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POVZETEK 

 

Diplomsko naloga predstavlja spoznavanje materialov v prvem starostnem obdobju in igro z 

njimi. 

 

Namen diplomske naloge je, da otroci sami preko projekta spoznajo različne materiale, z 

njimi manipulirajo in jih uporabijo za igro. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila, zakaj in kako je tehnika pomembna v 

tem obdobju, razvoj otroka med 2. in 3. letom starosti, kaj je aktivno učenje in kako poteka, 

kaj je igra, katere vrste iger poznamo in kako potekajo ter s katerimi materiali so se otroci 

seznanili in jih uporabili za igro. 

 

V empiričnem delu je predstavljeno projektno delo, ki sem ga izvajala v skupini. Za 

raziskovalni instrument sem uporabila 14 otrok starosti 2–3 let iz novomeškega vrtca 

Pedenjped, Enote Škratek. Za bolj nazoren prikaz je priloženo tudi slikovno gradivo. Otrokom 

prve starostne skupine sem ponudila materiale, kot so papir, les in tekstil. Želela sem 

ugotoviti, kako otroci raziskujejo, manipulirajo in s tem pridobivajo nove izkušnje, spoznanja. 

 

Ugotovila sem, da poznajo materiale, le da jih drugače imenujejo, in sicer po namenu uporabe 

(nekatere). Ponudila sem jim veliko časa za spoznavanje materialov in manipulacijo z njimi. 

Otroci so bili zelo radovedni, vztrajni in iznajdljivi. Materiale so uporabili na načine, na 

katere nisem pomislila, ko sem se pripravljala na dejavnost. Na začetku ni bilo skupinske igre, 

vendar se je razvila skozi projekt. Močno je bila prisotna tudi simbolna igra. Otroci so 

razvijali socialni čut, saj so si pomagali in se spodbujali pri igri. 

 

Med pisanjem diplomske naloge in med izvajanjem projekta sem ugotovila, da otroci ne 

potrebujejo toliko igrač, kot jih imamo v vrtcu, ampak so dovolj tudi odpadni materiali, saj jih 

spodbujajo k ustvarjalnosti in interakciji. Otroci morajo imeti čim več možnosti za igro z 

različnimi materiali, saj bodo z njimi in z lastnim prizadevanjem prišli do rešitve in si širili 

obzorje znanja.  

 

Ključne besede: tehnika, predšolski otrok, aktivno učenje, igra, materiali. 





SUMMARY 

 

Learning about materials and playing with them in the first age group 

 

The thesis provides insight into learning about materials and playing with them in the first age 

group. 

 

The purpose of the thesis is to encourage children through the project to learn about various 

materials, manipulate them and use them for play. 

 

The theoretical part explains why and how design is important in the above age group, and 

presents the development of the child aged from 2 to 3 years. It also defines active learning 

and its process, touches on the types of available games and how to perform them, and looks 

into which materials the children learned about and played with.  

 

The empirical part presents the project work that was conducted in the group. A total of 14 

children aged from 2 to 3 years attending the kindergarten Pedenjped, unit Škratek, in Novo 

mesto, were used as our research instrument. Pictorial materials are included for a more 

graphic presentation. The children were offered different materials, such as paper, wood and 

textile. We wanted to determine how they explore and manipulate the materials and thus 

acquire new experience and knowledge. 

 

The results suggest that the children know the materials; however, they tend to name some of 

them in a different way, i.e. according to their intended use. They were offered a considerable 

amount of time to deal with the materials and manipulate them. The children were very 

curious, persistent and resourceful. They used the materials in ways that were not anticipated 

in the preparatory phase. Group activities were not envisaged, but they developed throughout 

the project. Moreover, symbolic play was also important. The children were building their 

social awareness, because they helped and encouraged each other during play. 

 

While writing the thesis and carrying out the project, we concluded that children do not need 

as many toys as they have in the kindergarten. Waste materials would suffice as well, because 

they encourage creativity and interaction. The children should be provided with as many 





options as possible for play with different materials so they can find solutions and expand 

their horizons through their own effort. 

 

Keywords: design, preschool child, active learning, play, materials. 
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UVOD 

 

Danes imajo otroci za igro veliko preveč novodobnih igrač, ki so iz umetnih materialov, 

kričečih barv, ki imajo razne glasne funkcije ipd. Otrokom je vsaka taka igrača všeč le nekaj 

trenutkov, potem pa bodo pozabil nanjo. Otroci potrebujejo igrače, s katerimi spodbujajo 

svoje sposobnosti: psihične in fizične. To so preproste, priložnostne igrače, s katerimi otrok 

manipulira, eksperimentira ter spoznava njihov pomen. 

 

Igrače morajo biti otrokom izziv. Z njimi si otroci širijo svoja znanja, sposobnosti, predvsem 

pa željo po sami igri z igračo. Kot mama in kot strokovna delavka v vrtcu vem, da niso vse 

igrače, ki so na videz lepe, tudi uporabne. Doma imamo cele kupe igrač, ki so še danes lepe, 

vendar nepraktične, neuporabne in seveda pozabljene. Otroci si jih želijo, ker so videli 

reklamo po TV, jih imajo njihovi prijatelji … S tem se igrače samo kopičijo, otrok pa si želi 

vedno več igrač. 

 

Ker že nekaj let delam v vrtcu, opažam, da se otroci veliko raje igrajo z odpadnim materialom 

kot z igračami, ki so jim na voljo. Zato imamo v kotičkih veliko raznovrstnega materiala, ki 

jim je vedno na voljo (časopisni papir, rolice od papirja, zamaški, lesene kocke …). Iz 

odpadnega materiala izdelamo veliko igrač in raznih pripomočkov za igro (glasbene 

instrumente, avtomobilčke, žoge …). S tem jim bogatimo dejavnosti v vrtcu, kar je dobro za 

otrokov razvoj.  

 

Že od začetka moje kariere v vrtcu sem v skupini, kjer so najmlajši otroci. To je v prvem 

starostnem obdobju, kjer so otroci stari od enega do treh let. Ta starost otrok je najbolj 

dovzetna za nova znanja, saj vse, kar vidijo, poskusijo, naredijo …, se jim vtisne v spomin in 

pozneje, ko so starejši, to znanje poiščejo v zavesti in ga uporabijo.  

 

Zato sem se odločila, da otrokom ponudim igračo iz lesa in materiale, papir, tekstilije, ki jim 

bodo izziv, navdih, in pa predvsem stvari, s katerimi si bodo širili svoja znanja, ki jim bodo 

koristila v nadaljnjem življenju. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 OTROK IN TEHNIKA 

 

Predšolski otrok z igro in drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, svet, v katerem se 

vsak dan srečuje tudi s tehniko in njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, 

prepoznava in posnema tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom posnema 

stroje in vozila, prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih igrah 

konstruira in gradi, pa tudi razstavlja. Tako si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in pogled v 

svet tehnike in njegove posebnosti. Ta proces je razmeroma spontan v krogu otrokove 

družine, bolj načrtno in usmerjeno pa v okviru družbeno organizirane predšolske vzgoje.  

 

Vzgojno-varstvene organizacije uresničujejo z drugimi dejavniki, predvsem starši, vzgojne 

smotre in naloge predšolske vzgoje tudi na področju delovno tehnične vzgoje, in sicer tako, da 

dejavnosti, s katerimi uresničujejo smotre in naloge tehnične vzgoje, povezujejo v kompleksni 

vzgojni proces. 

 

V tem načelnem uvodu so nakazane tudi nekatere možnosti, ki jih ima vzgojno varstvena 

organizacija za »naravno vživljanje in vraščanje« otrok v novi svet, ki ga prenaša tehnika.  

 

Ob bolj podrobni analizi smotrov, vsebini nalog na področju estetske vzgoje, predvsem pa 

intelektualne vzgoje, lahko zasledimo tudi smotre in naloge ter vsebine tehnične vzgoje. 

 

Te možnosti je zelo dobro nakazala Tatjana Vonta (Papotnik, 1989, str. 9–11): 

 

»1. Otrok naj: 

− pozna pomen in namen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov, 

− primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodje in pribor, ki jih srečuje v svojem 

okolju (hiša, avto, traktor ...), 

− spoznava nekatere strojne dele (kolesje, zobnik, zavora), 

− odkriva osnovne tehnične funkcije (prevažanje, dviganje, poganjanje), 

− pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, pojave in procese. 

2. Otrok naj: 
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− spoznava različne materiale (blago, les, plastika), 

− oblikuje iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnične ustvarjalne zmožnosti, 

− pri oblikovanju uporablja različna orodja in pribor (škarje, kladivo, klešče), 

− se uri v različnih tehničnih opravilih (lepljenje, trganje, rezanje). 

3. Otrok naj si razvija mišljenje tako, da: 

− razpoznava pogoje, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (trpežnost, nosilnost), 

− dojema tehnične odnose (ravnotežje ...). 

4. Otrok naj ob igri s tehničnimi predmeti, ob gradnji in razdiranju: 

− razvija svoje govorne sposobnosti, 

− bogati tehnični jezikovni zaklad, ki postaja nepogrešljiv tudi pri vsakdanjem 

komuniciranju (zrušiti ipd.). 

5. Otrok naj si pridobiva: 

− primeren odnos do dela (odgovornost, vztrajnost), 

− primeren odnos do drugih otrok – sodelavcev (sodelovanje, delitev obveznosti), 

− moralne kvalitete, 

− organizacijske sposobnosti. 

 

Vsebine, s katerimi lahko realiziramo naštete in še druge smotre, lahko razvrstimo v tri 

vsebinske sklope: 

− Tehnika, ki človeku omogoča in olajšuje zadovoljevanje življenjskih potreb 

(stanovanjski objekti, oblačila, hrana ...). 

− Tehnika, ki človeku omogoča in olajšuje delovna opravila in njegovo delovanje v 

družbi (stroji, vozila, materiali, orodje). 

− Tehnika, ki človeku obogati prosti čas in zabavo (igrače, igralne naprave, darila). 

 

Otrok si vsa ta spoznanja pridobiva pri spontani igri in toku dejavnosti, ki ga usmerja 

vzgojitelj, in sicer tako otrok: 

− opazuje, 

− posnema, 

− se pogovarja, 

− konstruira, gradi in izdeluje, 

− preiskuje, demontira in razstavlja, 

− zbira.« 
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Zavzemamo se za politehnično vzgojo, delovno tehnična vzgoja pa je s svojimi nalogami le 

ena izmed sestavin te vzgoje.  

 

V okviru vzgojne dejavnosti je treba politehnično vzgojo razumeti kot dejavnost in načelo, ki 

prispeva k vsestranskemu oblikovanju otroka, k povezovanju vseh vzgojnih področji, k 

uporabi metod in oblik, ki pogojujejo razvijanje tehniške ustvarjalnosti, k posredovanju 

doživetij ob izdelkih, modelih, maketah, sestavljankah, projektih, k usmerjanju v tehnično 

produktivno ustvarjalnost, k opazovanju, posnemanju, zbiranju gradiv in sredstev za delo, h 

gradnji, preizkušanju, eksperimentiranju, sestavljanju, razstavljanju ... 

 

Poudariti smo želeli le nujnost udeležbe delovno tehnične vzgoje, kjer gre za operativni način 

uvajanja otrok v svet dela in tehnike. 

 

Za takšno naravnanost vzgojne dejavnosti pa so potrebna vzgojna sredstva, pripomočki, 

orodja in naprave. Takšen način dela predpostavlja raznovrstno angažiranje otrok in 

vzgojitelja (senzorno, gibalno, govorno, praktično, perceptivno, intelektualno, estetsko itd.) 

(Papotnik, 1989, str. 9–11). 

 

2 RAZVOJ MALČKA (2–3) LET 

 

2.1 Motorični razvoj 

 

Gibalni (motorični ) razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja. 

Prične se že v predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Še posebej 

izrazit je človekov motorični razvoj v prvih treh letih življenja (Horvat in Magajna, 1987, str. 

50).  

 

Motorika se razvija sistematično in predvidljivo. Razvoj poteka po določenih sekvencah, ki 

sledijo zakonitosti cefalno-kavdalne in proksimo-distalne smeri razvoja. Motorični razvoj ima 

v prvih dveh letih odločilno vlogo za razvoj prvih oblik intelektualnih sposobnosti (Horvat in 

Magajna, 1987, str. 52).  

 



5 

2.2 Drobni gibi 

 

Razvoj drobnih gibov v obdobju malčka odraža vse večji nadzor in natančnost ter napredek v 

razvoju usklajenega gibanja oko-roka. V prvi polovici drugega leta zmore večina malčkov 

zgraditi stolp iz dveh kock, pozneje pa že iz osmih kock. V drugem letu se malček sam hrani z 

žlico, vendar si pri zajemanju ali nalaganju hrane na žlico pomaga tudi z drugo roko. V 

tretjem letu že lahko prime skodelico za ročaj in si pijačo natoči v skodelico. Za nabadanje 

hrane začne uporabljati vilice (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 177). 

 

Malčki so veliko spretnejši pri slačenju svojih oblačil kot pri oblačenju. V drugem oz. tretjem 

letu se začnejo sami oblačiti, pri tem pa oblačila še vedno oblečejo tudi narobe. Triletnik že 

zna odpeti gumbe, ne zna zapeti zadrge, zavezati vezalke ali zapeti gumbov. Barvice ali 

svinčnik drži z blazinicami prstov na spodnji tretjini barvice (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009, str. 177). 

 

Že v drugem letu je otrokova ročna spretnost toliko razvita, da uspešno prinese žlico do ust in 

jih le redko zgreši. Otrok prične graditi iz kock vse zapletenejše oblike, predeva predmete in 

jih razvršča na različna mesta. Posebno mesto pa zavzema pričetek obvladovanja svinčnika, 

ko prične risati, in spretnosti listanja po knjigah. Do treh let ima otrok še vedno težave pri 

koordinaciji oko-roka, ki pa je nujna pri finih ročnih spretnostih (Horvat in Magajna, 1987, 

str. 123–124).  

 

2.3 Razvoj čutenja in zaznavanja 

 

Vse, kar otrok ve o zunanjem svetu, dobi preko čutil.  

 

Sposobnost ostrine vida se stalno povečuje v predšolskem obdobju in se pravzaprav konča 

šele po 15. letu starosti (Horvat in Magajna, 1987, str. 126). 

 

Človek pri svojem raziskovanju sveta izmed vseh čutov najpogosteje uporablja vid. Med 

drugim in tretjim letom ostrina vida doseže raven odraslega (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009, str. 186). 
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Otrok mnogo prej med sabo razlikuje barve in se zaveda njihove različne kakovosti, kot pa jih 

zna poimenovati ali pa samo razumeti ime določene barve, ki mu jo pokažemo. Ugotovljeno 

je, da otroci že med 2. in 3. letom starosti dobro razlikujejo štiri osnovne barve: rdečo, 

rumeno, zeleno in modro (Horvat in Magajna, 1987, str. 128). 

 

Na področju slušne občutljivosti poteka bolj ali manj stalen razvoj v predšolskem obdobju. 

Poudariti moramo ugotovitve, da je pri predšolskem otroku v primerjavi z odraslimi zlasti 

slabo razvita ostrina sluha za govor drugih oseb (Horvat in Magajna, 1987, str. 128). 

 

Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po najbolj pomembnih 

lastnostih: oblika, velikost, položaj v prostoru in podobno. Že med 2. in 3. letom starosti se je 

naučil ločevati predmete v prostoru po njihovih glavnih fizičnih lastnostih. Orientacija v 

prostoru se prične pri predšolskem otroku na osnovi razlikovanja odnosov lastnega telesa. 

Otrok v zgodnjem predšolskem obdobju se ozre za predmetom, ga pokaže z desno roko ali pa 

se celo napoti sam proti njemu (Horvat in Magajna, 1987, str. 129–130). 

 

2.4 Razvoj mišljenja  

 

Avtor osrednje teorije o razvijanju mišljenja je švicarski psiholog Jean Piaget (1896–1980). 

Pri opazovanju otrok, ki so reševali miselne težave, je opazil, da je njihovo mišljenje precej 

drugačno od mišljenja odraslih. Piaget navaja nekaj glavnih značilnosti razvoja mišljenja: 

− Mišljenje se razvija v štirih zaporednih stopnjah. Otroci preidejo na naslednjo stopnjo 

v razvoju, ko je organizem (predvsem živčni sistem) dovolj zrel, da lahko težave 

rešuje na kakovostno višji ravni. 

− Otroka ni mogoče nečesa naučiti, če za to ni ustrezno razvit oz. zrel. 

− Najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje, fizične izkušnje in 

socialne interakcije (stiki in odnosi z ljudmi okoli nas). 

− Misel se razvije iz lastne aktivnosti. 

− Človekovo mišljenje je le podaljšana prilagoditev na okolje. 

− Mišljenje otroka in odraslega se razlikujeta. 

− Razvoj spoznavanja ali intelektualni razvoj poteka skozi proces preoblikovanja 

spoznanj. 

 



7 

Piaget poudarja lastno aktivnost za razvoj mišljenja (Nemec in Kranjc, 2011, str. 72–73). 

 

Pri otrokovem mišljenju in učenju najdemo dva procesa, ki tudi tvorita proces prilagoditve 

(miselne adaptacije) na okolje:  

− Asimilacija ali miselna prilagoditev (prilagajanje novih izkušenj že obstoječim 

miselnim strukturam). 

− Akomodacija ali miselna organizacija (prilagajanje obstoječih miselnih struktur novim 

informacijam). 

 

Oba procesa potekata sočasno in tvorita ravnovesje ali ekvilibrum (Nemec in Kranjc, 2011, 

str. 74). 

 

Stopnje razvoja mišljenja po Piagetu: 

− Zaznavno-gibalna ali senzomotorična stopnja zaznamuje prvi dve leti življenja. 

Sestavljajo jo šest podstopenj. 

− Predoperativna stopnja nastopi po drugem letu starosti in traja do približno šestega oz. 

sedmega leta. 

− Obdobje konkretnologičnih operacij traja približno od 6. ali 7. do 11. leta.  

− Stopnja formalnologičnih operacij, v katero vstopimo v času mladostništva, med 11. in 

12. letom. 

 

Za nas je pomembna druga stopnja. V tem obdobju se pojavijo simbolne funkcije – 

sposobnost uporabljanja simbolov ali miselnih predstav. Ta sposobnost otrokom pomaga, da 

lahko razmišljajo o stvareh, ki trenutno niso fizično prisotne. Kaže se v igri (npr. metla 

zamenja konja) (Nemec in Kranjc, 2011, str. 74–77). 

 

2.5 Govorni razvoj 

 

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

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

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

razlikuje od vseh živih bitij. Razvoj govora je razvoj oblikovanja glasov, proces rasti, ki se 
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prične z nejasnimi, neopredeljenimi in naključnimi oblikami glasov in se konča z 

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

 

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

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

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

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

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

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

vzpostavljanje socialnih odnosov (Marjanovič Umek idr., 2004, str. 317–326). 

 

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

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

dejavnikov vzpostavljen povratni odnos. Povezava med njima ni stalna, ampak se lahko glede 

na vpliv drugih (jezikovni program v vrtcih, komunikacija v družini) spreminja (Marjanovič 

Umek idr., 2004, str. 326–328). 

 

3 AKTIVNO UČENJE 

 

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

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

novo razumevanje«. 

 

Skozi aktivno učenje – neposredne takojšnje izkušnje ter izpeljevanje pomena iz njih skozi 

razmišljanje – otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega 

učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju; 

zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih in 

zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost; rešujejo težave, ki so jim na poti do njihovih ciljev; 

in oblikujejo nove strategije poskušanja.  

 

Ko otroci uresničujejo svoje namene, se vključujejo v ključne izkušnje – ustvarjalne, trajne 

interakcije z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo njihovo umsko, čustveno, socialno in 

telesno rast (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). 
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Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov. 

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

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

spodbujajo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja. 

 

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

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

različnimi materiali in tako ustvarjajo osebno miselne izkušnje in rezultate ter s svojim 

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

 

3.1 Sestavine aktivnega učenja  

 

Bistvene sestavine aktivnega učenja, katere omenjata Hohmann in Weikart (2005, str. 38) so: 

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

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

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

razpolagati, jih kombinirati in preoblikovati; 

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

osebne interese in cilje, je možnost izbiranja dejavnosti in materialov bistvena; 

 otrokov govor: otrok opisuje, kaj počne. Skozi govor razmišlja o svojih dejanjih, 

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

 podpora odraslega: odrasli prepoznavajo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, 

reševanje težav in ustvarjalnost.  

 

3.2 Otrok v okolju za aktivno učenje 

 

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

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

otrokova notranja motivacija ustvarja učinkovito organizacijsko silo tako v otroku kot 

v igralnici. S primerno podporo odraslega postanejo aktivni dejavniki pri svojem 

učenju in ne pasivni sprejemniki učenja, ki ga vodi odrasli; 

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

materiale in se odločati, kako jih bodo uporabili, in si to tudi želijo. Številni materiali 
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so zanje novi, zato jih pogosto ne uporabljajo v njihovi osnovni funkciji. Ker so otroci 

iznajdljivi, z materiali ravnajo po svojih interesih in sposobnostih; 

 z vsemi čuti raziskujejo materiale: proces aktivnega učenja vključuje vse čute. Otrok 

spozna material tako, da z njim eksperimentira, ga drži, stiska, nanj spleza, se plazi 

pod njim, ga spusti na tla, dreza vanj, ga vonja in okuša, si ga ogleduje iz različnih 

zornih kotov in posluša zvoke, ki jih oddaja. Z raziskovanjem otroci odgovarjajo na 

svoja vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost; 

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

predmeti okoli sebe in z njimi eksperimentirajo, jih začne zanimati, kako bi jih bilo 

mogoče povezati. Tako otroci sami odkrivajo, kakšni so predmeti v razmerju do 

drugih predmetov in kako predmeti delujejo skupaj. Otroci se učijo o razmerjih tako, 

da iščejo odgovore na svoja vprašanja in preizkušajo, da gre ena škatla v drugo, da je 

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

mogoče poriniti v votlo kocko … Taka preprosta odkritja so temelj otrokovega 

razumevanja števil, logike, prostora in časovnih pojmov; 

 preoblikujejo in kombinirajo: način dela z materiali v okolju za aktivno učenje je 

tudi ta, da otroci spreminjajo konsistenco, obliko ali barvo materiala. Otroci tako 

obdelujejo snovi, jih preoblikujejo in kombinirajo, ob tem pa spoznavajo manj očitne, 

a bistvene značilnosti snovi. Otroci tudi spoznavajo razmerja učinka in vzroka. 

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

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

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

jim bodo omogočile, da bodo stvari počeli sami in reševali bolj zapletene težave. Za 

otroka je na začetku uporaba orodja pomembnejša kot njegova nameravana funkcija; 

 uporabljajo velike mišične skupine: aktivno učenje za predšolskega otroka pomeni 

učenje s celim telesom. Otroci radi kažejo telesno moč in sposobnosti: radi plezajo na 

vrh skladovnice, tečejo, poskakujejo, se vrtijo, dokler se jim ne zvrti, mečkajo glino s 

komolci, kričijo, porivajo, mečejo, tolčejo, brcajo se zvijajo. Tako gibanje je 

nedvomno del njihove narave; 

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

pogovarjajo o osebno pomembnih izkušnjah, pri tem uporabljajo jezik za opis zamisli 

in težav, ki so zanje realni in pomembni. Ko otroci izrazijo svoje misli in poslušajo 

komentarje drug drugega, se učijo, da je osebni način pogovora učinkovit in 
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spoštovan. V okolju, ki omogoča aktivno učenje, kjer jezik odseva osebne zaznave, 

misli in skrbi, se sliši glas vsakega otroka. 

 

3.3 Odrasli v okolju aktivnega učenja 

 

Vloga odraslih v okolju aktivnega učenja (Hohmann in Weikart, 2005, str. 29–30): 

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

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

ter možnosti za razpolaganje in rokovanje z materiali, kar so ključni vidiki procesa 

aktivnega učenja. Med materiali so lahko vsi znani in neznani za otroke zanimivi 

predmeti, ki jih uporabljajo odrasli (pena za britje, navijalke za lase), naravni in 

odpadni materiali (storži, školjke, kartonske škatle, tulci), orodja (škarje, kladiva, 

izvijači), umazani, lepljivi, vodeni, mehki materiali (pesek, voda, barve, plastelin), 

veliki materiali (velike lesene kocke, igrače na kolesih) in materiali, s katerimi je 

lahko rokovati (lego kocke). Paziti pa moramo na stvari, ki so nevarne (kovinske 

pločevinke z ostrimi robovi); 

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

odraslega v okolju aktivnega učenja sta urediti in opremiti igralne kotičke ter 

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

ki omogočajo pridobivanje specifičnih vrst izkušenj, na primer gospodinjski kotiček, 

likovni kotiček, kotiček s kockami, z drobnimi igračami ter kotiček z mivko in vodo; 

 spremljajo otrokove namene: ko odrasli spremljajo otrokove namene, krepijo 

otrokov občutek za iniciativnost in obvladovanje. Odrasli skrbno potrjujejo otrokove 

izbire in dejanja. Tako otroci vedo, da je to, kar počnejo, cenjeno. Odrasli pogosto 

pustijo, da jih vodi otrok, in tako pokažejo pomen, ki ga dajejo otrokovim namenom. 

Da bi se odrasli prepričali o namenih otrokovih dejanj, brez predsodkov opazujejo, kaj 

otroci počno z materiali, ker otroci pogosto uporabljajo materiale na nepričakovane 

načine. Poleg tega, da odrasli z opazovanjem spremljajo otrokove namene, ga o tem 

lahko tudi sprašujejo. Tako imajo otroci možnost, da svoje namene ubesedijo in o njih 

razmišljajo; 

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

vedo, da spodbujanje otrokovega razmišljanja pomeni sprejemati njegove odgovore in 

pojasnila tudi takrat, ko so »napačni«. Če vsakemu otroku prisluhnimo in ga 
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spodbujamo pri razmišljanju, to krepi otrokove nastajajoče sposobnosti razmišljanja in 

sklepanja. Če odrasli nenehno popravljajo otroke, dosežejo le, da otroci svoje zamisli 

zadržijo zase, če pa po drugi strani sprejmejo otrokove sklepe, tako spodbujajo otroke, 

naj preizkušajo svoje zamisli; 

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

prepričanje, da spodbujanje otrok k reševanju težav, na katere naletijo, daje otrokom 

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

okolje, v katerem težav ne bi bilo. Zato potrpežljivo stojijo ob strani in čakajo, 

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

otroke k reševanju težav, je, da otroke napotijo drugega k drugemu po zamisli, pomoč 

in pogovor, tako da se otroci začnejo zanašati drug na drugega in se ne obračajo po 

pomoč le k odraslemu. 

 

4 IGRA 

 

Igra je aktivno učenje, je prijetna, spontana, ustvarjalna in nepredvidljiva. Ne glede na to, ali 

je glasna ali tiha, umazana ali čista, razposajena ali resna, naporna ali sproščujoča, je za 

otroke polna zadovoljstva, izziva, ugodja in koristi.  

 

Igra v spodbudnem ozračju vključuje vse sestavine aktivnega učenja (Hohmann in Weikart, 

2005, str. 59):  

 materiale za igro ter razpolaganje in rokovanje, 

 odločitve o tem, kaj se igrati, kje, kako in s kom, 

 govor otrok, ko se ti igrajo, 

 podpora odraslega za igro, ki sega od oblikovanja okolja do dejanskega sodelovanja v 

njej. 

 

Igra je beseda, ki jo verjetno najpogosteje povezujemo z besedami otrok, otroštvo ipd. Pojem 

igra se uporablja izredno vsakdanje in tako neopredeljeno, da lahko izgubi svoj pravi pomen. 

Poznamo več definicij o tem, kaj sploh igra je, in prav toliko teorij o igri. Najsplošneje se 

pojem igra nanaša na vsako aktivnost, katere se loti posameznik zaradi nekega zadovoljstva 

ne glede na končni rezultat te aktivnosti. Posameznik se loti igralne aktivnosti brez vsakršne 
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zunanje prisile. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem doživi (Horvat in Magajna, 

1987, str. 86). 

 

Kurikulum opredeljuje igro kot »tisto dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna 

načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja 

svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju« (Bahovec, 2004, str. 19). 

 

Igro lahko predvsem opredelimo kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega 

zadovoljevanja potreb in ki je omejen na svoj svet: njen potek in smisel sta v njej sami. Širša 

od te psihološke je sociološka opredelitev, ki pravi, da je igra: svobodna, ločena (omejena na 

določen prostor in čas), nejasna (glede na potek in glede na izhod), neproduktivna (ne ustvarja 

dobrin), nepredpisana (zakoni v tej aktivnosti se stalno spreminjajo in prilagajajo potrebam) in 

fiktivna (glede na vsakdanje življenjske dogodke) aktivnost (Horvat in Magajna, 1987, str. 

87–88). 

 

4.1 Otrok in igra 

 

Zdrav, telesno in duševno normalno razvit otrok se mora igrati. Igra je v zgodnjem otroštvu 

glavna vsebina otrokovega življenja. Obdobje zgodnjega otroštva z vso pravico imenujemo 

obdobje igre, saj igra in igračke pomenijo otroku v tem obdobju vse in tudi izpolnjujejo 

njegove želje in težnje (Pogačnik-Toličič, 1966, str. 9). 

 

4.2 Igra in razvoj 

 

Igra je podrejena določeni stopnji razvoja posameznika tako v telesnem kot v mentalnem 

razvoju. Razvoj mentalne aktivnosti poteka od zelo preprostih k vse bolj zapletenim oblikam. 

Kljub temu pa ne moremo trditi, da obstaja točen začetek in konec neke igralne aktivnosti. Za 

vsako obdobje so značilne specifične oblike igre in dominantnost določene aktivnosti, ki 

praviloma najbolj splošno tudi opisuje to razvojno stopnjo (Horvat in magajna, 1987, str. 89). 
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4.3 Otrokova igra od 18. meseca do 3. leta 

 

V tem obdobju dosega otrok nagel telesni in duševni razvoj. Spretno teka po prostoru, si 

ogleduje predmete in tudi malce nase pazi pred raznimi ovirami. Vse hoče videti in otipati. 

Dviga se povsod, kjerkoli le more kaj doseči: na stole, na posteljo, na nočno omarico itd. 

(Pogačnik-Toličič, 1966, str. 40). 

 

V drugi polovici drugega leta ali v tretjem letu lahko vidimo, kako se otroci igrajo s 

telefonom, kaznujejo svoje punčke in medvedke, kuhajo hrano, umivajo posode ipd. V toliko 

aktivnostih dela otrok tisto, kar vidi pri odraslih in si vse to na ta način zavestno pridobiva. 

Taka pol igra pol delo vsebuje ogromne možnosti za otrokov razvoj. Otrok spoznava svet 

okoli sebe, pridobiva si praktične navade, razvija svoja čustva, v igri tudi otrok po svoje 

ustvarja (Pogačnik-Toličič, 1966, str. 42). 

 

4.4 Vrste iger glede na njihovo vsebino 

 

Klasifikacije otroške igre se med avtorji in avtoricami delno razlikujejo. Gre za razlike v 

številu različnih vrst igre, v skupinah in podskupinah, njihovem poimenovanju in vsebinski 

pokritosti.  

 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 33). Različne vrste igralnih dejavnosti umešča v 

štiri skupine: 

1. funkcijska igra: vključuje npr. potipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih; 

2. domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

3. dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje; 

4. ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo. 

 

Ta klasifikacija je posebej zanimiva, ker kot posebno skupino predstavlja dojemalno igro, ki 

je pri drugih avtorjih in avtoricah ne zasledimo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 33). 
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4.4.1 Funkcijska igra 

 

V funkcijski igri otrok preizkuša svoje zaznavno-gibalne sheme, to pa mu daje občutek 

zadovoljstva. Duran (1995, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 33) funkcijsko igro 

opredeljuje kot igro z novimi gibalnimi čutnimi in zaznavnimi funkcijami, ki jih otrok razvija 

tudi skozi igro. Otrok v prvih dveh letih preizkuša svoje razvijajoče gibalne in zaznavne 

funkcije, kar Piaget (1962, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 33) imenuje 

zaznavnogibalna igra. Hkrati otrok tudi neposredno manipulira s predmeti in jih raziskuje. 

 

Funkcijska igra je prevladujoča vrsta igre v prvem letu otrokovega življenja in večinoma 

edina vrsta igre, ki so jo zmožni šestmesečni dojenčki. Že v drugem letu starosti lahko 

opazimo upad funkcijske igre, ki pa se skozi razvojno višje oblike nadaljuje skozi celotno 

predšolsko obdobje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 36). 

 

4.4.2 Konstrukcijska (ustvarjalna) igra 

 

V konstrukcijski igri povezuje, sestavlja posamezne prvine igrače ter s tem gradi in ustvarja 

konstrukcijo, za katero je značilna večja stopnja strukturiranosti in sestavljenosti kot za 

igralno gradivo. Piaget (1962) to vrsto igre opisuje kot akomodacijsko in jo uvršča na pol poti 

med igro in delom ter med igro in imitacijo. Konstrukcijsko igro lahko deloma primerjamo 

tudi z ustvarjalno igro, kot jo opisuje Toličič (1961, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, 

str. 33), ko navaja, da so za igro pomembni gradnja, oblikovanje,. 

 

Prva konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu prvega leta, ko otrok npr. sestavlja velike 

kvadre ali položi narobe obrnjeno skodelico kot kupolo na veliko kocko. Z leti je 

konstrukcijska igra vse pogostejša in celovitejša. Malček praviloma najprej gradi in zgradi 

konstrukcijo, ki jo šele nato poimenuje, starejši predšolski otrok pa že vnaprej pove, kaj bo 

zgradil, in razkrije tudi, kako bo to naredil. Ta prehod odslikava razvoj otrokovih spoznavnih 

sposobnosti, gibalnih spretnosti, zlasti drobnih gibov ter koordinacija oko-roka. Otrok igralni 

material najprej sestavlja in gradi po metodi poskusov in napak, pozneje pa vedno bolj 

spoznava načine povezovanja, razporejanja in kombiniranja prvin (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001, str. 37). 
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4.4.3 Dojemalna igra 

 

 Otrok poimenuje, kar vidi, poimenuje predmete zunanje realnosti ali glasovno opisuje, 

kar počne.  

 Sledi navodilom, torej izvaja neko dejavnost na pobudo ali zahtevo drugega, 

odgovarja na vprašanja.  

 Daje navodila, verbalizira svoje pobude ali zahteve, zastavlja vprašanja. 

 Otrok dojema relacije, kar pomeni, da razume odnose med prvinami, ki jih spaja ali so 

spojene v igralnem kontekstu. 

 

Dojemalna igra je pogostejša v drugi polovici prvega leta življenja, ko so prisotne tudi igralne 

dejavnosti in pozneje v predšolskem obdobju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 38). 

 

4.4.4 Simbolna (domišljijska) igra 

 

Otrok v igri reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz realnega ali domišljijskega 

sveta. V igri torej uporablja simbole. Otrok lahko simbolno aktivnost usmerja nase, kar 

imenujemo tudi avtosimbolna igra, na igračo, na druge ljudi ali pa na umišljeno (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001, str. 38). 

 

Prve oblike simbolne igre so prisotne v igri otroka, starega do leta in pol. V drugem letu, ko 

se v razvoju pojavijo prve simbolne funkcije, pride tudi do pomembnega razvoja simbolne 

igre, ki je zdaj pogostejša kot v zgodnejšem razvojnem obdobju. Ko otrok neposredno po 

izvršitvi dejavnosti, ki jo je zaznal v okolju to bolj ali manj točno ponovi, govorimo o 

neposredni imitaciji. Prav ta dejavnost običajno predstavlja prehod k simbolni igri 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 38). 

 

Simbolna igra je povezana s kognitivnim razvojem, saj ta pogojuje njen pojav. Otrok je 

namreč sposoben simbolne igre šele, ko je zmožen razumeti pogojnost znaka in obvladati svoj 

egocentrizem. Mnogi avtorji poudarjajo, da je simbolna igra ključna kognitivna 

kompetentnost pri majhnih otrocih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 40). 
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4.5 Dejavniki otroške igre 

 

 otroška igra in spol  

 

Različno vedenje staršev se ne kaže enako intenzivno na vseh področjih razvoja in je manj 

različno npr. pri hranjenju, umivanju kot pa npr. pri igri, socialnih interakcijah. Razvoj spolne 

identitete se odraža v igri in nanjo vpliva, hkrati pa tudi igra vpliva na razvoj spolne identitete. 

Prvine igre, ki so odvisne od spola, so: izbira igrač, vsebina igra in njena vrsta ter soigralci 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 50).  

 

Spoznanja Leverjeve raziskave: 

 dečki se več igrajo zunaj; družabne igre dečkov se bolj razlikujejo glede na starost kot 

na družabne igre deklic; 

 deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kot pa obratno; dečki se pogosteje 

igrajo tekmovalne igre, za kar potrebujejo veliko prostora; dečki vztrajajo pri igri dlje 

časa; družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot družabne igre deklic.  

 

 otroška igra in vrtec 

 

Raziskovalci pozitivne učinke vrtca na otrokov čustven, socialen, spoznaven in govorni razvoj 

povezujejo s kakovostjo vrtca (kakovostjo igre v vrtcu), tako na procesni kot strukturni ravni. 

S kakovostjo otroške igre se pomembno povezujejo kazalci, kot so št. otrok, razmerje med št. 

otrok in odraslih v vrtcu, izobrazba vzgojiteljice, odzivnost vzgojiteljice, dobro počutje, 

vključenost otrok. Raziskovalce zanima primerjava med vrtcem in igro v družinskem okolju. 

Spoznanja so različna, zaključili pa bi lahko, da vrstniške skupine v vrtcu predstavljajo 

pomemben podporni kontekst za otrokov socialni in spoznavni razvoj, nujen pogoj pa je 

majhno število otrok v vrtcu, ustrezno razmerje med številom odraslih oseb in otrok in 

stalnost vzgojiteljice (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 41–58). 

 

4.6 Vloga odraslih v otrokovi igri 

 

V tehnološko razvitih družbah ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebno pomembno 

vlogo. To zlasti velja za starše in druge otrokove vzgojitelje. V igralni interakciji z mentalno 
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razvitejšim partnerjem dobijo otroci eno izmed optimalnih spodbud za svoj razvoj. S pomočjo 

partnerjevega tolmačenja si razvija lastno tolmačenje sveta in svojega delovanja v njem. 

 

Oerter (1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 120) na podlagi svojih kvalitativnih 

študij primerov navaja konkretne načine, s katerimi partner ohranja igralni okvir: 

 partnerjeva ilustracija dejanja (partner npr. srka kot pri pitju, ko otrok daje medvedku 

namišljeno pijačo); 

 spraševanje po dejanju (npr. ko otrok gleda lutko, ponev in štedilnik, partner vpraša, 

če bo otrok lutki kaj skuhal); 

 jezikovno dopolnilo ali popravek dejanja (npr. »Ali boš dojenčka še pokril?«, ko otrok 

položi igračo »spat«); 

 jezikovno opisovanje dejanja (npr. »Malo še začiniva, da bo zrezek bolj okusen.«); 

 pozivanje k dejanju (npr. »Daj, poglej, če je treba punčki zamenjati še pleničko!«); 

 zaznamovanje konca dejanja (npr. »Zdaj pa sta se oba medvedka že napila.«); 

 razlaga dejanja ali stanja stvari (npr. »Si videl, ko punčko skopava, je mokra in jo 

zebe, zato jo morava obrisati.«); 

 pomoč pri izvedbi dejanja (npr. partner pomaga otroku, da sleče lutko, ko jo skuša dati 

na kahlico); 

 usmerjanje pozornosti na dejanje (npr. »Si videl, kako je bil medvedek zaspan?«). 

 

5 ZNAČILNOSTI MATERIALOV 

 

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

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

namen in velikost izdelka. Velja pa naj načelo, da naj bodo praviloma ob vsakem novem 

izdelku uporabljeni tudi novi materiali (Papotnik, 1993, str. 21). 

 

5.1 Značilnosti lesa 

 

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

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

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

stavbno gradivo itd. Danes je les material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih 
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predelujemo v najrazličnejše namene in izdelke. Les je važna surovina za proizvodnjo 

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

(Papotnik, 1989, str. 147). 

 

Les ima tudi izredne estetske lastnosti, ki mu jih daje njegova struktura. Za poznavanje lesa so 

pomembni prerezi, s katerimi lahko ugotavljamo razlike v strukturi in teksturi lesa, po katerih 

spoznamo les listavca in iglavca, posamezne vrste lesa, uporabnost, trdoto, starost, napake, 

zdravje oz. bolezni lesa. Les sekamo večinoma pozimi, ker ima takrat najmanj vlage, nato ga 

sušimo na zraku. Da bi ga lahko uporabili v tehnične namene, ga obdelamo v primerne oblike. 

Naravno lesno gradivo običajno delimo na neobdelan in obdelan les 

 

Neobdelan les delimo (Papotnik, 1989, str. 148): 

 po obliki, 

 po debelini, 

 po času sečnje, 

 po načinu uporabe: tehnični les, les za kemijsko predelavo in les za kurjavo. 

 

Obdelan les 

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

kalanje) ali s strojnim posegom (žaganje, rezanje in lepljenje). Z žaganjem, rezanjem in 

lepljenjem hlodovine izdelujemo furnirje, ki so osnovna surovina za ročno ali industrijsko 

izdelavo plošč (Papotnik, 1989, str. 151). 

 

5.1.1 Tehnične lastnosti lesa 

 

Osnovne tehnične lastnosti lesa so: fizikalne, mehanske in estetske lastnosti.  

 

5.1.2 Fizikalne lastnosti  

 

Vlaga: 

 rastoči les,  

 na zraku sušen les. 
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Delovanje lesa (krčenje, krivljenje): 

 močno delujoč les, 

 srednje delujoč les, 

 malo delujoč les, 

 prav malo delujoč les. 

 

Teža lesa: 

 zelo lahek les, 

 lahek les, 

 srednje težak les, 

 težak les, 

 zelo težak les. 

 

Trajnost lesa na zraku: 

 zelo trajen (nad 12 let), 

 trajen (8 do 12 let), 

 malo trajen les (4 do 7 let). 

 

5.1.3 Mehanske lastnosti 

 

Trdota: 

 zelo trd les, 

 trd les, 

 srednje trd les, 

 mehak les, 

 zelo mehak les. 

 

Trdnost: 

 trdnost lesa je odvisna od njegove zgradbe, od vrste lesa in od pogojev rasti, 

 v vzdolžni smeri ima les razmeroma veliko vlečno, tlačno in upogibno trdost, v prečni 

smeri pa ni trden in se rad kolje, 

 natezna trdost lesa v vzdolžni smeri je 50 % večja od tlačne trdnosti v isti smeri. 

 



21 

Prožnost: 

 zelo prožen, 

 prožen, 

 srednje prožen, 

 malo prožen. 

 

Žilavost (upogib in zvijanje): 

 krhek les, 

 žilav les. 

 

5.1.4 Estetske lastnosti 

 

Barva: 

 bela – rumenobela, 

 rumena, 

 rjava, 

 rumenorjava, 

 rdeča, 

 rdečerjava, 

 črnorjava, 

 črna. 

 

Vonj: 

 značilen. 

 

Tekstura (letnice): 

 listavci, 

 iglavci, 

 eksoti. 

 

Čeprav les posekamo, les še ni mrtev in kar naprej »deluje«, se razteza in krči, čeprav smo ga 

medtem že predelali v določen uporaben izdelek. Vzrok je v anatomski zgradbi lesa in v vlagi, 

ki jo vsebuje. V svežem lesu je 40–60 % vlage. Zato je razumljivo, da se les med sušenjem 
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občutno krči. Seveda se les nikoli ne umiri. Vsaka sprememba v zraku spremeni notranje 

napetosti v celicah lesa, ki se zato z neustavljivo silo krči in razteza (Papotnik, 1989, str. 148–

151). 

 

5.2 Papir, karton in lepenka 

 

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

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

še vedno uporabljamo največ za širjenje pisane besede. Tak je bil tudi prvoten namen papirja. 

Od iznajdbe na Kitajskem nekako pred 2000 leti pa vse do 19. stoletja so uporabljali papir 

skoraj v celoti le za knjige, časopise, pomembnejše listine in dokumente. Vzrok za to je bila 

majhna proizvodnja papirja s preprostimi stroji in napravami ter z majhno uporabo surovin 

(Papotnik, 1989, str. 139). 

 

5.2.1 Kako ločimo papir, karton, lepenko 

 

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

presodimo po videzu in otipu (za merjenje bi potrebovali zelo natančno merilo). Na splošno 

velja, da je karton debelejši kot papir in tanjši kot lepenka. Papir je tanek in enoplasten, karton 

je debelejši, eno-dvo plasten ali triplasten, lepenka je do 5 mm debela in večplastna. Vse 

plasti so enake kakovosti. Plastnost preverimo tako, da vzorčni kos namočimo v vodo. Lepilo 

med plastmi je v vodi topljivo in razmočene plasti kartona in lepenke zlahka ločimo. Težo 

papirja določimo tako, da stehtamo polo velikosti po 1 m² (Papotnik, 1989, str. 139–140). 

 

5.2.2 Surovine za izdelovanje papirja, kartona in lepenke 

 

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

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

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

Izpodrinile so jih vlaknate snovi, pridobljene iz smrekovega, bukovega in topolovega lesa. 

Kakovost papirja je v veliki meri odvisna od osnovne surovine. Z brušenjem in mletjem 

smrekovega, jelovega in topolovega lesa dobimo lesene obruske ali lesovino. Zaradi snovi, ki 
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jih vsebuje les, so ta vlakna trda, krhka in kratka ter na zraku porumene. Tudi ta papir, narejen 

iz teh vlakenc, ima podobne lastnosti (časopisni papir) (Papotnik, 1989, str. 140–141). 

 

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

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

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

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

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

pomemben dodatek pri izdelavi kartona, lepenke in časopisnega papirja (Papotnik, 1989, str. 

141). 

 

5.3 Tekstil 

 

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

vse tekstilne proizvode: od tekstilnih surovin do številnih tekstilnih izdelkov za splošno rabo 

in za tehnične namene. Po uporabnosti delimo tekstilne izdelke v oblačilne tekstilije, tekstilije 

za notranjo opremo in tehnične tekstilije. Izdelane so iz naravnih ali umetnih vlaken. Zato je 

poznavanje vlaken osnova za klasifikacijo karakterističnih proizvodov, med katere štejemo 

sukance, tkanine, pletiv, vlaknine in konfekcijske izdelke (Grum in Ferlan, 1987, str. 131). 

 

5.3.1 Tekstilne surovine  

 

Tekstilne surovine so vlakna različnega izvora z lastnostmi, ki omogočajo, da jih lahko 

predemo, tkemo in polstimo. Po izvoru razvrščamo vlakna v dve skupini (Godec, 1998, str. 

117): 

 naravna vlakna, ki so biosintetični proizvod rastlin ali živali;  

 naravna rastlinska vlakna: bombaž, lan, konoplja, kokos; 

 naravna živalska vlakna: volna, svila; 

 kemična vlakna, ki jih pridobivajo iz naravnih surovin (celuloza) ali sintetično; 

 celulozni polimeri: viskoza, modal, acetat; 

 sintetični polimeri: poliamid, poliester, poliakril, polipropilen, poliuretan, 

polivinilklorid; 

 anorganska vlakna: steklena vlakna, kovinske niti. 
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Tekstilna vlakna razvrščamo v vlakna z omejeno dolžino v predivo in neomejeno dolžino v 

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

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

več niti, pa multifilament (Grum in Ferlan, 1987, str. 131). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, VPRAŠANJA IN METODE 

 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

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

ustvarjalnega dela. Pri tem spoznava različne materiale, postopke, orodja, razvija svoje 

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

oblikovne in socialne izkušnje. Pri svojih dejavnostih opazuje, prepoznava in posnema 

tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom posnema stroje in vozila, 

prepoznava jih po obliki, velikosti, različnih zvokih in gibanju (Papotnik, 1989, str. 9). 

 

Kot vemo, razvoj poteka po določenih sekvencah, ki sledijo zakonitosti (Horvat in Magajna, 

1987, str. 25–26): 

 cefalo-kavdalne (od glave proti spodnjim okončinam), kar pomeni, da otrok v razvoju 

najprej dviga glavo, šele pozneje sedi in nazadnje stoji in shodi; 

 proksimo-distalne smeri (od hrbtenice na obe strani), to pomeni, da otrok najprej 

kontrolira tiste dele telesa, ki so bližji hrbtenici; najprej kontrolira premikanje rok v 

ramenih in zelo pozno fino motoriko prstov na roki. 

 

Po Piagetu razvoj mišljenja poteka v štirih stopnjah (Nemec in Kranjec, 2011, str. 75–82): 

 zaznavno-gibalna ali senzomotorična zaznamuje prvi dve leti otrokovega življenja; 

 predoperativna stopnja nastopi po drugem letu starosti in traja do približno šestega oz. 

sedmega leta. V tem obdobju se pojavijo simbolne funkcije; 

 obdobje konkretnologičnih operacij (od 6. ali 7. do 11. leta); 

 stopnja formalnologičnih operacij. 

 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, s stvarmi, na razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav 

in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih težav ter pridobivanju socialnih izkušenj (Bahovec, 2004, str. 19). 
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Ves čas zaposlitve v vrtcu se ukvarjam z najmlajšimi otroki. Velik del dneva pripada dnevni 

rutini ali kakor mi radi rečemo, prikritemu kurikulumu, kljub temu pa nam ostane tudi čas, ki 

ga izkoristimo za razvijanje raznih sposobnosti naših otrok. 

 

Naša enota je zelo majhna, saj imamo samo dve skupini prvega starostnega obdobja. Nimamo 

toliko igrač in igral kot druge večje enote, vendar nas to preveč ne obremenjuje, saj smo 

zaposlene v enoti ugotovile, da se otroci ne igrajo toliko s »kupljenimi igračami« kot z 

igračami, ki jih naredimo same iz naravnega in odpadnega materiala. 

 

Z otroki starimi od 2 do 3 let bomo spoznali pripomoček (stojalo za sušenje perila, ki je iz 

lesa) in materiale, kot sta papir, tkanina. Otroci bodo z uporabo in raziskovanjem odkrivali 

težave in s tem nove rešitve. Pri tem jim bom pustila prosto pot, ker želim, da sami posegajo 

po materialih, ki jih bodo uporabili pri dejavnostih. 

 

6.2 Cilji diplomske naloge 

 

 ugotoviti želim, kako otroci v prvi starostni skupini spoznavajo različne pripomočke in 

materiale, kot so papir, tekstil in les, kako z njimi delajo ter tako pridobivajo izkušnje; 

 prikazati, kako otroci med dejavnostjo uporabijo pripomoček, papir in tekstil; 

 spodbuditi njihovo domišljijo, kar pomeni, da jim bom pustila, da sami najdejo težavo 

in jo rešijo na svoj način. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

 

 Ugotoviti želim, kako in zakaj bodo otroci uporabili stojalo za sušenje perila, papir in 

tekstil. 

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

 Ugotoviti želim, ali so sposobni samostojno obesiti perilo na stojalo za sušenje perila. 

 Ali bodo znali poimenovati posamezne materiale, ki jih bodo uporabili pri 

dejavnostih? 

 Ugotoviti želim, ali se bodo med dejavnostjo pojavili konflikti. 

 Kako bodo rešili konfliktne situacije, če do njih pride? 

 Pri kateri od ponujenih možnosti si bodo pomagali med seboj? 
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6.4 Metoda raziskovanja 

 

V diplomski nalogi bom uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja na ravni 

opisovanja stanja. 

 

6.5 Vzorec 

 

Dejavnosti bom izvajala v matični skupini Palčki Vrtca Pedenjped Novo mesto v Enoti 

Škratek, kar pomeni, da je moj vzorec priložnostni. V skupino je vpisanih 14 otrok starosti od 

2 do 3 let, od tega je 6 deklic in 8 dečkov. 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Med izvajanjem projekta sem ugotovila, da otroci ne potrebujejo več igrač, kot jih imajo na 

razpolago. Za spoznavanje, manipuliranje in igro zadostujejo že odpadni materiali, saj jih 

spodbujajo k ustvarjalnosti in interakciji. Moje mnenje je, da otrokom ponudimo čim več 

možnosti za spoznavanje, raziskovanje, manipuliranje in za igro z različnimi materiali, saj 

bodo z njimi in z lastnim prizadevanjem prišli do rešitve ter si širili obzorje znanja. 

 

8 PROJEKT SPOZNAVANJE MATERIALOV V PRVEM 

STAROSTNEM OBDOBJU IN IGRA Z NJIMI 

 

Za diplomsko nalogo sem si izbrala tehniko. Z njo se otroci srečujejo vsak dan tudi v vrtcu. 

Tehnika ne pomeni samo izdelovanje predmetov ali pripomočkov, ampak tudi uporaba vseh 

vrst igrač in pripomočkov, ki so lahko iz naravnih materialov ali iz umetnih mas (kocke, 

žebljički, sestavljanke …), odpadnih materialov, katere lahko uporabijo pri igri (papir, blago, 

razne škatle, tulci, zamaški, plastenke …) in razni pripomočki, ki so nam v pomoč pri delu v 

hiši ali okoli hiše, seveda prilagojene velikosti za otroke (grablje, lopate, metle, razna 

stojala …).  

 

Že v uvodu sem napisala, da delam v oddelku prvega starostnega obdobja, zato sem se 

odločila za pripomoček, ki je za njih nenavaden, saj se ne srečujejo vsi z njim. Iz svojih 

izkušenj vem to, da je malčkom zanimivo vse, kar delajo odrasli. V današnjih dneh so v 
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uporabi sušilci perila, ki nam olajšujejo delo, predvsem pa nam prihranijo čas, še nedolgo tega 

pa smo sušili perilo zunaj na stojalih ali kakor smo jim rekli, sušilo za perilo.  

 

Zamisel za izdelavo sušila za perilo sem dobila ob ogledu slik, katere mi je pokazala moja 

sodelavka. Bila je v vrtcu, v katerem potekajo dejavnosti po principu Marije Montesori, kjer 

so vse igrače in pripomočki iz naravnih materialov. V vrtcu nabavljajo igrače in pripomočke, 

ki so v glavnem iz umetnih mas in niso vedno najboljše kvalitete. Pri izdelavi stojala ali sušila 

za perilo mi je veliko pomagal moj mož, ki je po poklicu mizar. Z vzgojiteljico sva se 

dogovorili, da otrokom ponudiva možnost za igro. Sliko sem nesla domov in jo pokazala 

možu. Narisal je skico, ki jo je potreboval za izračun, koliko lesa bo potreboval in kakšnih 

dimenzij mora biti les. Nato sva šla skupaj v delavnico in delo se je začelo. Najprej je bilo 

treba izbrati pravi les. Izbrala sva smreko, ker je iglavec in je njen les mehak, torej se ga lažje 

oblikuje in tudi na otip je prijetnejši, kar je pomembno, saj bo stojalo izdelano za igro otrok. 

 

V moževi delavnici sem poiskala kose lesa, ki bi bili primerni za izdelek (to so bili ostanki 

lesa). Ko sem imela dovolj lesa, jih je moj mož nažagal: 

 4 daljše kose, ki so bili enake dimenzije in predstavljajo glavnino stojala, 

 dva kosa (prečnika), ki sta služila za povezavo spodnjega dela stojala (malo tanjša), 

 dva debelejša kosa (prečnika), ki stojalo še bolj povežeta, 

 dva kosa, ki imata nalogo, da se stojalo ne podre ali zapre. 

 

Nato sem jih obrusila, da so bili gladki, z brusilnim papirjem 150 granulacije, medtem pa mi 

je mož zvrtal luknje v zgornja debelejša prečnika (pozneje bodo služile za razpeljavo vrvi). 

Sledila je sestava stojala. Najprej je bilo treba sestaviti glavni stranici, ki predstavljata 

glavnino stojala. Povezala sem ju s spodnjima in zgornjima prečnikoma. Ko sta bili stranici 

ali nogi izdelani (ena stranica je bila za dve debelini lesa širša zaradi pregibanja stojala), sem 

v nižjem delu določila presečišče obeh stranic, izvrtala luknji in vstavila vijak. Vijak je bilo 

treba podložiti s podložko (ne stisne les na les, s tem ga nekoliko ločiš), da se bo stojalo lepo 

odpiralo in seveda zapiralo. Da se stojalo pri uporabi ne bi podrlo, je bilo treba pritrditi še 

zapiralo. Na eni strani zapirala mi je mož zvrtal luknjo, da sem ga lahko pritrdila z vijakom na 

eno stran stojala, na drugi strani pa je bila izvrtana le delna luknja, saj sem vanjo vstavila 

moznik. Tako je enostavno in varno pri sestavi in pospravljanju stojala. Kot sem že na začetku 

omenila, sem vse dele sproti brusila in lepila z lepilom za les. Ko je bil les gladek, sem ga 
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dvakrat polakirala z vodnim lakom. Seveda sem morala po prvem lakiranju stojalo še enkrat 

obrusiti, ker so se lesna vlakna dvignila in je bil izdelek grob, kar ni bilo dobro, saj je 

namenjen za igro otrok.  

 

Pred predstavitvijo stojala bom otrokom ponudila še nekaj naravnih materialov, kot so 

časopisni papir, toaletni papir, blago. Pri nalogi želim raziskati, kako bodo uporabili 

posamezen material med igro brez stojala in s stojalom.  

 

 

Slika 1: Stojalo za sušenje perila ali sušilo za perilo 

 

8.1  Spoznavanje papirja 

 

8.1.1 Manipuliranje s časopisnim in revijalnim papirjem 

 

Cilji: 

 otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti papirja, 

 otrok s čutili (vizualno, taktilno …) doživlja lastnosti materiala. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico prinesem kartonsko škatlo, v kateri je star papir (časopisi, reklamni letaki, 

brošure …). Postavim jo na blazino, kjer se igrajo in se odmaknem.  
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V kotu igralnice z vzgojiteljico opazujeva razvoj igre otrok s papirjem. S fotoaparatom 

beležim njihovo igro in si zapisujem svoja opažanja. Vmešam se le v primeru, da pride do 

konflikta. 

 

 

Slika 2: Spoznavanje in igra s papirjem 

 

 

Slika 3: »Kepe« iz papirja 
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Slika 4: Rezanje trakov iz papirja 

 

Evalvacija: 

Otroci so takoj pristopili k škatli in pričeli jemati papir iz škatle. Najprej so ves papir zmetali 

po tleh igralnice, nato pa so ga začeli trgati, mečkati in okušati z usti. Potem so iz papirja 

naredili »kepe« in se obmetavali z njimi. Deček Izidor je začel metati zmečkan papir v škatlo. 

Poklical je svojo sestro Ivano in rekel: »Mecem na kos!« S tem je pritegnil ostale otroke, ki so 

se mu pri igri pridružili. Deček Maj je iz likovnega kotička prinesel na mizo škarje in pričel 

rezati papir. Med rezanjem mi je rekel: »Suzi, lej bom tlakce lezal.« Pri rezanju se mu je 

pridružila še deklica Lucija. Deklica Ana pa se je ulegla na tla in »brala« reklamni letak.  

 

Ugotovila sem, da so otroci pri igri s papirjem neizmerno uživali. Od navdušenja so se ves čas 

smejali, vzklikali in ploskali z rokami. Pri dejavnosti so vztrajali cca. 30 minut. 

 

8.1.2 Spoznavanje toaletnega papirja 

 

Cilji: 

 otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti papirja, 

 otrok razvija ročne spretnosti pri trganju, mečkanju, 

 aktivno sodeluje in se veseli dejavnosti. 
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Potek dejavnosti: 

Na mizo v igralnici postavim več rolic toaletnega papirja in se odmaknem k oknu. Otrokom 

pustim možnost za raziskovanje novega materiala za igro. 

 

Svoja opažanja zapisujem in fotografiram njihovo igro s toaletnim papirjem. 

 

 

Slika 5: Igra s toaletnim papirjem 

 

 

Slika 6: Zavijanje v toaletni papir 
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Evalvacija: 

Otroci so pristopili k mizi in nekaj časa le opazovali toaletni papir. Deček Maj je previdno 

segel po rolici papirja in ves čas gledal mene (predvidevam, da zato ker jim na stranišču 

trgamo papir in brišemo ritke strokovne delavke). Nato je deček Maks utrgal samo en košček 

papirja, nakazal in rekel: »Blisem litko.« Ostali otroci so ga začeli posnemati pri igri. Deklica 

Ela se je zavila v toaletni papir in rekla: »Mam lepo oblekico?« Otroci so začeli metati rolice s 

papirjem v zrak in jih lovili. Pri metanju se je papir razvijal, otroci pa so kričali in se smejali. 

Pri igri s toaletnim papirjem so bili zelo aktivni, saj so se igrali cca. 40 minut. 

 

8.1.3 Spoznavanje tekstila in igra z njim 

 

Cilji: 

 otrok preko igre odkriva in spoznava lastnosti tekstila, 

 otrok s čutili (vizualno, taktilno …) doživlja lastnosti materiala. 

 

Potek dejavnosti: 

V kotičku dom in družina sem otrokom pripravila zaboj s tekstilom (bombažno platno). Po 

zajtrku, ko poteka nega, otrokom ponudim igro v kotičku.  

 

 

Slika 7: Spoznavanje in igra s tekstilom  
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Slika 8: Opazovanje prijatelja pri trganju 

 

 

Slika 9: Maks trga tekstil 

 

Evalvacija: 

V kotiček so prihajali posamezno. Opazili so, da je v kotičku zaboj s tekstilom. Deček Maj ga 

je prevrnil in na blazino stresel ves tekstil. Med prelaganjem je opazoval motive na tekstilu. Iz 

celega kupa je izbral le tiste, na katerih je bil motiv kuža. Med igro je bil glasen, zato je 

pritegnil tudi ostale otroke, ki so prišli v kotiček pogledat, kaj dela. Deklica Ivana je začela 

mečkati tekstil. Ugotovila je, da se ne da zmečkati v kepo, zato ga je polagala na polico. Njen 

brat Izidor pa ji je nagajal in ji metal tekstil s police. Maj je med tem časom začel trgati tekstil 

v trake. Ivana ga je pri tem opazovala in poskušala tudi sama trgati tekstil. Ko ji je uspelo, je 

bila zelo vesela. Večina otrok je posegala po tekstilu z motivom kužka in ga tudi trgala, nekaj 
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otrok pa je v kotičku pokrivalo dojenčke. Pri igri s tekstilom otroci niso pokazali toliko 

zanimanja kot pri igri s papirjem. 

 

8.1.4 Spoznavanje in igra z lesom 

 

8.1.4.1 Igra z lesenimi črkami 

 

Cilji: 

 otrok s čutili (vizualno, taktilno …) doživlja lastnosti materiala, 

 otrok razvija sproščeno igro z lesenimi črkami.  

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesla zaboj z lesenimi črkami. Postavila sem ga na stolček k mizi in jim 

zaboj odprla ter nekaj črk zložila na mizo.  

 

 

Slika 10: Zlaganje črk v vrste 
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Slika 11: Postavljanje stolpa s črkami 

 

Evalvacija: 

Pred dejavnostjo sva otroke razdelili v dve skupini. Ena skupina otrok se je igrala z lego 

kockami, z drugo skupino pa smo se igrali s črkami. Otroci so hitro obstopili mizo in me 

opazovali pri zlaganju črk. Deklica Ivana je prva segla v zaboj in poiskala črko A ter jo 

poimenovala. Ostali otroci so črke zlagali v vrsto, v stolp ali jih polagali kar tako po mizi. Po 

cca. 15 minutah sva zamenjali skupini. Tudi druga skupina otrok je polagala črke po mizi brez 

posebnega reda, jih menjala med seboj, kazali drug drugemu … Pri dejavnosti so otroci 

prosili za pomoč, zato sem se igrala z njimi in jih opazovala. Dejavnost je potekala umirjeno. 

 

8.2 Spoznavane lesenega stojala za sušenje perila  

 

Cilj: 

 spoznavanje, opazovanje, manipuliranje z novim predmetom, 

 poimenovanje novega predmeta (stojalo za sušenje perila). 
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Potek dejavnosti: 

Zjutraj po zajtrku sem otrokom prinesla v igralnico zloženo sušilo. Položila sem ga na tla in 

čakala, kaj se bo zgodilo. Najprej so samo radovedno opazovali, nato pa je deček pristopil in 

ga postavil. 

 

 

Slika 12: Postavitev stojala 

 

Ko je bilo sušilo postavljeno, ga je bilo treba še fiksirati, da ne zleze narazen. Tudi to je deček 

Gal naredil brez pomoči. Medtem pa so ga drugi otroci samo opazovali. 

 

 

Slika 13: Pritrditev stojala 
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V igralnico sem prinesla vrv iz naravnega materiala. Otrokom sem rekla, da jo je treba 

napeljati skozi luknjice na stojalu.  

 

 

Slika 14: Priprava na napeljevanje vrvi 

 

 

Slika 15: Začetek napeljevanja vrvi 
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Slika 16: Sovrstniki pomagajo napeljevati vrvico 

 

 

Slika 17: Še zadnja luknjica 

 

Evalvacija: 

Deček Gal je z velikim navdušenjem prijel vrv in jo takoj začel vtikati v luknjico. Jaz sem mu 

samo povedala, kje naj začne. Nekaj otrok je stalo okoli stojala in ga opazovalo pri 

napeljevanju vrvi. Pozneje so mu priskočili na pomoč še drugi otroci in so skupaj napeljali 

vrv. Pri tem so si pomagali in se spodbujali. Vrv so skupaj vlekli, medtem ko je deček vtikal 

začetek vrvice v luknjice. Ko je bila vrv napeljana, sem jim priskočila na pomoč, saj je bilo 

treba zavozlati vrvico, da se ne stakne. Stojalo so uporabili za »citre«, saj so na njega 

»brenkali«. Lepo jih je bilo opazovati, saj so se pri tem neizmerno zabavali. Medtem ko so se 
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igrali s stojalom, so se tudi glasno smejali in se klicali med seboj. Bili so zelo glasni in zelo 

težko jih je bilo umiriti, zato sem jim pustila, da se igrajo in jih le opazovala. Pri dejavnosti so 

vztrajali eno uro. 

 

 

Slika 18: Stojalo so uporabili za citre 

 

Po končani dejavnosti sem otroke spodbudila, da so stojalo zložili in ga pospravili v kotiček.  

 

 

Slika 19: Otroci zložijo stojalo 
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Evalvacija: 

Tako so se spoznali s stojalom. Ko so prišli starši po njih, so jim z velikim veseljem 

pripovedovali, kaj so počeli ta dan.  

 

Priznati moram, da nisem verjela, da bo kateri izmed otrok sam znal sestaviti oz. postaviti 

stojalo, vendar je enemu izmed dečkov to uspelo. Bil je prav tako navdušen in vesel kot jaz. 

Po končani dejavnosti so otroci še vedno vznemirjeno pogledovali v kotiček, kjer jih čakala 

nova igrača.  

 

Če analiziram celotno dejavnost, sem prijetno presenečena, saj nisem pričakovala, da bo 

stojalo postavil kateri od otrok in celo sam brez pomoči. Pri dejavnosti so bili otroci 

motivirani, vedoželjni in pripravljeni priskočiti na pomoč sovrstniku. Med igro so pozabili na 

vse okoli sebe in zelo resno so se lotili dela. Tudi otroci, ki so samo opazovali, so včasih 

zadrževali dih, ko pa je dečku uspelo, so vsi na glas vzklikali njegovo ime ali pa so ploskali in 

vriskali.  

 

8.2.1 Raziskovanje stojala 

 

 

Slika 20: Plazenje preko stojala 
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Slika 21: Plazenje pod stojalom 

 

Evalvacija: 

Otroci so večkrat stojalo uporabili tudi za gibalne dejavnosti. Stojalo so obračali in se plazili 

pod njim in preko njega. Otroci so se sami dogovarjali za vrstni red in si pomagali pri 

obračanju stojala. Dejavnost je potekala umirjeno in brez konfliktov. 

 

8.2.2 Stojalo za sušenje perila in materiali  

 

Cilji: 

 spodbujati otroke k razmišljanju, 

 razvijati ustvarjalnost in domišljijo, 

 manipuliranje z materiali in stojalom. 

 

8.2.2.1 Igra otrok s stojalom za sušenje perila in papirja 

 

Potek dejavnosti: 

Na sredino igralnice sem postavila stojalo za sušenje perila in časopisni ter revijalni papir. 
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Slika 22: Polaganje papirja na stojalo 

 

 

Slika 23: Mečkanje papirja in polaganje na stojalo 
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Slika 24: Pripenjanje papirja na stojalo z lesenimi kljukicami 

 

Evalvacija: 

Otroci so imeli na voljo stojalo in papir več dni. Sprva so otroci časopisni in revijalni papir 

samo polagali na stojalo. Papir jim je velikokrat padel na tla. Pobirali so ga in ga znova 

položili na stojalo. Otroci, ki so se naveličali igrati, so se odmaknili in dali prostor drugim 

otrokom. Deklica Ivana je papir s stojala pobrala in ga začela mečkati ter ga zatikati med 

vrvice. Pri igri se ji je pridružilo še nekaj otrok.  

 

8.2.2.2 Manipuliranje otrok s stojalom za sušenje perila in toaletnim papirjem 

 

Potek dejavnosti: 

Na sredino igralnice sem postavila stojalo za sušenje perila in toaletni papir. 
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Slika 25: Polaganje toaletnega papirja na stojalo 

 

 

Slika 26: Plazenje pod stojalo s toaletnim papirjem 

 

Evalvacija: 

Otroci so najprej razvili rolice toaletnega papirja in ga polagali na stojalo za sušenje perila. To 

so počeli toliko časa, dokler niso razvili vsega papirja. Potem pa so se plazili in skrivali pod 

stojalom.  
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8.2.2.3 Igra s stojalom za sušenje perila in tekstilom 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom sem za igro ponudila stojalo in še tekstil. 

 

 

Slika 27: Igra s stojalom in tekstilom 

 

 

Slika 28: Pokrivanje stojala 
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Slika 29: Igra z lutkami na stojalu s tekstilom 

 

 

Slika 30: Obešanje perila 

 

Evalvacija: 

Otroci so na stojalo polagali kose tekstila in pri tem sodelovali med seboj tako, da so si 

podajali kose drug drugemu. Pozneje so polagali tekstil po stojalu in si naredili šotor ter se 

skrivali pod njim. 

 

Naslednji dan je deklica Ivana položila tekstil na stojalo in me prosila za lutke. Z deklico 

Manco sta se začeli igrati z lutkami na stojalu. Kmalu so se jima pridružili še drugi otroci. 

Dejavnost je potekala cca. 20 minut. 



48 

V času pred popoldansko malico so se otroci igrali v kotičku dom-družina. Opazila sem, da je 

deček Izidor šel po stojalo, ga postavil in pričel obešati obleke dojenčkov. Pridružili so se mu 

še drugi otroci in ga posnemali.  

 

8.2.2.4 Manipuliranje s stojalom za sušenje perila in lesenimi črkami 

 

Stojalo sem postavila na sredino igralnice in poleg položila zaboj z lesenimi črkami. 

 

 

Slika 31: Črke na stojalu 

 

Evalvacija: 

Otroci so poskušali položiti črke na stojalo, vendar so jim padale po tleh, zato je zanimanje 

hitro upadlo. Deček Izidor me je prosil za pomoč. Stojalo sem obrnila okoli in se umaknila. K 

stojalu je prišla njegova sestrica Ivana in se igrala skupaj z njim. 

 

Dvojčka Ivana in Izidor sta bila pri igri najbolj aktivna, saj že poznata črke svojega imena. 

Postavljala sta črke na vrvice, ki so predstavljale črte.  

 

To je bil načrtovani del diplomske naloge, vendar sem s projektom nadaljevala, saj je bilo 

zanimanje za stojalo še zelo intenzivno. Otroci so vsakodnevno posegali po njem. Zato sem 

nadaljevala s projektom in zabeležila zanimive trenutke igre otrok. 
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8.2.2.5 Stojalo za sušenje perila in lesene kljukice za obešanje perila 

 

Potek dejavnosti: 

Otrokom vsakodnevno nudimo možnost proste igre z igračami, ki si jih izberejo. Tako so 

danes posegli po stojalu in kljukicah iz kotička dom-družina. 

 

 

Slika 32: Pripenjanje lesenih kljukic na vrv stojala 

 

 

Slika 33: Palčice pripenjajo kljukice na stojalo 
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Evalvacija: 

Otroci so iz kotička dom-družina prinesli kljukice in jih pripenjali na vrv stojala. Deček Maks 

je napačno obrnil kljukico, zato mu je padala na tla. Na pomoč mu je prišla deklica Ana in mu 

pokazala, kako se pravilno pripne. Deček je poskušal toliko časa, dokler mu ni uspelo. Ko mu 

je uspelo, me je poiskal in mi pokazal kljukico, ki jo je pripel. Deklice so v kotičku poiskale 

še kapice za palčke in si jih nadele, nato so pripenjale kljukice na vrv stojala. Ker je 

zmanjkalo lesenih kljukic, so otroci posegli po plastičnih. Ugotovili so, da lažje razstavijo 

plastične kot lesene, zato so jih kar veliko uničili. Medtem so čebljali med seboj in si kazali, 

kaj so naredili. Bili so zelo ponosni na svoj uspeh. Vesela sem bila, ker ni prišlo do nobenega 

konflikta, saj so si po svoje organizirali igro. Tudi pomagali so si med seboj in se spodbujali. 

Za vsako kljukico, ki je bila uspešno pripeta na vrvico, so si zaploskali. Veliko kljukic je bilo 

pravilno pripetih, le nekaj jih padlo na tla. Opazila sem, da so vztrajali le tisti otroci, ki jim je 

uspelo pravilno pripeti kljukice. Zato sem ostale spodbujala in jim še enkrat pokazala, kako 

lahko tudi oni pripnejo kljukice na vrvico.  

 

8.2.2.6 Večnamenska uporaba stojala za sušenje perila 

 

Potek dejavnosti: 

Po zajtrku smo imeli prosto igro. Otroci so se porazdelili po kotičkih. 

 

 

Slika 34: Pripenjanje risbic na stojalo s kljukicami 
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Slika 35: Stojalo za likovne umetnine 

 

 

Slika 36: Deklica Julija pripenja risbe na vrv stojala za »lastavo« 

 

Evalvacija: 

Deklice Julija, Ana, Samanta in Ivana so iz likovnega kotička vzele barvice, liste in 

pobarvanke. Usedle so se za mizo in pričele risati ter barvati. Deček Maj je postavil stojalo 

poleg mize in pričel polagati risbe na stojalo. Kmalu so iz kotička dom-družina prinesli še 

kljukice in otroci so čisto spontano pričeli pripenjati svoje risbe ter pobarvanke s kljukicami 

na stojalo. Deklica Julija je rekla, da so »lisbice na lastavi«. Obesila je vse risbe in 

pobarvanke na vrvi stojala, in sicer samo po zunanjih vrvicah. 
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9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na začetku diplomske naloge sem postavila raziskovalna vprašanja. Do odgovorov sem prišla 

med izvajanjem projekta. 

 

Ugotoviti sem želela, kako in za kaj bodo otroci uporabili stojalo za sušenje perila, papir 

in tekstil. 

 

Ugotovila sem, da imajo otroci bujno domišljijo, saj so uporabljali materiale in stojalo na 

načine, za katere sem mislila, da jih ne poznajo.  

 

Ali so se otroci prvega starostnega obdobja igrali skupaj ali individualno? 

 

Za to starost je značilno, da se otroci igrajo individualno. Tako je tudi na začetku potekala 

igra z materiali, katere so imeli ponujene za igro. Le tu pa tam sta se povezala dva otroka v 

igri, najpogosteje sta bila to brat in sestra – dvojčka. Šele pozneje se je razvila skupinska igra, 

v kateri so se otroci družili in poleg igre vzpostavili tudi medsebojno komunikacijo. V igrah s 

toaletnim in starim papirjem je bilo možno opaziti najizrazitejšo skupinsko igro, izrazita je 

bila tudi v igri s stojalom za sušenje perila.  

 

Ugotoviti sem želela, ali so sposobni samostojno obesiti perilo na stojalo za sušenje 

perila. 

 

S ponosom lahko rečem, da je večina otrok kmalu ugotovila, kako lahko obesijo perilo na 

stojalo brez lesenih kljukic in s kljukicami za perilo. Na začetku so imeli težave pri kljukicah, 

saj so jih obračali narobe, ko so jih hoteli pripeti na vrv. 

 

Ali so znali poimenovati posamezne materiale, ki so jih uporabili pri dejavnostih? 

 

Otroci so materiale prepoznali in nekatere tudi poimenovali (za toaletni papir so dejali »papil 

za litko blisat«, za blago so dejali »za poklit«).  

 

Ugotoviti sem želela, ali se bodo med dejavnostjo pojavili konflikti. 
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Konfliktnih situacij ni bilo možno opaziti, saj so otroci imeli zadostno količino ponujenega 

materiala za igro. Pri igri s stojalom za sušenje perila so si tudi pomagali med seboj. 

 

Kako so rešili konfliktne situacije, če do njih pride? 

 

Do konfliktnih situacij ni prišlo, zato jih ni bilo treba reševati. 

 

Pri kateri od ponujenih možnosti so si pomagali med seboj? 

 

Pri igri s stojalom za sušenje perila so si pomagali med seboj, medtem ko so pri igri s 

papirjem sodelovali med seboj (nosili so papir, blago, si ga podajali in spodbujali drug 

drugega). 
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10 ZAKLJUČEK 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem obravnavala tehniko v predšolskem obdobju, 

materiale, s katerimi so otroci manipulirali, razvoj malčka (od 2 do 3 let), igra malčka in 

aktivno učenje.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem poskušala doseči cilje, ki sem si jih zadala v nalogi 

in jih realizirala skozi projekt Spoznavanje materialov v prvem starostnem obdobju in igra z 

njimi. 

 

Otroci prvega starostnega obdobja so zelo vedoželjni in radi preizkušajo nove stvari, 

predmete. Materiali, kot so papir, tekstil in les, so malčkom dali veliko možnosti za 

spoznavanje, raziskovanje, manipulacijo in igro. Med projektom so bili zelo aktivni, 

samostojni, ustvarjalni in domiselni. Z materiali in stojalom za sušenje perila so otroci 

manipulirali na načine, ki so bili tudi meni zanimivi (npr.: skrivanje pod stojalom, pokrito z 

blagom, animiranje lutk, plazenje preko in pod stojalom, oblekica iz toaletnega papirja …).  

 

Iz dejavnosti v okviru projekta je razvidno, kako in na kakšne načine so materiale in stojalo 

uporabili.  

 

Materiali so bili za njih zanimivi, vendar ko sem ponudila še stojalo, so otroci pokazali, 

koliko domišljije premorejo v igri s sovrstniki. Sproti so si postavljali nove izzive in jih prav 

tako uspešno reševali. Mojo pomoč so potrebovali le enkrat, mogoče dvakrat. 

 

Z velikim veseljem lahko povem, da so se s stojalom na začetku raje igrali dečki kot deklice. 

Bila sem prijetno presenečena, saj sem bila prepričana, da dečkov to ne bo zanimalo. 

 

Stojalo je bilo vedno v igralnici, tako da so se otroci lahko igrali z njim, kadar so želeli. Bilo 

je zloženo, zato so ga morali vedno znova sami postaviti pred igro. 
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Na začetku je to storil deček, ki ga je prvi dan sestavil, pozneje so se opogumili še drugi 

otroci. Stojalo niso uporabljali samo za perilo in kljukice. Kmalu so ugotovili, da je uporabno 

za veliko stvari. Nanj so obešali risbe, igrače, ga za imeli lutkovno gledališče, se plazili pod 

njim … Z njim so se igrali tudi zunaj, kjer so lahko obešali mokro »perilo«, pod njim parkirali 

štirikolesnike in ga tako spremenili v garažo.  

 

Zelo sem ponosna na naše malčke, saj so pokazali veliko zanimanje in tudi veliko domišljije v 

projektu. Ko sem projekt začela izvajati, sem predvidevala, da bo prišlo do konfliktnih 

situacij, vendar so me malčki prijetno presenetili, saj je projekt minil brez nesoglasij in 

konfliktov. Otroci so med seboj sodelovali in si pomagali.  
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