uresničitev svojih ciljev. Sam določi tudi 

časovno izvedbo in način izvedbe.  

Če se osredotočimo prav na področje umetnosti, je pomembno, da vzgojitelj upošteva 

razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih, ki se pri 

posamezniku odražajo na individualen način. Vse otrokove dejavnosti načrtuje in 

oblikuje v tem okviru. 

Vzgojitelj naj otrokovih del ne ocenjuje, jih ne graja, ne komentira. Otrok naj sam išče, 

raziskuje in najde odgovor na nalogo, pri čemer mora vzgojitelj podpreti vsako 

otrokovo še tako skromno napredovanje. 

Za to, da lahko vzgojitelj načrtuje in oblikuje otrokove nadaljnje izkušnje, je potrebno 

budno opazovati otroka pri odzivanju na vsako nalogo. Le na tak način vzgojitelj ne 

posega v naravni tok otrokovega razvoja s prezahtevnimi nalogami. 

Vzgojitelj naj ustvarja prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroka 

spodbudi k odprtosti in želji po izražanju. Varen in svoboden otrok tako razvija in 

udejanja svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi lasten način. 

Otrok doživlja in spoznava bogastva, ki jih prinaša svet, predvsem s stikom, zato mora 

vzgojitelj otroka usmeriti v zbrano poslušanje, opazovanje in tipanje. 

 

Krofli č (2001) in soavtorji pravijo, da bo vzgojitelj na otroka deloval pozitivno, če bo v 

svojo vsakodnevno prakso vgradil splošna načela otrokovega razvoja: 

- za otrokov razvoj sta pomembna dednost (notranji vpliv) in okolje (zunanji vpliv), 

- razvoj poteka v predvidljivih smereh (širjenje otrokovih izkušenj z uporabo različnih 

ravni simbolnega znanja – risanje, pripovedovanje, gradnja ...), 

- za otrokov razvoj sta potrebna socialni kontekst in podporna klima, 

- individualne razlike med otroki, 

- kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje, 

- za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti in 

spretnosti. 
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6 PRAZNIKI NA SLOVENSKEM 

 

6.1 Praznovanje jeseni (23. september) 

 

Jesen je letni čas med poletjem in zimo. Poznamo meteorološko jesen, ki obsega mesec 

september, oktober in november, ter astronomsko oziroma koledarsko jesen, ki traja od 

22. ali 23. septembra do 21. decembra. Koledarska jesen se je v letu 2010 začela 23. 

septembra ob 5.09 po srednjeevropskem času, ko je nastopilo jesensko enakonočje.  

Jeseni orumeni listje in pade z dreves. Dozorijo jabolka, hruške in grozdje. Kmetje 

poberejo pridelke s polja. Ptice jeseni odletijo na jug v tople kraje 

(http://www.squidoo.com/jesen). 

 

Naši predniki so v času jeseni poznali številne šege in navade, ki so bile povezane zlasti 

s svetniki, ki godujejo takrat. Narava se v jesenskem času pripravlja na zimo, zato so 

bile šege in navade povezane predvsem z letino in s skrbjo za živino. Skozi čas so šege 

in navade močno zbledele, ohranile so se le še nekatere. Bogataj (1998) predstavi nam 

najbolj poznane: trgatev, martinovanje, razni rituali študentov, ki sprejemajo v svoje 

vrste novince ali bruce ter romanje ali božjepotništvo v različna romarska središča.  

 

Prihod jeseni v vsakem vrtcu praznujejo drugače. Pri nas smo vsi skupaj izdelali botro 

jesen iz jesenskih pridelkov, okoli nje pa smo na tla položili plodove in pridelke, ki nam 

jih je prinesel jesenski čas.  

 

6.2 Teden otroka (oktober) 

 

Letošnji teden otroka se je začel 4. oktobra, njegova tema pa je bila Medij za bogatejše 

otroštvo. Marsikdo se sprašuje, kaj sploh je teden otroka.  

 

»Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Temelji na obeleževanju 

svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih 

narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I. V. C. W.) in Mednarodni fond za 

pomoč otrokom in Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne (vir: 

Glasilo ZPMS 1967, 1969, 1973). 
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Po priporočilih ZN se je svetovni dan otroka (tudi mednarodni otroški dan) praznuje 

prvi ponedeljek v oktobru. 

• 1961: Urejeno varstvo otrok, pogoj za uspešnejše delo staršev v proizvodnji je naloga 

podjetij, komunalnih in stan. skupnosti 

• 1960: Od duševnega in telesnega zdravja otrok danes je odvisna harmonija med ljudmi 

jutri 

• 1963: Vzpodbuda za aktivizacijo družbenih sil komune za razvijanje najširše družbene 

skrbi za otroke in njihovo vzgojo »organizacija otroškega varstva in vzgoje otrok in 

družbeni skrbi za otroka. 

• 1964: Družbena skrb za otroka in družino 

• 1965: Šolska kuhinja, varstvo dojenčkov, zdravstveno varstvo otrok, naraščanje 

kriminalitete 

• 1968: Zdravje – osnovna pravica vsakega otroka, razvoj otroškega varstva 

• 1970: Vloga izobraževanja v službah za varstvo otrok 

• 1971: Ustvarjajmo pogoje za uspešnejši razvoj vseh otrok 

• 1973: Vsi naši otroci – zaželeni otroci 

• 1974: Pridobivajmo prostor za otroke, razširjajo družbeno organizirano vzgojo otrok 

in usposabljajmo družbene delavce zanjo 

 

Danes je TEDEN OTROKA projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v oktobru 

in traja 7 dni. V tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi 

za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se preko medijev posredujejo 

sporočila otrok, ki jih pripravi ZPMS na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega 

parlamenta in povzetkov ugotovitev iz Analize klicev na TOM telefon otrok in 

mladostnikov« (http://www.zpms.si/projekti/teden-otroka/).  

 

V tednu otroka je še večji poudarek na dejavnost otrok, ki ga zaznamujejo predvsem 

zunanji gostje. V našem vrtcu so se v tednu otroka vrstile naslednje dejavnosti::  

- harmonikar Gregor, ki je otroke zabaval z igranjem harmonike,  

- baletna šola, ki je otrokom predstavila baletne korake, 

- plesna šola, s katero so se otroci naučili novih plesnih korakov, 
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- ogledali so si lutkovno igrico Repa pa taka, 

- pekli so kostanj, 

- izdelovali so ježke iz kostanjev, 

- izdelali so jesensko ikebano iz naravnih materialov, 

- imeli smo izlet do bližnje domačije, blizu gozda, kjer so si ogledali domače živali. 

 

 

6.3 Svetovni dan hrane (16. oktober) 

Svetovni dan hrane se praznuje vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga je Organizacija za 

prehrano in kmetijstvo. Omenjen datum je bil izbran, ker je bila organizacija 

ustanovljena na ta dan leta 1945. Glavni namen svetovnega dneva hrane je opozarjanje, 

da v svetu živi veliko število ljudi, ki trpi za pomanjkanjem hrane. Svetovni dan hrane 

je Organizacija za prehrano in kmetijstvo, ki deluje znotraj OZN-a, prvič uvedla leta 

1976. Na ta dan potekajo po svetu različni kongresi na tematiko prehrane in lakote po 

svetu (http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan_hrane). 

Marija Ješe in Alenka Hafner z Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj pravita, da je bila 

v izjavi za javnost pravica do hrane (človekova pravica) prvič priznana že leta 1948 in 

tako tudi opredeljena v splošni Deklaraciji o človekovih pravicah. Pravica do hrane je 

splošna pravica, kar pomeni, da mora imeti vsaka oseba (ženska, moški ali otrok) vedno 

dostop do sredstev za preskrbo s hrano. Hrana naj bi bila raznovrstna, primerne 

kvalitete, brez škodljivih snovi in sprejemljiva za zadovoljevanje prehranskih potreb 

ljudi in ne nazadnje tudi sprejemljiva glede na njihovo kulturo (http://www.zzv-

kr.si/Content.aspx?page_id=90). 

 

Letošnja kampanja poteka pod sloganom »Združeni proti lakoti«. Svetovna organizacija 

za prehrano in kmetijstvo (FAO – Food and Agriculture Organization) želi spodbuditi 

države članice, da je za učinkovit napredek v boju proti lakoti in podhranjenosti 

potrebno medsebojno delovanje in pristen dialog na vseh državnih in mednarodnih 

ravneh (http://www.zzv-

ravne.si/index.php?option=com_content&view=article&id=248:svetovni-dan-hrane-

2010&catid=37:aktualno). 
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V našem vrtcu smo otroke seznanili s pomenom tega dne. Ker je bil 16. oktober ravno 

sobota, smo v petek, 15. oktobra, pekli kruh v znamenje svetovnega dneva hrane.  Velik 

smo dali tudi pogovoru, kako je z otroki po svetu, koliko jih ima hrano, koliko so lačni 

in ne nazadnje tudi, kako se mi obnašamo do hrane. Izdelali smo jabolka iz odpadnega 

papirja in rožice. Spekli smo jabolčni zavitek, skuhali čežano in korenčkovo juho ter se 

ob sadni malici pogovarjali o zdravi prehrani. Deklamirali smo tudi pesem Jabolko 

rdeče. 

 

 

JABOLKO RDEČE 

Jabolko rdeče, hej,  

kje si zraslo mi povej,  

tam na jablani košati,  

me je božal sonček zlati,  

zdaj pa nič več me ne glej,  

brž umij me in pojej. 

                                                               

 

                                                                                            Neznan avtor 

 

 

 

 

6.4 Rojstni dnevi otrok  

 

Otrok se najbolj razveseli dneva, ko praznuje svoj rojstni dan. Nekaj dni pred rojstnim 

dnem otrok dobro ve, kolikokrat bo še moral iti spat, da bo praznoval svoj rojstni dan. 

Ko napoči ta dan, je otrok v središču pozornosti ves dan. V vrtcu imamo za to priložnost 

poseben ritual, s katerim počastimo slavljenca. Slavljenec dobi voščilnico, vsak otrok 

mu nariše risbico, zapojemo mu pesmice, skupaj se slikamo in na koncu še posladkamo. 

 

Bogataj (1998) meni, da je praznovanje rojstnega dne splošno razširjena navada, ki 

temelji na družabnosti in je povezana s praznično prehrano in nekaterimi stalnimi 

sestavinami. To je torta s svečkami in darila. 
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»Rojstni dan je osebni praznik, ki ga posameznik proslavlja ob obletnicah na dan 

svojega rojstva. Je najbolj razširjen osebni praznik v mnogih kulturah. Obdarovanje 

slavljenca na njegov dan rojstva je običaj, ki je navadno vezan na rojstnodnevne zabave 

v krogu družine in/ali prijateljev. Običajno so tudi pisna in osebna voščila z lepimi 

željami, ki jih znanci, prijatelji in družinski člani ob tem prazniku namenjajo slavljencu« 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Rojstni_dan).  

 

 

6.5 »Veseli december«: dedek Mraz, božič, novo leto in voščilnice  

 

V »veselem decembru« v vrtcu praznujemo prihod dedka Mraza. Otroci se ga vsako leto 

zelo razveselijo, verjetno zato, ker jih obdaruje z darili. Skupini prinese igrače, 

posamezniku pa darilo, v katerem je jabolko, banana, kivi in čokolada. 

Janez Bogataj (1998) v svoji knjigi piše, da smo dedka Mraza umetno uvedli v naš 

prostor tako kot tudi novoletno jelko. Lik smo prevzeli od Rusov, oblečen je v 

slovenska oblačila in ima amerikanistični paradni nastop. Obdarovanje otrok in 

nastopanje v javnosti je njegova glavna naloga.  

»V Ljubljani in tudi v drugih večjih slovenskih mestih so bili v navadi veliki sprevodi 

dedka Mraza. Po mestnih ulicah so vozila pravljično preoblečena vozila s prizori in liki, 

ki so jih otroci poznali iz knjig in pripovedovanj. V sprevodu so hodile tudi manjše in 

večje skupine maskiranih likov, vmes pa še najrazličnejše za to priložnost preoblečene 

godbe na pihala in čisto na koncu na pravljičnih belih saneh dedek Mraz in člani 

njegovega spremstva, ki so trosili med množico na pločnikih bombone. Sprevod je imel 

stalno pot in na določenem mestu, npr. v Ljubljani na Kongresnem trgu, je dedek Mraz 

stopil s sani in z odra nagovoril zbrano množico. Taki sprevodi so se ponavljali leto za 

letom, navadno vsak dan v zadnjem tednu leta. Že v sedemdesetih letih je število 

nastopajočih, bahavo okrašenih vozov in vsega drugega začelo upadati. Sprevodi dedka 

Mraza so postajali vse bolj skromni« (Bogataj, 1998: 94). 

Sodobni dedek Mraz je svojo letošnjo pot začel na Ljubljanskem gradu, s katerega se je 

spustil z vzpenjačo, nato pa svojo pot nadaljeval po Ljubljani skupaj z županom. V 

parku Zvezda oz. v Pravljičnem mestu pa sta skupaj pozdravila otroke. Tu so se odvijale 

še ostale lutkovne in igrane predstave, koncerti, otroci so srečevali pravljične junake in 
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si izdelali novoletno voščilnico ali lutko 

(http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/2020/detail.html).     

 

Naslednji pomemben korak z otroki je bila krasitev novoletne veje. Okrasili smo jo z 

okraski iz slanega testa, ki smo jih sami izdelali. 

Bogataj (1998) pravi, da je božično drevesce eno od zunanjih znamenj božičnega 

praznovanja, ki je k nam prišlo šele konec prve svetovne vojne. Prej smo poznali 

krasitev prostorov z zimzelenim rastlinjem, mladim žitom, orehi, jabolki in podobno.  

Tudi Ovsec (1993) omenja, da ima božič zunanja znamenja, kot so božična smrečica, 

jaslice, darila, petje in voščilnice. Značilno za to obdobje je tudi spletanje božičnih 

vencev iz smrekovine, jelkovine, borovine ali macesna.   

»Za nastanek in pojav božičnega drevesca je zelo veliko teorij. Že dosti prej, preden je 

drevo postalo sestavni del božiča, je pomenilo simbol upanja in veselja (Ovsec, 1993: 

59, 60). 

 

Ves december smo izdelovali voščilnice z različnimi motivi. Mednje lahko uvrstim tudi 

eko voščilnice. Izdelovali smo jih tudi za sodelovanje na bazarju, ki je pri nas že 

tradicija. Starši z otroki z veseljem sodelujejo na bazarju, zraven pa marsikdo pripelje 

tudi stare starše, tete in strice. 

»Prve božične voščilnice so bile enostavno okrašene, kmalu pa so se pojavile 

romantične scene s snegom, angelci, na angleškem tako priljubljenimi taščicami, 

zvončki in prikazi rojstva« (Ovsec, 1993: 68).  

Najmlajša stvar, ki je povezana z božičem, so ravno voščilnice. Pri nas so se prve 

tiskane voščilnice pojavile v dvajsetih letih 19. stoletja. Prodajali so jih v dobrodelne 

namene (Ovsec, 1993). 

 

Ves mesec so v vrtcu prirejali plese za novo leto. Tako je bilo vzdušje res praznično in 

novoletno. Pravo praznovanje novega leta so otroci doživljali doma v krogu svojih 

najbližjih na zadnji dan v letu. 

Bogataj (1998) razlaga, da novoletno praznovanje imenujemo tudi silvestrovanje, ko z 

veseljem pričakamo prihod novega leta. To je mlad pojav, pri katerem se s prešernim 

poslavljanjem poslovimo od starega leta v pričakovanju novega. Silvestrovanje je 

dobilo ime po sv. Silvestru, ki goduje zadnji dan v letu. Na slikah je upodobljen s 

ključem, ker odklene novo leto.  
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6.6 Kulturni praznik – Prešernov dan (8. februar) 

 

»Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni in državni praznik – dela prost dan v 

Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo na 8. februar, obletnico smrti največjega 

slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Na ta dan poteka osrednja državna proslava, na 

kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke 

na področju umetnosti v Sloveniji« 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_dan).  

 

Kulturni praznik praznujemo tudi v vrtcu. Obeležujemo ga predvsem z branjem knjig, 

knjižnim kotičkom, lutkovnimi predstavami, urami pravljic in obiskom knjižnice. 

 

 

6.7 Pust (9. marec) 

 

»Osnovno, kar lahko rečemo za šemljenje, je, da so se nekoč maskirali izključno moški 

in da je prvotno šlo za obrede z mitološko in ontološko vsebino. V stoletjih je postala ta 

podoba izkrivljena, nekdanjo vednost je zamenjala nevednost, tako da je vse skupaj 

prešlo v burko.  Vseeno pa je tudi pri nas v pustnih šegah mogoče najti vrsto poganskih 

magičnih prvin, s katerimi so skušali in še skušajo – ljudje vplivati na naravo. Tudi s 

pustom se je nazadnje zgodilo to, kar se je zgodilo še z mnogimi drugimi šegami; 

šemljenje za zabavo so prevzeli zlasti otroci« (J. Ovsec, 1993: 103). 

 

Pri nas se je ohranilo prek 150 tradicionalnih pustnih mask, kar je za našo majhno 

deželo kar veliko. Od teh jih nekaj živi že ves čas, nekaj jih je oživelo po prekinitvi, spet 

druge pa se obujajo na novo. Eno najodmevnejših pustnih norčij je prav zagotovo 

Ptujsko kurentovanje. Kurent je tako postal naša folklorna maskota nove slovenske 

države.  

Kot nas poimenuje J. Ovsec (1993), smo Slovenija Evropa v malem, saj lahko pri nas 

najdemo tipe tradicionalnih mask Sredozemlja, panonskega in alpskega sveta, ki bi jih 

drugače morali iskati po velikem delu Evrope.  

J. Ovsec (1993) omenja tudi cerkljanske laufarje, za katere so značilne iz lesa izrezljane 

in lepo pobarvane maske. Obleko ima našito z mahom, v rokah pa nosi mlado smreko. 

Njegov značaj je dobrodušen in norčav, s katerim se podi po vasi. 
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Prav tako tudi Bogataj (1998) omenja Slovenijo kot svet v malem, kjer se z 

najrazličnejšimi pustnimi liki pojavljamo na raznih prireditvah. Liki so si med seboj 

različni, saj prikazujejo osebnosti iz sveta glasbe, politike, televizijskih nadaljevank in 

še bi lahko naštevali.  

Dandanes se tako ohranja temeljna značilnost pustnega časa, ki posamezniku omogoča, 

da v preobleki pokaže svoje prave želje in pove vse, česar sicer ne bi smel.  

»Značilnost pustnega dogajanja na Slovenskem je tudi to, da skupine mask iz naše 

dediščine obiskujejo druge kraje, torej zapuščajo domače okolje. To seveda ne more biti 

resno početje in je le oblika turističnega kiča, tako kot nastopanje t. i. tradicionalnih 

mask na smučarskem svetovnem pokalu. Vsak kulturni pojav, tudi pustni, ima največji 

pomen in najbolj zaživi v domačem kulturnem okolju, kjer se veseljačenje in zabava 

odlično spojita z naravnim okoljem, predvsem pa z vsemi drugimi posebnostmi v 

življenju domačinov« (Bogataj 1998: 21).  

 

Če pogledamo pestrost pustnih šem v vrtcu, bi lahko rekli, da se otroci šemijo v like, ki 

jim veliko pomenijo. to so po navadi njihovi knjižni ali filmski junaki. Na ta načinotroci 

izražajo svoje želje, kako bi bili radi komu podobni in postali takšni, kot je njihov 

priljubljeni lik. 

Pustni čas v vrtcu pomeni tudi izdelovanje lastne pustne maske, ki je vsako leto 

drugačna in prilagojena starostni skupini otroka glede zahtevnosti. Tako se bodo letos 

otroci trudili z izdelovanjem pustnih klobučkov, ki jim bo dopuščal možnost, da se 

lahko našemijo v različne like.  

 

 

6.8 Svetovni dan voda (22. marec) 

 

Na spletni strani ekosvet.net so po dnevniku navedli, kaj pomeni svetovni dan voda in 

kakšni problemi nas lahko doletijo, če bomo z uporabo pitne vode še naprej tako trošili. 

Svetovni dan voda obeležujemo že od leta 1992. Takrat je na konferenci OZN v Riu de 

Janeiru prišlo do dogovora, da se bo stanje voda v svetu spremljajo mednarodno in da 

bo ta skrb za vodo poudarjena s posebnim dnevom. Svetovni dan voda vsako leto 

obeležujemo 22. marca. 
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Ob tem dnevu se spomnimo na dva poglavitna problema. To sta usihanje in 

onesnaževanje vode. Razlogov za usihanje količine in nižanje kakovosti pitne voda na 

Zemlji je več. Najbolj izstopajoča sta naraščanje svetovnega prebivalstva in model 

razvoja, osnovan na nujnosti nenehne in neskončne gospodarske rasti.  

 

Vsako leto se tako veča odstotek prebivalstva, ki nima dostopa do pitne vode. Sedaj je 

1,2 milijarde takšnih ljudi. Ob takšnem načinu življenju bo do leta 2025, po napovedih 

Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo, živelo kar dve tretjini v vodnem 

pomanjkanju. 

Do rušenja naravnega ravnovesja, ki se najbolj odraža na področju vode, sta privedli 

nenadzorovana rast in neomajna človekova dejavnost. Naravni vodni cikel se ruši zaradi 

taljenja ledenikov, izčrpavanja in onesnaževanja podtalne vode, širjenja mestnih 

območij in krčenja gozdov. Dodatno negotovost vodni prihodnosti prinaša tudi trend 

privatizacije vseh vidikov upravljanja z vodo. Nevarnost je tudi ta, da zasebni sektor 

postane hkrati onesnaževalec, očiščevalec in distributer pitne vode in le-ta je zajel ves 

svet. 

 

Slovenija 97 % svoje pitne vode pridobiva iz podtalnice in za razliko od na primer 

Malte, ki se zateka celo že k okoljsko spornim, energetsko intenzivnim in astronomsko 

dragim obratom za razsoljevanje, ob relativni obilici padavin velja za vodno bogato 

državo. Od nas je odvisno. koliko časa bo še tako 

(http://www.ekosvet.net/index.php?page=news&id=230&lang=sl). 

 

Otrokom v vrtcu lahko s pomočjo različnih knjig in drugih pripomočkov nazorno 

pokažemo, kaj se dogaja z vodo na našem planetu. Menih in Srebot (1996) v svoji knjigi 

navajata  zelo kvalitetne in preproste poizkuse, kako v skupini izvesti preizkus filtracije 

vode iz 4 jogurtovih lončkov, 3 žlic opranega proda, prav toliko opranega grobega 

peska in enako količino mivke, 1 filtrirno vrečko, velik steklen lonec in cedilo.  

Otrokom lahko prikažemo tudi kroženje vode s pomočjo mini planeta. Za ta poizkus 

potrebujemo steklen pokrov, stekleno podlago, lepilo za steklo in z vodo navlažen mah 

z ostanki zemlje.  

Velik pomen ima varčevanje z vodo, ki ga lahko izvedemo na različne načine: z dobro 

zatesnjeno pipo, kopanje nadomestimo s tuširanjem, z zapiranjem vode med umivanjem 

zob, z omejeno uporabo šamponov in gelov za prhanje (en lešnik šampona zadostuje za 
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umivanje las), z zbiranjem deževnice, ki nam nadomesti pitno vodo, z zbiranjem starega 

papirja (ob predelavi starega papirja za en kilogram belega papirja porabimo 20 l vode; 

če pa ga pridobivamo iz lesa, pa za isto količino belega papirja porabimo 260 l vode). 

 

6.9 Materinski dan (25. marec)  

 

Materinski dan je povezan s cerkvenim praznikom Marijinega oznanjenja. Včasih so ga 

imenovali tudi praznik pomladanske Marije. V Svetem pismu je zapisano, da je na ta 

dan angel prišel Mariji oznanit, da bo rodila sina. Prav zaradi te napovedi rojstva in 

materinstva je ta praznik prešel v materinski dan. Materinski dan se je praznoval v 

družinskem okolju, nanj pa so otroke ustrezno pripravili tudi v šolah, zapisuje Bogataj 

(1998) v svoji knjigi. 

 

»V Sloveniji je žensk z izkušnjo materinstva vse več: pred dobrimi 100 leti ni imelo 

otrok okrog 20 % žensk, ki so zaključile svojo rodno dobo; danes je takih približno 7 

%.  

Demografska raziskovanja kažejo, da se je rodnostno vedenje žensk precej spremenilo. 

Med ženskami, ki so bile rojene ob koncu 19. stoletja, je bilo takih, ki niso nikoli rodile 

(po ocenah), 20 %. Druge ženske so pogosto imele veliko otrok, celo 15 ali več. Tudi 

med generacijami, rojenimi takoj na začetku 20. stoletja, vsaka peta ženska ni nikoli 

rodila. Veliko jih je namreč ostalo neporočenih, porod pa je bil takrat tako za preživetje 

matere kot otroka tvegan dogodek. Ženske teh generacij so se v podobnih deležih 

odločale za rojstvo prvega ali otroka višjega reda. Z vsako naslednjo generacijo se je 

večal odstotek žensk, ki so rodile, hkrati pa se je manjšalo število rojenih otrok. Med 

generacijami, rojenimi po drugi svetovni vojni, se je delež žensk, ki niso nikoli rodile, 

ustalil pri 7 % in se – vsaj za zdaj – ne povečuje« 

(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3012, avtorica: Tina Žnidaršič).  

 

 

6.10 Dan Zemlje (22. april) 

 

Svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu obeležujemo 22. 

aprila, letos praznujemo že 40. leto. Začetki obeleževanja dneva Zemlje segajo v leto 

1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljski 
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problemi prišli na dnevni red ameriške politike. Nelson je organiziral predsedniško 

turnejo, na kateri naj bi opozorili na probleme v okolju. Vendar je ustrezen odmev v 

javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 22. aprila 1970, ko je na prireditvah, posvečenih 

dnevu Zemlje v Ameriki, sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi. Dan Zemlje po letu 1970 

obeležujejo vsako leto, število sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa 

narašča. Sodelujoče organizacije se med seboj povezujejo v posebno omrežje Earth day 

Network. (http://www.mladina.si/dnevnik/21-04-2010-40__dan_zemlje/). 

 

Ljudje se že dlje časa zavedamo, da bomo morali na naš planet bolj paziti, če ga bomo 

hoteli obdržati še za naše generacije. Seymour in Girardet (1991) opozarjata na najbolj 

poglavitne onesnaževalce planeta Zemlje. Osredotočila sta se predvsem na dejavnike, ki 

so poglavitni onesnaževalci Zemlje: dobra gospodinjstva  v dobi odpadkov, naravna ali 

obdelana voda, boljše kmetovanje za boljšo prihodnost, hrana za zdravje ali dobiček, 

kako odstraniti goro smeti, obsedeni od čistoče, zdravje brez kemičnih zdravil, varen 

dom, vrt brez kemikalij, hiša, ki porabi malo energije, kako rešiti problem 

onesnaževanja z avtomobilom, delovanje dlje od domačega praga. Vse naštete 

onesnaževalce okolja lahko močno omejimo in zmanjšamo z ozaveščanjem ljudi o 

uporabi in predelavi le-teh, z varčevanjem energije, ohranjanjem narave takšne, kot je, 

ločevanjem odpadkov in primernim odlaganjem le-teh. 

 

Sami se dobro zavedamo, da bomo problem onesnaževanja najbolj kvalitetno rešili tako, 

da ga bomo začeli reševati pri sebi doma v lastnem gospodinjstvu, zato je ključnega 

pomena, da že majhne otroke učimo ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo, 

premišljeno uporabo čistil.  

Lansko leto so tako uspešno izvedli akcijo Očistimo Slovenijo. Tako smo vsi 

sodelujoči, bilo jih je več kot 250.000 registriranih, po celotni Sloveniji zbrali preko 

70.000 kubičnih metrov odpadkov 

(http://www.siol.net/slovenija/znanost_in_okolje/2010/04/svetovni_dan_zemlje.aspx).  

Bolj žalostno je videti sliko po manj kot enem letu, ko se sprehodiš skozi gozd in na 

istem mestu ponovno opaziš smeti. Zelo pomembno je, da sami pri sebi razčistimo, 

kakšno Zemljo bi radi pustili svojim potomcem.  
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6.11 Svetovni dan športa (31. maj) 

 

Vlado Bratkovič pravi, da so besedo šport uporabljali že angleški plemiči, pomenila pa 

jim je zabavo, razvedrilo, sprostitev in igro. Sedaj nam označuje vse pojave sodobne 

gibalne kulture. Bistvene značilnosti športa v 18. in 19. stoletju so bile načrtno 

izboljševanje dosežkov, redna tekmovanja in redno spremljanje dosežkov, pravil, 

merjenja rezultatov in določanja tekmovalnih pogojev.   

Prva tekmovanja bi lahko uvrstili že okoli leta 1700, ko so Angleži gojili strast do 

hitrostnih tekmovanj v hoji, teku ali jahanju med sli višjega družbenega sloja. Velikega 

zanimanja so bili deležni tudi dvoboji poklicnih boksarjev in merjenje moči krepkih 

mož, da so lahko ob tem sklepali visoke stave.  

V 18. stoletju se je mišljenje o  kulturi gibanja tako v Evropi kot tudi v Angliji začelo 

spreminjati. Čeprav se strukture športa še niso razvile, se je v telesni vzgoji nemških 

pedagogov jasno zrcalilo tekmovalno načelo razsvetljenstva. Razsvetljenstvo je 

razumelo človeka kot k tekmovalnosti usmerjeno bitje, kot je med prvimi zapisal 

angleški filozof Thomas Hobbes (1588–1679). Tako so skrbno zapisovali dosežke, jih 

merili, tehtali in nadzorovali ter težili k boljšim. 

Od sredine 19. stoletja se je šport razvil tudi v celinski Evropi. Poleg veslaških klubov 

so med najstarejšimi tudi kolesarski, plavalni in nogometni. V 80. letih so prirejali že 

prva državna prvenstva. Prvo kolesarsko dirko so leta 1865 izvedli v Amiensu, v Parizu 

pa leta 1887 prvo avtomobilsko dirko. 

Šport je svetovno gibanje že od leta 1900, ko so začeli prirejati evropska in svetovna 

prvenstva. Prirejali so velika mednarodna prvenstva za razne pokale. Eden najbolj 

znanih je bil prvenstvo za Davisov pokal v tenisu, prav iz leta 1900. 

Na prehodu v 20. stoletje so se v šport vedno bolj vključevale tudi ženske. Kljub 

velikim nasprotovanjem zaradi moralnih, estetskih in medicinskih pomislekov je 

ženskam uspelo priti v teniške, veslaške, hokejske in kolesarske klube. 

Prvi Mednarodni olimpijski komite so ustanovili v Parizu leta 1894 na pobudo Francoza 

Pierra de Oubertini (1863–1937). Dve leti po ustanovitvi so bile v Atenah izpeljane prve 

olimpijske igre moderne dobe 

(http://viz-verzej.si/sola/vbratkovic/Lists/Koledar/DispForm.aspx?ID=59.0.2011-05-

30T22:00:00Z). 
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6.12 Svetovni dan okolja (5. junij) 

  

Svetovni dan okolja obeležujemo 5. junija. Na ta dan ga je leta 1972 osnovala 

Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi vzbudila večje zanimanje za 

okolje, pritegnila politično pozornost in sprožila številne akcije, v katerih ljudje 

spoznavajo, da so ključni akterji varne in uspešne prihodnosti.  

Vsako leto se dan praznuje pod različnim sloganom. V letu 2010 smo ga praznovali pod 

geslom »Veliko vrst. En planet. Ena prihodnost«.   

Ob vedno večjem zavedanju ljudi, kaj s svojim početjem delamo naši Zemlji, postaja 

boljša skrb za okolje. Varovanje okolja je globalen izziv in hkrati naloga vseh nas, ki 

zahteva, da ohranimo Zemljo lepo za prihodnje generacije. 

Ob tem dnevu je minister za okolje in prostor povedal, da se obeleži prizadevanja za 

ohranjanje čistega in varnega življenjskega prostora. Kot je še dodal, letošnje geslo 

dneva  zahteva razmislek o našem upravljanju z naravnimi viri. Ohranjanje biotske 

pestrosti in ekosistemskih storitev ter izvajanje ukrepov proti klimatskim spremembam, 

ki so podlaga za povečevanje kakovosti življenja prebivalcev. Zavedati se moramo 

medgeneracijske odgovornosti, zato moramo premišljeno in odgovorno ravnati na 

področju varstva okolja in narave. Minister je omenil tudi načelo pravičnega ravnanja z 

naravnimi viri, da ga spoštujemo pri vsakdanjem delu ter načrtovanju prihodnosti 

(http://www.planet-zemlja.org/2010/06/5-junij-svetovni-dan-okolja/). 

 

 

6.13 Zaključek šolskega leta (24. junij) 

 

Bogataj (1998) v svoji knjigi omenja predvsem zaključek gimnazije, ki ga maturantje 

opravijo v mesecu maju z maturo.  

»Beseda matura izvira iz latinske besede maturitas, maturitatis, ki pomeni zrelost, 

dozorevanje ipd. Gimnazija kot oblika šolanja sodi v 19. stoletje, vendar so bile pred 

tem uveljavljene različne druge oblike, v katerih so poznali rituale ob koncu šolanja« 

(Bogataj, 1998: 45). 

 

Vsako zaključeno šolsko leto zasluži veselo rajanje (v vrtcu ali šoli). Najpomembneje 

je, da za vsakim šolskim letom pridejo tako težko pričakovane poletne dvomesečne 
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počitnice. Pri nas v vrtcu te počitnice niti niso tako izrazite, saj veliko otrok v tem času 

obiskuje vrtec.  

Zaključek šolskega leta praznujemo na različne načine. Odvisni so predvsem od želje 

staršev in otrok ter njihove pripravljenosti za organizacijo zabave. Največkrat se odvija 

zabava s starši v vrtcu, kjer je poudarek na skupnem druženju, pogovoru, plesu. Otroci 

staršem predstavijo, kaj so se novega naučili.     

  

6.14 Dan državnosti (25. junij) 

 

»Republika Slovenja je 25. junija 1991 postala samostojna država. Razglasila je 

samostojnost in neodvisnost ter tako izstopila iz jugoslovanske federacije. Ta dan je 

postal osrednji državni praznik. Začele so nastajati nove oblike navad in praznovanj. 

Zunanja znamenja navad ob tem prazniku so zastave in druga državna znamenja (npr. 

grb). V Ljubljani je na predvečer praznika osrednja prireditev, ki se nadaljuje v 

sproščeno veseljačenje s hrano, pijačo in glasbo po mestnih ulicah in trgih. Opolnoči je 

z gradu ognjemet, zaradi bližnjega kresa pogosto tudi kresovanje ob Ljubljanici, 

svojevrstna oblika te zelo stare šege na Slovenskem. Poleg javne oblike ima 

praznovanje dneva državnosti še več bolj osebnih oblik. V številnih slovenskih krajih 

praznujejo v družinskih okoljih in prijateljskih druščinah, najpogosteje na domačih 

vrtovih ali v naseljih počitniških hiš« (Bogataj, 1998: 55). 
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EMPIRIČNI DEL 
 

7 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 

7.1 Opredelitev problema 
 

Otrok pridobiva izkušnje neposredno in spontano pri raziskovanju in manipuliranju z 

objekti v okolju ter na takšen način pridobiva znanje o njihovih značilnostih. Takšne 

izkušnje Piaget (1975, 1990) poimenuje fizične izkušnje. Rada bi ugotovila, ali otroci 

prek ponujenih materialov razlikujejo med naravnim in odpadnim materialom. 

Material bodo otroci zaznali z vsemi čutili, nato pa ga bomo poizkušali problikovati in 

med seboj kombinirati. Otroci bodo s svojo aktivnostjo odkrivali nove probleme in s 

tem povzročali neravnotežja v lastnem mišljenju, kar jih bo spodbudilo, da bodo 

gradili in s pomočjo miselnih procesov dosegali višjo stopnjo ravnotežja. 

     

Piaget (1977) miselni razvoj razlaga kot proces adaptacije, kar pomeni vzpostavljanje 

ravnotežja med organizmom in okoljem. S tega vidika me zanima, ali otroci prenesejo 

občutenja in simbole, ki zaznamujejo določen praznik, iz domačega okolja v vrtčevski 

prostor. Tako bom ugotovila, ali so bili otroci seznanjeni s praznikom že doma in kako 

to vpliva na njihovo doživljanje in počutje.  

 

 

7.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Ali otroci vedo, kateri praznik se praznuje na določen dan? 

Ali otroci prepoznajo naravni material izmed več ponujenih materialov? 

Ali otroci prepoznajo odpadni material izmed več ponujenih materialov? 

Kako bodo otroci material preoblikovali? 

Kako bodo otroci različen material med seboj kombinirali?  

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

deklicami? 
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8 METODOLOGIJA 
 

8.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 

Podatke sem pridobivala neposredno preko ankete z vprašanji odprtega tipa. Anketo 

sem sestavila sama. Skupini otrok sem zastavljala vprašanja, nato pa sem si njihove 

odgovore zapisovala in jih jezikovno pravilno oblikovala. Ta tehnika mi je omogočila, 

da sem na vsa vprašanja dobila odgovore.  

          Pripomoček, ki sem ga uporabila pri pridobivanju podatkov, je bili anketni vprašalnik.              

 

8.2 Vzorec  
 

Za  vzorec sem si izbrala skupino devetnajstih otrok iz Vrtca Pirniče. Otroci so stari od 

2,5 do 3,5 leta, od tega 12 dečkov in 7 deklic. Moj vzorec je tako neslučajnostni in 

namenski. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1 TEDEN OTROKA 

 

Datum: od 4. do 10. oktobra 

Tema: otrok 

Pobuda: teden otroka 

Področje:  umetnost v povezavi z gibanjem, družbo in naravo 

Cilji : 

Spodbujanje radovednosti in veselja do tehničnih dejavnosti. 

Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje in eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti in tehnikami).                

Dejavnosti:  

� Kostanjev piknik. 

� Izdelamo jesensko ikebano. 

� Izdelamo ježke iz naravnega materiala. 

� Izdelava ježkov iz kostanja. 

� Obisk harmonikarja. 

� Sprehodi v gozd. 

� Obiskal nas je plesni par iz plesne šole. 

� Ogledali smo si lutkovno igrico Repa pa taka. 

� Obisk balerine. 

 

Evalvacija:  

Skupaj z otroki smo se na prvi dan v tednu otroka posedli v jutranji krog. Otrokom sem 

se predstavila, večina izmed njih me je že poznala. Razložila sem jim, da se bomo sedaj 

večkrat videli, saj bomo skupaj ustvarjali. Vsi otroci so bili že nestrpni, saj jih je 

zanimalo, kaj bomo delali. Videli so namreč, da sem s seboj prinesla veliko škatlo. S 

tem dejanjem sem pri otrocih že vzpodbudila radovednost in veselje do nadaljnje 

dejavnosti in tako izpolnila svoj prvi zastavljeni cilj.  



31  

Preden sem odprla škatlo, sem otrokom zastavila nekaj vprašanj, s katerimi sem 

izpolnila svoj anketni vprašalnik. Na vprašanje Kaj praznujemo v vrtcu danes oziroma 

ves teden?, sem dobila veliko odgovorov, najbliže pa je bil odgovor deklice, ki je 

rekla:« Danes praznujemo otroški praznik.« Iz tega odgovora se otroke vpeljala v teden 

otroka in jim nekoliko približala, kaj sploh pomeni teden otroka. Tako svoje 

raziskovalno vprašanje na podlagi tega odgovra lahko potrdim. Najpogosteje so mi 

otroci odgovarjali, da se dobro počutijo, da so veseli, in srečni ter da se imajo radi..  

Na moje drugo vprašanje Kako bomo praznovali teden otroka in kaj se bomo igrali?, so 

otroci podali presenetljive odgovore. Vedeli so, da bomo imeli ta teden kostanjev piknik 

in bomo pekli kostnj. Kostanj je pekel dedek. vrtčevskega otroka Vedeli so tudi, da 

bomo šli na sprehod, saj se sprehodov skupina redno poslužuje, izkoristimo pa jih 

predvsem za opazovanje sprememb v naravi in opazovanje živali. Sama sem jim 

povedala, da si bomo v tem tednu še ogledali lutkovno predstavo Repa pa taka, da nas 

bo obiskal harmonikar, balerina in plesni par iz plesne šole. Na drugi del vprašanja sem 

dobila odgovore o igrah, ki se jih otroci radi igrajo. Da se bodo spuščali po toboganu, se 

vozili s skiroji in da bomo odšli na sprehod, kjer bomo nabirali storže in jih metali v 

drevo.  

Nato sem pred otroke v sredino kroga postavila škatlo z različnimi materiali in jo 

odprla. Otroci so nekaj časa začudeno gledali vanjo, nato pa so me sami začeli 

spraševati, kaj bomo delali. Dobili so odgovor, da naj  sami poskušajo ugotoviti, kaj 

bomo ustvarili z vsem tem materialom. Otroci so ves dani material pretipali, si ga dobro 

ogledali in se med seboj pogovarjali, kaj bi lahko izdelali. Vsi so se strinjali, da lahko iz 

kostanjev in paličic izdelamo ježke in da bi lahko iz vejic in strožev, ki jih najdemo v 

gozdu, izdelali šopek. Tu sem jih popravila, da bomo izdelali ikebano, nato pa jim 

razložila, da bi šopek lahko izdelali iz cvetlic, ga postavili v vazo, mi pa bomo raje 

izdelali ikebano in to tako, da bomo v škatlo dali suho gobo, v katero bomo nato 

nabadali veje in nanje pritrili storže. Nekaj več težav jim je povzročala pšenica v zrnih, 

saj so sami hoteli izdelati ropotulje, a ni bilo jogurtovih lončkov. Ježke, izstrižene iz 

kartona, bomo pobarvali s suhimi barvicami. Otrokom sem pomagala združiti ježke in 

pšenico, tako da so potem že sami ugotovili, da lahko pšenico nalepimo na karton in da 

bodo to ježkove bodice.  

Istočasno sem še enkrat izločila ves naravni material in otroke povprašala, če vedo, kako 

bi lahko skupaj poimenovali veje, listje, storže, pšenico in kostanj.  Pričeli so z 

odgovarjanjem, kje najdemo ta material, da ga lahko naberemo v gozdu, pod kostanjem 
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in na polju. Vsa ta sredstva smo poimenovali naravni material, ker ga najdemo v naravi. 

Tako lahko potrdim raziskovalno vprašanje, da so otroci znali izbrati naravni material. 

Tako smo v tem tednu videli nastop balerine, zaigral nam je harmonikar, pekli smo 

kostanj, odpravili smo se na sprehod do bližnje kmetije in gozda. 

 

Slika 1: Obisk balerine 

 

 

Slika 4: Obisk harmonikaša 
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Slika 2: Kostanjev piknik 

 

 

Slika 9: Sprehod v gozd 

 

 



34  

Jesensko ikebano smo izdelali skupaj. Vsak otrok si je izbral eno stvar, ki jo je nato 

zabodel v gobo. Takšna ikebana nam je krasila igralnico kar cel mesec in je zelo 

popestrila našo dekoracijo.  

 

Slika 3: Jesenska ikebana 

 

Ježke iz kostanja smo izdelovali za mizo. Vsak si je izdelal enega ježka, ki ga je nato 

odnesel domov. Otrokom smo na pomoč priskočile le toliko, da smo jim z žebljem 

izdelale luknjo, da so nato lahko sami zabodli palčke v kostanj. Otroci so tako 

preoblikovali kostanje z dodajanjem lesenih paličic, kombinirali med seboj dva 

ponujena materiala. Pri tem ni bilo opaziti razlik po povpraševanju materiala med dečki 

in deklicami. 

Iz ježkov se je razvila prava predstava o ježkovi družini in vsi skupaj smo se prav 

prijetno zabavali.  

 

 

Slika 5: Izdelava ježkov iz kostanja 
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Sledila je še izdelava ježkov iz pšeničnih zrn. Otroci so se pri dejavnosti srečali z 

lepilom Mekol in tehniko lepljenja. Za nanašanje so uporabili plastične paličice, pšenico 

pa so nanašali z roko. Velike razlike so se pojavljale pri vztrajnosti. Lahko bi rekla, da 

so si deklice več časa vzele za izdelavo ježkov, zato so bili tudi izdelki bolj natančno 

izdelani. Fantom se je mudilo igrati, zato so na hitro nanesli lepilo in posuli pšenico. 

Rada bi izpostavila enega fantka, ki je sicer končal zadnji, vendar pa je ves prazen 

prostor zapolnil s pšenico.  

 

Slika 6: Izdelava ježkov iz naravnega materiala 

 

Slika 7: Ježki iz naravnega materiala 
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Ker nam je ostalo nekaj listja od izdelave jesenske ikebane in nekaj nastriženih ježkov, 

sem nekaterim otrokom ponudila, da bi polepili ježka z listjem in iglicami jelke. Tako 

nam je uspelo izdelati nekaj zanimivih gozdnih ježkov.  

 

Slika 8: Ježki iz naravnega materiala 

 

Obe dejavnosti so otroci izpeljali s pomočjo tehnike lepljenja in kombiniranja naravnih 

materialov. Otroci so bili zelo ustvarjalni pri lepljenju naravnega material, razvijali so 

vztrajnost in spretnost.  

 

9.2 SVETOVNI DAN HRANE 

Datum: 16. oktober 

Tema: združeni proti lakoti 

Pobuda: svetovni dan hrane 

Področje: umetnost, povezana z družbo 

Cilji : 

Spodbujanje radovednosti in veselja do tehničnih dejavnosti.  

Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

Uporaba in razvijanje spretnosti – spoznavanje, raziskovanje in eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti in tehnikami).                
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Dejavnosti:  

� Gubanje jabolk iz papirja. 

� Peka kruha. 

� Peka piškotov. 

 

Evalvacija: 

Današnji dan je v mojo čarobno škatlo prinesel zanimiv material. Otroci so si želeli kar 

takoj pokukati v škatlo in ugotavljati, kaj bomo ustvarjali, ampak sem prej želela od njih 

še izvedeti, kateri praznik je danes. Tako sem se prepričala, da večinoma doma niso 

seznanjeni z novodobnimi prazniki, tradicionalni prazniki so izvzeti, saj so me otroci le 

gledali in niso vedeli, kateri praznik je  na ta dan..  

Na njihovo reakcijo bi lahko raziskovalno vprašanje Ali otroci vedo kateri praznik je 

danes? ovrgla, saj niso vedeli, da je 16. oktober svetovni dan hrane. 

Želela sem, da sami pridejo do odgovora, zato sem odprla škatlo, iz nje potegnila moko, 

margarino in sladkor ter otroke spodbudila k razmišljanju. Takoj so vedeli, da bomo 

pekli piškote in tako so tudi prišli do omenjenega praznika (svetovni dan hrane). Vedeli 

so, da lahko iz moke, vode, soli in kvasa spečemo kruh, za kar se lahko zahvalim 

babicam, ki še pečejo kruh  doma in k temu opravilu povabijo še vnuke.  

Na dnu škatle je otroke pričakal časopisni papir, nekaj koščkov črne in zelene mosi 

gume, bel sukanec in rdeča tempera barva. Otroci so se s časopisnim papirjem že 

večkrat srečali, zato so zanimivo odgovarjali na vprašanje, kaj lahko še izdelamo iz 

materiala, ki nam je ostal. Med odgovori je bilo, da lahko s papirjem zaščitimo mizo, ko 

bomo barvali. Lahko se s papirejm pokrivamo. Papir lahko zmečkamo ali pa ga 

pokurimo.  

Od otrok sem le želela izvedeti, kako bi lahko poimenovali papir in že uporabljene 

koščke mosi gume. Otroci so mi povedali, da je to za stran, da tega ne potrebujemo več, 

ker je že uporabljeno. Tako smo nekaj besed spregovorili še o ločevanju, o predelavi 

papirja in končno tudi o našem odpadnem oz. eko materialu. Otrokom sem tako 

približala pojem odpadni material in jih poučila, da vse porabljene stvari še niso za 

stran, ampak jih lahko še koristno uporabimo.  

Otroci so prepoznali odpadni material, na podlagi te dejavnosti torej potrjujem svojo 

zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

Nato sem otroke še vprašala, kako bomo praznovali, kaj se bomo igrali. Njihovi 

odgovori so bili podobni dejavnostim. Za otroke je bila že sama peka kruha in piškotov 



38  

zanimiva igra. Nato so odgovorili, da se bomo igrali igro Lisica kaj rada ješ. Pogovor je 

nanesel tudi na naš odnos do hrane, saj so otroci povedali, da pri jedi uporabljamo 

servertke, da moramo lepo jesti, če nočeš jesti, moraš lepo povedati in ne jokati in da se 

ne smemo igrati s hrano. 

 

Otrokom sem  predstavila, kaj bom izdelali iz papirja. Vsak si je poiskal svoj prostor v 

igralnici in izoblikoval okroglo kepo papirja, ki je predstavljala jabolko. Tako lahko 

potrdim zastavljeno raziskovalno vprašanje, da so otroci preoblikovali v tem primeru 

papir s tehniko mečkanja in barvanja. Dečki so si za ta postopek mečkanja papirja vzeli 

več časa in bili so bolj natančni kot deklice.  

 

Slika 10: Gubanje papirja 

Nato smo mize zaščitili, otrokom sem ponudila rdečo tempero in čopič. Pričeli so z 

barvanjem papirnatih krogel. Ponovno je bilo videti veliko razliko pri barvanju. Več 

vztrajnosti so pokazale deklice.  

 

Slika 11: Barvanje papirnatih krogel 
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Otroci so z našo pomočjo izstrigli še pecelj in list, nato pa smo ga vzgojiteljice prilepile 

na jabolko in vse skupaj privezale na vrvico, da so lahko otroci jabolka izobesili v 

svojih sobah. 

 

Slika 12: Jabolka iz papirja 

 

Preko dejavnosti sem otroke spodbujala k čim večji samostojnosti, ustvarjalnosti pri 

pripravi prostora, uporabi sredstev in pri razvijanju spretnosti pri tehniki preoblikovanja 

papirja z mečkanjem in barvanjem.  

 

Otrokom je najbolj pri srcu, ko lahko sami mesijo in gnetejo testo. Skupaj smo zamesili 

kruh, nato pa je vsak od otrok dobil košček testa, ki ga je poljubno gnetel in oblikoval. 

Sami so po želji dodajali moko, tako da so nekateri koščki postali zelo trdi.  

 

Slika 13: Mesenje kruha 
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Vse koščke smo združili in oblikovali dva hlebčka kruha, ki smo ju nato spekli v pečici 

in jih kasneje tudi poizkusili. Seveda je bil to najboljši kruh, kar smo jih do sedaj jedli, 

saj so ga otroci sami spekli. 

 

Slika 14: Peka kruha 

 

9.3 »VESELI DECEMBER« 

 

Datum: mesec december 

Tema: veseli december 

Pobuda: praznovanja v mesecu decembru 

Področje: umetnost, povezana z družbo in naravo 

Cilji:  

Spodbujanje radovednosti in veselja do tehničnih dejavnosti.  

Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji ter uporabi sredstev in 

prostora. 

Uporaba in razvijanje spretnosti – spoznavanje, raziskovanje in eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti in tehnikami).                

Dejavnosti:  

� Okraševanje novoletne veje. 

� Izdelovanje eko voščilnic. 

� Izdelovanje okraskov iz slanega testa. 

� Sodelovanje na bazarju. 

� Novoletna razstava. 
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Evalvacija:  

Čarobna škatla v veselem decembru je bila čisto polna, saj se je v njej skrival material 

za mesec december. Na vprašanje, kaj praznujemo v tem mesecu, so mi otroci podali 

zelo točne odgovore, kot so: praznovali bomo novo leto, obiskal nas bo dedek Mraz, 

Miklavž, Božiček. Tako lahko svoje raziskovalno vprašanje potrdim, da otroci poznajo 

praznike in vse dobre može v mesecu decembru. Otroci so mi opisovali svoja občutja, 

kaj bodo dobili za darila, kdo bo praznoval z njimi. Pozna se, da je praznovanje v 

»veselem decembru« trdicionalno in otrokom tako tudi najbliže. Otroci so se s pomočjo 

čarobne škatle srečali z naravnim in odpadnim materialom. Z mojo pomočjo so tako že 

znali povedati razliko in mi pokazati, kateri material uvrščamo med odpadni in kateri 

med naravni material. Potrjujem oba raziskovalna vprašanja, da otroci znajo ločiti tako 

odpadni kot tudi naravni material. 

Najbolj prisrčen odgovor je bil, ko je deklica rekla: »Eko je to, da iz tega nekaj narediš 

in ne vržrš v smeti, če je to za stran.« Deček pa je dejal: »Naravni material je to, če ga 

nabereš v gozdu ali pa kje zunaj.«  

Na vprašanje, kako bomo praznovali, kaj se bomo igrali, so mi otroci našteli igre in 

dejavnosti, ki so se jih igrali v tistem obdobju. Otroci so povedali: igrali se bomo igrico 

plenička ku-kuc, plesali bomo ringa raja, sestavljali bomo  z velikimi kockami, šli bomo 

na tobogan, vzgojiteljica bo spuščala balončke, mi pa jih bomo lovili. 

Na začetku meseca decembra smo začeli z izdelovanjem okraskov iz slanega testa. 

Testo smo zamesili iz moke, vode in soli, nato pa so otroci po želji oblikovali okraske. 

Lahko so si pomagali z modelčki za peko piškotov ali pa jih čisto poljubno oblikovali z 

rokami. Otroci so tako z rokami preoblikovali testo v različne motive, ki so jih sami 

poimenovali. Največ je bilo kač, polžkov in žogic. Z modelčki pa so nastale lunice, 

rožice, kvadrati, zvončki, srčki in zvezdice.   

Izdelke smo posušili in  z njimi okrasili novoletno vejo. Kar pa jih je še ostalo, pa smo 

jih ponudili staršem na bazarju. Starši so bili izdelkov zelo veseli in so jih radi vzeli, 

zanj prispevali nekaj denarja, saj so vedeli, da so jih otroci sami izdelali.   

Tako dečki kot tudi deklice so zelo radi posegli po slanem testu in ga preoblikovali, 

edina razlika, ki se je pojavljala med spoloma, je bila pri izdelkih. Deklice so se 

posluževale modelčkov, dečki pa so testo oblikovali z rokami in izdelovali kače in žoge.  

Otrokom sem s pomočjo testa omogočila, da sami spoznavajo z dotikom njegovo 

strukturo, jo raziskujejo in mehansko preoblikujejo.  
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Otroci so pri samem ustvarjanju zelo uživali in so bili zelo potrpežljivi, saj so testo 

oblikovali kar eno uro. 

 

Slika 15: Izdelovanje okraskov iz slanega testa 

 

Naredile smo šablone medvedov in zajčkov, ki so jih otroci polepili z odpadnim 

materialom iz blaga, usnja in papirja. Za dokončen izgled smo jih le nekoliko obstrigli 

in že so bili nared za razstavo.  

Otroci so se tako srečali s tehniko lepljenja in kombiniranjem različnega odpadnega 

materiala. Pri tej dejavnosti ni bilo opaziti, da bi se pojavljale kakšne razlike pri izbiri 

materiala med dečki in deklicami. Vsi so raje posegli po usnju in blagu, saj se manjkrat 

srečajo s temi vrstami materiala. 

 

Slika 16: Izdelava živalskih motivov iz odpadnega materiala 
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Za izdelovanje novoletnih čestitk smo si vzeli dovolj časa in jih tako izdelovali skoraj 

štrinajst dni. Otrokom smo dale možnost izbire, ali si izberejo že oblikovan motiv in ga 

dopolnijo s prstnimi barvami ali pa sami sestavijo motiv iz pripravljenega materiala. 

Deklice so si v tem primeru pogosteje izbirale prstne barve in bile pri svojem delu 

natančne in vztrajne. Pazile so tudi na to, da je delovna površina ostala čista. Tako 

potiskane motive smo le še prilepili na vizitko in voščilnica je bila gotova. 

 

Slika 17: Izdelava novoletnih čestitk 

 

Otrci so poljubno sestavljali razne motive iz že vnaprej pripravljenega materiala, ki so 

jih z našo pomočjo lepili na čestitke. Ta tehnika kombiniranja različnega odpadnega 

materiala je bila bolj zanimiva za dečke. Nasploh so se najbolj usmerili na cd plošče, ki 

jih je tudi najprej zmanjkalo.   

 

Slika 18: Novoletne voščilnice 
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Ker se nam je nabralo kar nekaj praznih steklenic soka, smo se odločili še za izdelavo 

vazic, ki so bile prijetna dekoracija naših mizic. Pobarvali smo jih z barvami za steklo, 

vanje dali nekaj vejic in že so bile dekoracija v igralnici. 

 

Slika 19: Dekorativna vaza 

 

Z največjim pričakovanjem so otroci čakali dan, ko smo okrasili novoletno vejo. Vsak 

otrok je imel možnost nanjo obestiti svoj obesek iz slanega testa. Dodali smo še nekaj 

koščkov vate in nekaj okraskov iz svetlečega papirja. Takšna novoletna veja nam je 

lepšala igralnico ves mesec december in prvi teden meseca januarja.  

 

Slika 20: Krasitev novoletne veje 
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9.4 KULTURNI PRAZNIK – Prešernov dan 

 

Datum: 8. februar 

Tema: pravljični dan 

Pobuda: Prešernov dan – kulturni praznik 

Področje: jezik, povezan z umetnostjo 

Cilji : 

Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji te uporabi sredstev in 

prostora. 

Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

Dejavnosti:   

� Izdelovanje vabil. 

� Popoldanska ura pravljic. 

 

Evalvacija: 

Jutri bo velik dan za slovensko kulturo, saj praznujemo Prešernov dan. Ob mojem 

vprašanju, kaj bomo praznovali jutri, so mi otroci otroci začeli pripovedovati, da bo jutri 

praznik, ko bo treba še posebej lepo gledati knjige, da jih bo mamica nesla v knjižnico, 

da bodo doma poslušali pravljice, da mi bosta babi in dedi za darilo prinesla knjigo. 

Otroci so vedeli, da se jutrišnji praznik nanaša predvsem na literaturo in knjige, zato 

sem jim še omenila našega največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna, po 

katerem je ta praznik poimenovan. Svoje raziskovalno vprašanje lahko potrdim, saj so 

otroci prepoznali jutrišnji praznik. V našem vrtcu smo praznovali en dan prej, saj je ta 

praznik  dela prost dan in bodo tako otroci praznovali v krogu svojih najbližjih.  

Otroke sem povprašala, kaj bi se igrali, da bi bilo povezano s kulturnim praznikom. 

Odgovori so me presenetili, saj so bili skoraj vsi povezani s kulturo, in sicer: odšli bomo 

v knjižnico poslušat pravljico, gledali bomo lutkovno predstavo, naredili bomo vabila za 

pravljično urico, igrali se bomo knjižni kotiček, igrali se bomo s kockami.  

Danes so se v moji čarobni škatli zanšle predvsem knjige z otroško vsebino, ročne lutke 

ter flomastri, papir za izdelavo vabila in blago. Otroci so ugotovili, da bi med odpadni 

material lahko uvrstili le blago, kar je potrdilo moje raziskovalno vprašanje, da otroci 

prepoznajo odpadni material. 
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Najprej smo se z otroki dogovorili, da bomo izdelali vabila. Vsak otrok si je izbral 

papir, kos blaga in flomastre. Blago smo mu nalepili na papir, da je potem lahko s 

flomastrom narisal poljubno vsebino. Otroke sem spodbujala, da so se pri izdelku čim 

bolj potrudili in bili čim bolj ustvarjalni. Sprava jim je bilo čudno, da bodo risali po 

blagu, saj so se s to tehniko srečali prvič, ko pa so naredili nekaj potez, pa jim je bilo 

risanje v pravo zabavo. Nastale so lepe risbice, ki so jih potem otroci izročili staršem, da 

so vedeli, kje in kdaj se popoldne dobimo.   

 

Slika 21: Izdelava vabil 

 

Sledila je priprava prostora za naše nadaljnje praznovanje kulturnega dne. Skupaj z 

otroki smo uredili prostor po njihovih predlogih. Uredili smo knjižni kotiček, v katerem 

smo prebirali knjige. Otrokom je bilo omogočeno, da doživljajo in spoznavajo verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.  

V kuhinjskem kotičku smo uredili prostor, kjer smo se igrali ročnimi lutkami. Otrokom 

je bilo omogočeno, da so se sami srečali in preizkusili ročne lutke, nato pa smo jim še 

me zaigrale pravljico Mojca Pokraculja.  

Opazne so bile razlike pri izbiri kotičkov glede na spol. Deklice so se dlje časa 

zadrževale v knjižnem kotičku, si same interpretirale slikanice in si izmišljevale 

zgodbice. Dečki so se dlje časa zadržali v kotičku z ročnimi lutkami, kjer so si prav tako 

izmišljevali zgodbe in pravljice, kako je medved pojedel deklico in da jo je potem 

zajček rešil in oba sta bila srečna.  

Tako je potekal današnji dan in moram reči, da imajo otroci bujno domišljijo. 
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Popolden smo se dobili v knjižnici, kjer nam je knjižničarka doživljajsko pripovedovala 

pravljico Plašček za Barbaro.  

 

Slika 22: Popoldanska ura pravljic 

 

9.5 ROJSTNI DAN 

 

Datum: 5. 5. 2011 

Tema: praznujemo rojstni dan 

Pobuda: otrokov rojstni dan 

Področje: umetnost, povezana z gibanjem 

Cilji:  

Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji ter uporabi sredstev in 

prostora. 

Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

Dejavnosti:  

� Izdelamo čestitko. 

� Ples in gibalno-rajalne igre. 
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Evalvacija: 

Ob mojem vstopu v igralnico so mi otroci sami povedali, da danes praznujemo rojstni 

dan, tako da mi ni bilo potrebno zastavljati nobenega vprašanja o današnjem prazniku. 

Tako lahko potrdim svoje zastavljeno raziskovalno vprašanje, da se otroci najbolj 

zavedajo svojega osebnega praznika. To lahko povežem z darili, saj sem deklico 

vprašala, kaj ji največ pomeni za rojstni dan in njen odgovor je bil, da dobi darila od 

staršev, babice in dedka in da bo doma imela torto s svečkami. 

S praznovanjem rojstnih dni se v naši skupini kar pogosto srečujemo. Skoraj vsak otrok 

prinese nekaj malenkosti, s katerimi pogosti svoje prijatelje iz vrtca. Deklica, ki je na 

omenjeni dan praznovala, je vsakemu prinesla papirnat klobuček, lep poslikan krožnik 

in lonček, da smo se lahko posladkali in popili sok. 

Nato je vsak otrok posebej deklici narisal svojo voščilnico v obliki risbice s suhimi 

barvicami. Risbe smo skupaj zložili v veliko čestitko, na kateri je bil oblikovan ježek s 

posvetilom vse najboljše za  rojstni dan. 

 

 

Slika 23: Izdelava čestitke za rojstni dan 

 

Po predaji darila slavljenki smo se vsi skupaj zbrali v krogu. Slavljenec pove svoje 

želje, katero pesmico naj mu zapojemo in katero igrico bi se rad igral. Naši slavljenki 

smo zapeli Vse najboljše ter pesmici Kuža pazi in Pomladna. Nato smo skupaj še 

zaplesali Ringa, ringa raja.  

Vzgojiteljice smo poskrbele še za prijetno presenečenje in z njim popestrile praznovanje 

rojstnega dne. Iz čarobne vreče sem potegnila barvasto ponjavo. Otroci so od 

navdušenja pritekli in jo prijeli vsak na svojem koncu. Vsi zbrani okrog ponjave smo se 
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igrali razne igrice. Tako smo med seboj menjali mesta, se pod ponjavo skrivali dečki, 

nato samo deklice. Na ponjavi metali žogo in se trudili, da nam ni padla na tla. Za konec 

so se vsi otroci ulegli pod ponjavo in se prijetno umirili.  

 

Slika 24: Gibalne igre 

 

Praznovanje rojstnega dne in veselo rajanje se je odvijalo skozi celo dopoldne, saj smo 

otrokom nato privoščile še nekaj glasbe skupine Čuki. Deklice so ob glasbi zaplesale, 

dečki pa so vzeli s police kocke za sestavljanje in tako ustvarjali svoja vesoljska plovila. 
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ZAKLJUČEK 
 

Ob sami misli na izvajanje praktičnega dela diplomske naloge imam lepe spomine. 

Otroci so me ob vstopu v igralnico vsi v en glas sprejeli z besedami: »Marija je 

prišla!«. To mi je dobra potrditev, da so pri dejavnostih vsakič znova uživali in se iz 

njih tudi marsikaj naučili.  

 

Pri dejavnostih sem se trudila, da bi pri otrocih spodbujala radovednost in veselje do 

tehničnih dejavnosti. Prav zaradi tega sem uvedla čarobno škatlo, ki je že sama po sebi, 

svoji zuananjosti, imenu in vsebini pritegnila otroško radovednost. 

Med otroki sem želela doseči čim višjo stopnjo vključevanja v samo pripravo prostora, 

da so sami čim bolj ustvarjalno in domiselno organizirali potek dejavnosti in pri tem 

uporabljali ves ponujeni material. 

Otrokom sem omogočala, da so se preko dejavnosti srečevali z različnimi tehnikami, s 

katerimi so razvijali lastne spretnosti. Da so spoznavali različen material z vsemi čutili, 

z njim eksperimentirali, ga raziskovali in ga poizkušali preoblikovati z dodajanjem in z 

odvzemanjem materiala. 

 

Pri sami medsebojni komunikaciji so mi otroci dajali veliko pozitivnih izkušenj. Že pri 

samem poznavanju praznikov, ki sem si jih izbrala za izvedbo dejavnosti, so me 

pozitivno presenetili. Pri večini primerov so otroci vedeli, kateri praznik se praznuje na 

določen dan. To pomeni, da starši in otroci doma v družinskem krogu veliko 

komunicirajo in se med seboj pogovarjajo. Edino praznik svetovni dan hrane je bil za 

otroke uganka, vendar so preko ponujenega materiala kmalu ugotovili, kateri praznik 

obeležujemo v vrtcu. 

Otrokom sem približala pojem naravni material na konkretnih primerih. Že na samem 

začetku so vedeli, da je to vse tisto, kar lahko naberemo zunaj v gozdu. Preko 

spoznavanja različnih naravnih materialov, kot so storži, veje, listi, zrna pšenice, 

kostanj, iglice macesna in vrbova veja, so svoje znanje le še dopolnili. 

Prav tako so otroci že poznali odpadni material, saj so se z njim srečevali že pred mojim 

prihodom v skupino. Znanje smo poglobili s pogovori o ločevanju odpadkov, o 

predelavi leteh in o tem, da smo si ogledali zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ter 

na primerih opredelili, v kateri zabojnik in h kateri  barvi spada določena stvar. 
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Otroci so dobri opazovalci in načrtovalci, saj si že vnaprej  iz ponujenih materialov 

miselno znajo izdelati izdelek. Pri sami izdelavi sicer potrebujejo nekaj pomoči 

vzgojitelja, je pa toliko večje veselje ob gotovem izdelku. Prav zato je potrebno, da 

otrokov izdelek tudi pohvališ. Zgrešeno je prepričanje, da je potrebno otroku realno 

povedati mnenje o izdelku, saj ga lahko negativno izrečeno mnenje popolnoma razočara 

in tako izgubi veselje do nadaljnjih tehničnih dejavnosti v vrtcu in tudi doma. 

Preko dejavnosti smo ugotovili, da se različni materiali med seboj zelo dobro 

kombinirajo. Tako ni potrebno, da zrna pšenice uporabljamo le za izdelavo ropotulj, 

ampak se da iz njih s tehniko lepljenja izdelati tudi ježke na kartonu.  

Vsi otroci so enko posegali po ponujenih materialih, zato ni bilo zaslediti sprememb 

med dečki in deklicami. Edina razlika, ki sem jo opazila, je bila razlika glede na spol pri 

oblikovanju testa. Dečki so pri večini primerov izdelovali kače in žoge, deklice pa 

polžke. Prav tako sem opazila spremembo glede na spol pri izbiri kotička. Deklice so se 

bolj odločale za kotiček s knjigami in s tem pripovedovanje pravljic, dečki pa so se v 

veliki večini vključili v kotiček z ročnimi lutkami in zaigrali tiste bolj strašne prizore iz 

pravljic, ko volk požre zajčka in podobno. 

 

Kot sem že v uvodu omenila, sem si z obiskom v skupini pridobila mnogo izkušenj, ki 

mi bodo pri nadaljnjem opravljanju tega poklica močno koristile.  

Otroci so zdravilo za našo dušo, ki ga s pravim pristopom lahko le še okrepimo. 
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