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POVZETEK 

 

Diplomska naloga z naslovom Izdelava didaktičnih igrač z od 2- do 4-letnimi otroki je 

sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem predstavila splošna 

načela otrokovega razvoja ter razvojne značilnosti otrok v starostnem obdobju od 2 do 4 let. 

Opredelila sem pojem in vrsto iger ter igrač, prav tako sem predstavila njihovo vlogo v vrtcu. 

Opisala sem pomen igre za otrokov razvoj ter najpogostejše dejavnike, ki vplivajo na 

otrokovo igro. Na koncu teoretičnega dela sem predstavila definicije različnih avtorjev, ki 

opisujejo pojem didaktične igrače. 

V empiričnem delu sem predstavila deskriptivno metodo raziskave, ki vključuje dvanajst 

otrok, starih od 2 do 4 let. Z otroki smo z ustvarjalno-tehničnimi procesi ustvarili 7 

didaktičnih igrač, s katerimi so si v igralnici ustvarili nov igralni kotiček, ter z njihovo 

pomočjo urili svoje socialne, gibalne, čustvene in komunikacijske spretnosti. 

S fotografijami sem prikazala potek izdelave igrač, končni izdelek in interakcijo otrok z 

izdelanimi igračami in igro. Vse dejavnosti, ki sem jih izvajala v vrtcu, sem dokumentirala, 

opisala in analizirala. 
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ABSTRACT 

 

Diploma thesis Making of didactic toys with two- to four-year-old children is composed of 

theoretical and empirical part. In the theoretical part I presented general principles of child 

development and developmental characteristics of two- to four-year-olds. I defined the notion 

and type of play and toys plus presented their role in kindergarten. I also touched upon the 

significance of play in child development and the most common factors that affect child's 

play. At the end of theoretical part I included definitions from various authors that describe 

the notion of didactic play.  

In the empirical part I presented the implemented descriptive research method which included 

twelve children aged between two and four. With the use of creative-technical processes we, 

together with the children, created seven didactic toys with which they designed a new play 

corner in the playroom; with the help of these toys they also practiced their social, locomotor, 

emotional and communication skills.  

I used the photos to illustrate the process of making toys, final product as well as child's 

interaction with the toys made and the play. I documented, described and analysed all the 

activities implemented in the kindergarten.  
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UVOD 

 

Otrok v svoji vsakdanji igri, ob kateri razvija svoje socialne, čustvene, komunikacijske in 

gibalne spretnosti, uporablja raznovrstne igrače, ki pripomorejo k hitrejšemu in 

intenzivnejšemu razvoju sposobnosti. Tako doma kot tudi v vrtcu jih večinoma najdemo v 

velikih količinah, vendar se včasih odrasli ne zavedamo, da praktičnosti in uporabnosti igrač 

ne pogojujejo visoka cena, tematika risanih likov ter lep in popoln izgled le-teh. Ravno 

prednovoletni čas je čas velikega potrošništva, ko je pri ljudeh zaradi časovne stiske in 

količine daril važen predvsem estetski videz izdelka. Pogačnik - Toličič (1978) v knjigi Igrača 

– otrokova potreba meni, da so otroške trgovine prepolne igrač, izdelane s strani oblikovalcev, 

ki zelo malo vedo o otrokovih potrebah, in čeprav so lepe, se jih otrok hitro naveliča. 

Kljub temu da odrasli dajemo velik poudarek na takšne in drugačne igrače, pa hkrati 

pozabljamo, da se otrok uči, raziskuje in razvija iz izkušenj, ki jih pridobiva v svojem 

življenju. Ni dovolj, da otroka samo zaposlimo z igračami, s katerimi se bo igral ure in ure, 

ampak si moramo vzeti čas in se mu pridružiti, se pogovarjati in ustvarjati z njim. 

V predšolskem obdobju so otroci zelo ustvarjalni, kar lahko sklepamo na podlagi velikega 

zanimanja za tovrstne dejavnosti. Čeprav so še majhni in neizkušeni, imajo veliko željo po 

uveljavitvi in sprejetosti v družbi, aktivno oponašajo dejanja odraslih in imajo željo po 

samostojnosti. V svojih aktivnostih preizkušajo svojo vztrajnost in natančnost, razvijajo 

finomotorične spretnosti in spoznavajo ter obvladajo orodja, s katerimi rokujejo.  

Pri delu v vrtcu z od 2- do 4-letnimi otroki se mi je porajalo vprašanje, ali bi otroci želeli 

izdelati svoje didaktične igrače, s katerimi bi se lahko igrali, se vključevali v socialne igre in 

razvijali spretnosti na različnih področjih. Glede na njihovo ustvarjalnost lahko deloma 

pritrdim, da bi se tega z veseljem lotili, še posebej, če bi pri tem lahko uporabljali orodje, ki 

ga v vsakodnevnem življenju uporabljajo tudi odrasli. 

V diplomski nalogi sem želela predstaviti postopek izdelave didaktičnih igrač, pri katerem 

otroci aktivno sodelujejo in ustvarjajo z uporabo različnega materiala in orodja, ter jih s tem 

spodbuditi k spontani uporabi obojega.  
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1 OTROKOV RAZVOJ 

1.1 SPLOŠNA NAČELA OTROKOVEGA RAZVOJA 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno soodločata okolje in dednost na ravni 

socialnega in fizičnega razvoja (Marjanovič Umek idr., 2001). Prične se že od zarodka dalje, a 

pri vsakem otroku le-ta poteka različno hitro, odrasli pa lahko na razvoj vplivamo z 

opogumljanjem in spodbujanjem, ne moremo pa spremeniti zaporedja stopenj (Stoppard, 

1992). 

Marjanovič Umek in drugi (2001) v knjigi Otrok v vrtcu opisujejo nekatera splošna načela 

otrokovega razvoja, ki so tudi vodila za vzgojiteljice, ki jih lahko vključijo v svojo dnevno 

prakso s predšolskimi otroki:  

– za otrokov razvoj sta pomembna tako dednost kot okolje, zato nobena značilnost ni 

določena izključno z dednostjo ali izključno z okoljem; 

– razvoj poteka v predvidljivih smereh v večji celovitosti, kjer se prepletajo kakovostne 

in količinske spremembe oz. linearnost v razvoju in razvojnih obdobjih; 

– pomembna sta socialno in podporno okolje, Bronfenbrenn (1979) in Bowman (1996) 

poudarjata, da je otrokov razvoj najbolje razumljen v sociokulturnem kontekstu, le-ta 

pa oblikuje razvoj v različne podobe in oblike; 

– pri razvoju se ne pojavlja samo napredek, ampak tudi nazadovanje (npr. mlajši otrok 

ima večjo sposobnost zapomnitve podatkov kot odrasli, vendar tudi istočasno manj 

izdelane strategije zapomnitve); 

– poudarjajo se individualne razlike med otroki, kjer se med kronološko isto starimi 

otroki otrokova starost prepoznava le kot grobi pokazatelj razvojne zrelosti; 

– v celotnem procesu so različna otrokova obdobja tudi različno ustrezna in učinkovita 

za učenje spretnosti (npr. prva tri leta otrokovega življenja so optimalno obdobje za 

razvoj govora in komunikacije); 

– za otrokov razvoj je pomemben izziv glede na njegove sposobnosti in spretnosti, 

čeprav sam teži k situacijam, ki dajejo možnost delovanja v svoji razvojni starosti;  
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– različna področja otrokovega razvoja so med seboj prepletena (čustveno, socialno, 

gibalno, spoznavno), torej razvoj enega področja vpliva na razvoj drugega in obratno. 

 

1.1  RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OD 2- DO 4-LETNIH OTROK 

1.1.1   Razvoj mišljenja 

V tem starostnem obdobju Piaget govori o prekonceptualnem ali simbolnem mišljenju. Za 

otroka v tem obdobju je značilno:  

– transduktivno mišljenje (povezovanje dveh različnih dogodkov, ko otrok sklepa, da je 

eden povzročil drugega);  

– nezmožnost hierarhične ločitve med razredi (težje razumevanje, da je isti objekt lahko 

hkrati uvrščen v dva različna razreda); 

– egocentrizem, ko je otrok nezmožen se postaviti v točko drugega in je usmerjen le na 

en vidik situacije (npr. na vprašanje, ali ima brata, odgovori pritrdilno, ko pa ga 

vprašamo, če ima njegov brat brata, pa zanika) (Batistič Zorec, 2000). 

1.1.2   Razvoj govora 

Razvoj govora obsega učenje fonoloških, semantičnih in sintaktičnih pravil. Reynell (1969) je 

razvoj govora razdelil na tri komponente izražanja, ki se s starostjo otroka hitro razvijajo. 

Struktura govora se hitro razvija v prvih treh letih, besednjak do starosti štirih let in pol ter 

vsebina govora med drugim in šestim letom otrokovega življenja (Marjanovič Umek, 1990). 

Marjanovič Umek (1990) meni, da šele po drugem letu starosti lahko govorimo o prvi 

strukturi otrokovega stavka (celota, sestavljena iz delov, ki so v medsebojnem razmerju), prej 

pa gre bolj za nizanje besed. Povezovanje besed v stavke imenujemo telegrafski govor, kjer 

otroci na različne načine kombinirajo in premikajo dve ali več besed (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

Pri dveh do treh letih otrok že zna 200 do 300 besed in se vztrajno zanima za nove besede. 

Govori zmerno tekoče, četudi besed ne izgovarja prav, ter je zmožen v istem stavku 
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preskakovati z ene teme na drugo. Za povezovanje povedi pričenja uporabljati veznik »in« ter 

pravilno uporablja osebne zaimke (npr. »jaz«, »mene«, »ti«) (Stoppard, 1992). 

Pri treh do štirih letih je otrokov govor bolj tekoč, zanesljiv, uporablja tudi nove besede, ki jih 

ima zelo rad. Ugotovi, da z jezikom lahko ukazuje in preprečuje dogajanja. Uporablja sleng, 

nesmiselne in izmišljene besede ter se v pogovor vključuje z vprašanji »Zakaj?« in »Kdaj?« 

(Stoppard, 1992). 

1.1.3 Razvoj finomotorike 

Finomotorične spretnosti so pomembne pri vsakdanjih opravilih, hranjenju, oblačenju in igri, 

zato je treba otroku pomagati, da se jih nauči, jih izpopolni ter s tem zraste v samostojno 

osebo (Stoppard, 1992). 

V drugem letu je otrok zmožen prinesti žlico k svojim ustom, pri igri gradi iz kock različne 

oblike, prične obvladovati barvice in svinčnike in spretnost listanja knjig. Do treh let ima 

otrok še nekaj težav pri koordinaciji oko-roka, ki je nujno potrebna pri finih ročnih spretnostih 

(Horvat in Magajna, 1987). 

Pri treh letih sam odpenja in zapenja gumbe, zna zgraditi stolp iz 9 kock, velikanski korak v 

razvoju koordinacije možganov in mišic pa je poskus uporabe škarij. Pri štirih letih se pojavi 

boljše obvladanje natančnejših nalog (Stoppard, 1992). 

1.1.4 Socialni razvoj 

Otroci imajo že od samega začetka dar za vzpostavljanje odnosov s starši, in to je model vseh 

nadaljnjih odnosov. Ko pa se začnemo z otrokom pogovarjati, se intenzivno začne njegov 

socialni razvoj (Stoppard, 1992). 

Pri dveh do treh letih je otrok zmožen sočutja do drugih, želi potolažiti in pomagati. V 

primerjavi z dveletnim otrokom, ki je rad samovoljen in rad marsikaj presliši, je triletni otrok 

že bolj družaben, želi ugajati in se bolj vključiti v skupino (Žlebnik, 1975). Postane tudi bolj 

odprt v odnosu do drugih in neodvisen ter začne navezovati trdnejša prijateljstva z odraslimi 

in otroki (Stoppard, 1992). 
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2 IGRA 

2.1 OPREDELITEV POJMA IGRA 

Igra je igralna dejavnost, v kateri otrok raziskuje svoje igralne zmožnosti ter z razumom, s 

čustvi in z domišljijo vzpostavlja razne zveze in ji vedno znova in znova daje neustavljivi 

polet (Pogačnik Toličič, 1978).  

Je svobodna spontana dejavnost, ki poteka po notranji nujnosti z logiko, ki je drugačna od 

logike zunanje stvarnosti, kakor jo dojemajo odrasli. Če odrasli pretirano posegamo vanjo, 

okrnemo njeno spontanost in originalnost ter jo uničimo. Otrokova igra je neizčrpen rezervoar 

različnih možnosti in idej, ki jih najverjetneje ne bomo nikoli do konca izčrpali (Marjanovič, 

1981). 

S psihološkega vidika je igra opredeljena kot svoboden akt, ki je omejen na svoj svet in ni 

povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb. Sociološka opredelitev pa pravi, da je 

igra svobodna, ločena, nejasna, neproduktivna, nepredpisana in fiktivna aktivnost (Papotnik, 

1988).  

Toličič (1961) opisuje igro kot sestavni del otrokovega življenja, ki je kljub spremembam v 

načinu življenja na raznih stopnjah družbenega razvoja ostala sestavni del otrokove 

dejavnosti. 

Različne psihološke teorije podajajo številne interpretacije otroške igre, vendar v vseh 

prepoznamo skupne značilnosti:  

– otrok v vsebini igre odraža dogodke in odnose iz svojega življenja, 

– je notranje motivirana s ciljem igralne dejavnosti, 

– značilna je visoka stopnja divergentnosti (otrok se v igri vede inventivno, fleksibilno), 

– v njej se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja (čustveno, socialno, 

gibalno, spoznavno) (Marjanovič Umek idr., 2001). 
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2.2 VRSTE OTROŠKE IGRE 

Otroška igra ima svojo univerzalno značilnost in specifičnost, vendar se s starostjo in z 

razvojem spreminja. Razlikuje se v številu različnih vrst iger, v skupinah in podskupinah ter 

različnem poimenovanju in vsebini (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

I. Toličič (1961) je izdelal klasifikacijo igre, ki se je pri nas najbolj uveljavila. Igro deli v štiri 

skupine: 

– funkcijska igra: obsega prijemanje, vtikanje, tipanje, metanje, skakanje; 

– domišljijska igra: obsega igro vlog; 

– dojemalna igra: obsega opazovanje, posnemanje, poslušanje pravljic; 

– ustvarjalna igra: obsega risanje, oblikovanje, gradnjo, pripovedovanje.  

Ta klasifikacija je zanimiva predvsem zato, ker vsebuje dojemalno igro kot posebno skupino, 

ki je pri drugih avtorjih ne najdemo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

2.2.1 Vrste otroške igre od 2- do 4-letnih otrok 

V drugem letu otrokove starosti funkcijska igra v primerjavi s prvim letom prične pojenjati, 

zasledimo pa razvoj domišljijske in dojemalne igre, ki dosežeta največji razmah med četrtim 

in petim letom, nato pa občutno upadata. V tretjem letu pri otroku pričnemo opažati 

ustvarjalno igro, ki postopoma narašča in v primerjavi z ostalimi oblikami iger doseže v 

šestem letu vodilni položaj (Toličič, 1961). 

Toličič (1961) svojo razlago strne v ugotovitev, da so pri predšolskem otroku prisotne vse 

oblike iger, glede na starostno obdobje pa prevladujejo le posamezne oblike le-teh. 

 

2.3 POMEN IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 

Predšolski otroci ne vidijo sveta tako kot odrasli, vendar tako kot ga sami doživljajo. Podobno 

velja za stvari, ki jim pripisujejo drugačen pomen kot odrasli. Igrajo se, da zadostijo notranji 

potrebi po dejavnosti, ki je v igri največkrat usmerjena k nekemu cilju. V otroško igro so 

vpletena čustva, ki pripomorejo k otrokovi večji motivaciji, ter domišljija, ki omogoča 
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ustvarjanje in doživljanje tistega, česar v resničnem svetu ne more. Prav domišljijske igre 

imajo velik pomen za otrokov intelektualni razvoj. Študije so dokazale, da lahko to dosežemo 

z raznimi možnostmi in s primernimi spodbudami, ki morajo biti ustrezne in morajo na otroka 

delovati dalj časa. Rezultat tega so otrokova izvirnost in iznajdljivost ter postopno 

izpopolnjevanje govornega izražanja (Marjanovič, 1981). 

Otrokova igra ima velik družbeni pomen, saj se že zelo zgodaj preprosto nauči družbenih 

vlog, ki jih bo imel v nadaljnjem življenju. Z igro vlog raznih ljudi preizkuša svoje spretnosti 

in spoznava mnoge zakonitosti in zveze (Pogačnik Toličič, 1978). 

Žlebnik (1975) razlaga, da se otrok v igri uči delati po določenem načrtu, živeti v skupnosti, 

biti iznajdljiv in ustvarjalen. Z igro se intenzivno izobražuje in vzgaja, pridobiva pogoje za 

razvoj drugih dejavnosti in pridobiva odnos do resničnosti.  

 

2.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OTROKOVO IGRO 

Vpliv na otrokovo igro je odvisen od načina, količine in vsebine iger, ki se jih otroci igrajo, 

govorimo torej o manifestativnih razlikah. Dejavniki, ki pogojujejo te razlike, so različni in 

delujejo istočasno: 

– zdravstveno stanje: zdravi otroci se igrajo več kot bolni otroci, zato je za te treba 

organizirati igralno okolje; 

– gibalni razvoj: gibalno bolj razviti otroci se več in dalj časa udejstvujejo v igralnih 

aktivnostih kot otroci, ki so gibalno slabše razviti; 

– intelektualni razvoj: intelektualno bolj razviti otroci prednjačijo v igralnih aktivnostih 

pred ostalimi, razlika je tudi v izboru igralnega materiala in iger; 

– spol: od začetka razlik med dečki in deklicami ni, pozneje pa se pokažejo vse večje 

razlike, ki jih v glavnem pogojuje okolje; 

– tradicija: otrok z igro usvaja in spoznava kulturno tradicijo, v kateri živi; 

– letni čas: ta vpliva predvsem na vsebino in izbor tem iger; 
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– okolje: ta dejavnik lahko zelo spodbuja spontanost, obseg in vsebino otrokove igralne 

aktivnosti, razlike pa se kažejo predvsem med mestnimi in podeželskimi otroki; 

– družbenoekonomski status družine: razlike med otroki se občutijo predvsem s starostjo 

v sklopu materialnih zmožnosti družin; 

– količina prostega časa: predvsem pride do izraza pri šolskih otrocih, ki zaradi 

obveznosti preživijo veliko časa v šoli; 

– igračke in druga sredstva za igro: vpliv ne le pomanjkanja igrač, temveč tudi  

neustreznih igrač glede na otrokove razvojne potrebe in prenasičenost z igračami 

(Horvat in Magajna, 1987). 

Na igro večinoma ne vpliva le en dejavnik, zato ga pri pojasnjevanju posamezne vrste 

otrokove dejavnosti ne smemo nekritično poudarjati. Vedno jih sodeluje več v posebnih 

pozitivnih medsebojnih zvezah (Horvat in Magajna, 1987). 

 

2.5  IGRA V VRTCU 

Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine vpletena 

v koncept kurikula za vrtce, tako v načrtovanje dejavnosti kot v vsakdanje življenje otrok v 

vrtcu (Marjanovič Umek idr., 2001). Pomembno mesto ima v kurikulu za predšolske otroke 

prav zato, ker je za otroka nekaj naravnega in prijetnega, hkrati pa vzpostavi prostor, ki je 

definiran z razmerjem med otrokovim trenutnim in potencialnim razvojem. V igri se v 

otrokovih dejavnostih prepletajo različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in 

način življenja otroka smiselno in strokovno utemeljeno (Bahovec idr., 1999). 

Velik vpliv na otrokovo igro imajo prostorske zmogljivosti, zunanji prostor in število otrok v 

skupini, ki velikokrat niso naravni in spodbudni, kot bi si želeli, zato je pogosto treba z 

mnogo domislicami ustvariti možnost za raznovrstne dejavnosti. Prav za to je potrebna 

prisotnost vzgojiteljice, ki je ustvarjalna, domiselna, zrela in dobro strokovno usposobljena 

oseba (Marjanovič, 1981). 
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3 IGRAČE 

3.1  OPREDELITEV POJMA IGRAČA 

Igračo v širšem pomenu predstavlja vsak predmet, ki ga je otrok zmožen spremeniti v sebi 

želeno igračo v igri. Je otrokov prvi soigralec v igri, njegov prijatelj in zvesti spremljevalec, 

hkrati pa je vzgojno sredstvo, ki spodbuja opazovanje, razmišljanje, razvijanje različnih 

spretnosti, vztrajnosti in sodelovanja (Marjanovič, 1981). 

Pogačnik Toličič (1978) meni, da so igrače pomemben dejavnik v razvoju vsakega otroka, saj 

vplivajo na njegov celoten psihofizični, socialni in čustveni razvoj ter mišljenje in ga 

seznanjajo z ljudmi. 

Pri mlajših otrocih igrače predstavljajo sprva otrokovega roke, noge, prsti, obraz, telo, pa 

odeja, krpice, papir, škatle, vrečke, kamenčki, lončki. Pozneje pa tudi igrače, ki jih naredimo 

sami ali pa so industrijsko izdelane (Marjanovič, 1981). 

 

3.2  KLASIFIKACIJA IGRAČ 

L. Marjanovič (1981) razlaga, da otrok z igračami pridobiva številna spoznanja na čustvenem, 

spoznavnem in motoričnem področju. S tega vidika razdeli igrače po njihovi osnovni funkciji. 

1. Igrače za razgibavanje vplivajo na razvoj otrokove motorike in omogočajo ter 

pospešujejo razvoj telesnih spretnosti. V to skupino sodijo različne žoge, najrazličnejše 

živali, ki jih otrok poriva ali vleče za seboj, različna vozila, skiro, tricikel, kolo itd. 

2. Ljubkovalne igrače spremljajo otroke od prvih dni življenja v različnih situacijah, okoljih 

in pripomorejo k razvoju zdrave in srečne osebnosti. Sem spadajo razne lutke, medvedki, 

pajacki itd. 

3. Igrače za spodbujanje otrokove domišljije in ustvarjalnosti pri mlajših otrocih 

predstavljajo igrače, ki so po zunanji podobi zelo podobne resničnim predmetom (npr. 

miza, stoli, omara, postelja), pri starejših otrocih pa je zaželeno, da te igrače tudi delujejo 

tako kot v resničnem življenju. 
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4. Igrače za gradnjo in konstruiranje pri otroku razvijajo tehnične sposobnosti. Otrok 

konstruira z lego kockami, gradbenimi elementi ali pa ustvarja z naravnimi materiali, kot 

so pesek, voda, kamni itd. 

5. Pripomočki za družabne igre navajajo otroke na upoštevanje pravil in sodelovanje s 

sovrstniki, kar zelo pripomore k socialnemu razvoju. Sem spadajo domino s slikami ali 

pikami, tombola, Človek, ne jezi se itd. 

6. Priložnostne igračke izdelajo otroci sami ali ob pomoči odraslih in imajo velik pomen za 

otrokov razvoj. Utrjujejo zaupanje v lastne sposobnosti in nanje se močno navežejo. 

Izdelane so iz različnega materiala (npr. papir, blago, plodovi) in za različne namene (npr. 

darilo prijatelju, novoletno praznovanje, letovanje na morju). 

3.2.1 Klasifikacija igrač od 2- do 4-letnih otrok 

L. Marjanovič (1981) navaja pogoste igrače za posamezno starost otrok in obliko otrokove 

igre. Igrače za starost otrok od 2. do 4. leta razvrsti v štiri kategorije: 

Igrače za:    

Razgibavanje in  

razvijanje spretnosti 

 

Domišljijsko igro Gradnjo in 

konstruiranje 

Družabne igre 

-  biseri, plastične in 

lesene kroglice za 

nizanje; 

 

- različna vozila 

(vlaki, avtomobili, 

letala, ladje); 

 

- igrače za igro v 

peskovniku 

- pručka na kolesih, 

tricikel, go-kart, 

samokolnica; 

 

- različne žoge; 

-  medvedek; 

 

- punčke – 

dojenčki; 

 

- oblačila za 

punčke; 

 

- hišna oprema za 

punčke: 

spalnica, dnevni 

prostor, kuhinja, 

posode, pribor za 

kuhanje, oprema za 

trgovino, frizerja, 

- različen gradbeni 

material (lego, 

gradbeni elementi, 

bimo), paličice za 

vtikanje, preprosti 

sestavljanke; 

 

- različne vlaganke; 

 

- barvasti papir; 

 

- kreda, voščenke, 

barvice, velik čopič, 

škarje (z ukrivljenim 

robom). 

- barvne kocke, 

parne slike, frnikole; 

 

- glasbene igrače; 

 

- preproste slikanice. 
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- sani 

- oprema za igrišča. 

 

zdravnika. 
 

 

3.3  IGRAČA V VRTCU 

V vrtcu vzgojiteljice ugotavljajo, da otroci ne potrebujejo toliko igrač, kot mislimo, saj so 

otroci že doma nasičeni z igračami, nekateri pa pozabijo nanje tudi v vrtcu. Vendar vseeno 

otroku v vrtcu ponudimo take igrače, ki jih v ožjem družinskem okolju nima, in obratno. 

Primerne igrače so: 

– igrače, s katerimi se otroci preizkušajo v različnih družabnih igrah (npr. Človek, ne 

jezi se), 

– ljubkovalne igrače, ki jih imajo otroci zelo radi, ne glede na starost (npr. lutke in živali 

iz mehkega blaga), 

– gradbeni materiali in konstruktorji, pri igri s katerimi so otroci najbolj vztrajni in z 

njimi rastejo (npr. lego kocke), 

– žoge vseh vrst in velikosti iz poskočne plastike ali mehkega blaga, 

– vozila, ki si jih v dobi hitrega razvoja znanosti in tehnike težko predstavljamo 

(Marjanovič, 1981). 

 

3.4  DIDAKTIČNA IGRAČA 

Bruce (1996) razlaga, da so didaktične igrače sredstva, ki razvijajo otrokovo mišljenje in 

spodbujajo razvoj pisanja, branja, razumevanja števil, fizike in tehnologije, zato so pogosto 

visoko strukturirane (Marjanovič Umek in Zupančič, 2005). 

Kamenov (1981) našteva različne didaktične igrače, kot so slike v parih, domino, potapljanje 

ladjic, šah, labirinti, Človek, ne jezi se, sestavljanje kock itd. (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2005). 
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Avtor še navaja, da se pomena igre in igrač zavedajo le vzgojitelji in učitelji, medtem ko se 

otrok, ki se igra z igračami, tega ne zaveda in zanj ta cilj ni poglaviten (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2005). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1  RAZISKOVALNI PROBLEM 

4.1.1 Opredelitev problema 

Igra v predšolskem obdobju je nepogrešljiva dejavnost tako v vrtcu kakor tudi doma. Ne 

glede na to, pri kateri vrsti igre je otrok udeležen, vedno lahko govorimo o vpletenosti čustev 

in njegovem razvoju domišljije in ustvarjalnosti (Marjanovič, 1981). L. Marjanovič (1981) še 

dodaja, da je pomembno, da odrasli razumemo in spodbujamo otroško igro, saj je prav ta 

pomembna za otrokov nadaljnji razvoj. 

Najpomembnejši dejavniki, ki jih otroci uporabljajo v svoji igri, so igrače. Poznamo veliko 

vrst otroških igrač in odrasli se premalo zavedamo, da igrače, ki jih vidimo na policah v 

otroških trgovinah, morda niso najboljše za otroka. Čeprav so te igrače najlepše oblikovane in 

umetniško neoporečne, se jih otroci hitro naveličajo in odložijo iz rok (Pogačnik Toličič, 

1978). 

Velik vpliv na otrokov razvoj imajo didaktične igrače. Dixson (1992, v: Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001) meni, da so to igrače, s katerimi otroci razvijajo svoje kognitivne in socialne 

spretnosti ter samopodobo. 

V empiričnem delu diplomske naloge želim od 2- do 4-letne otroke z izdelovanjem 

didaktičnih igrač iz različnih materialov spodbuditi k njihovi spontani uporabi. Približati jim 

želim načelo kakovosti doma izdelanih igrač, predvsem v decembrskem obdobju, ki velja za 

čas obdarovanja in ustvarjanja ter čas prazničnih trgovskih izložb in polic, polnih dragih igrač 

in iger. Seznaniti jih želim z različnimi materiali ter jih v celotnem procesu od izdelave do 

uporabe didaktičnih igrač učiti in razvijati njihove mentalne in fizične sposobnosti na 

različnih področjih kurikuluma. Izdelane didaktične igrače bodo na voljo v posebnem kotičku, 

v katerem bodo namenjene spontani uporabi ves dan. Izdelali bomo tudi didaktično igračo, ki 

jo bodo otroci kot darilo lahko odnesli domov in jo imeli za domačo uporabo. 
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4.1.2 Cilji 

1. Otrokom približati uporabo didaktičnih igrač, s katerimi se bodo učili in razvijali svoje 

sposobnosti na različnih področjih. 

2. Ugotoviti, ali lahko otroke z izdelovanjem didaktičnih igrač ob spoznavanju različnih 

materialov in delovnih spretnosti spodbudim k spontani uporabi le-teh bolj kot k uporabi 

kupljenih igrač z enako didaktično vsebino. 

4.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Za dosego postavljenih ciljev sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Ali bo v odnosu otrok do igrač opaziti razliko med izdelanimi didaktičnimi igračami in 

kupljenimi igračami? 

2. Ali bodo od 2- do 4-letni otroci dovolj spretni in iz različnih materialov izdelali 

preprostejše didaktične igre? 

3. Ali bodo otroci sposobni opraviti vse tehnološke operacije (prebijanje, brušenje, 

izrezovanje, lepljenje, barvanje) pri izdelavi igrač, in pri katerih operacijah bodo 

potrebovali pomoč odrasle osebe? 

4. Ali bodo pri uporabi različnih didaktičnih igrač opazne razlike med dečki in deklicami? 

5. Ali bo pri izdelovanju didaktičnih igrač pri tehnoloških operacijah opaziti napredek pri 

otrocih ob koncu projekta? 

4.1.4 Raziskovalna metoda 

V diplomski nalogi bom uporabila deskriptivno ali opisno metodo empiričnega raziskovanja. 

Metoda opisuje skupek pojavov, ki opisujejo dogodke v vzgoji in izobraževanju kot 

primarnem viru raziskovanja. 
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4.1.5 Raziskovalni vzorec 

Raziskava bo temeljila na uporabi nenaključnega priložnostnega vzorca. Za vzorec 

raziskovanja sem izbrala skupino otrok iz Zavoda za kreativno varstvo Pri Dobri teti v Kranju. 

V skupini Medvedki je dvanajst otrok, starih od 2 do 4 let. 

4.1.6 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke bom zbrala z načrtnim in priložnostnim opazovanjem otrok med izdelovanjem 

didaktičnih igrač, med spontano igro otrok in s fotografijami ter z videoposnetki. 

4.1.7 Obdelava podatkov 

Podatke bom obdelala s postopki kvalitativne analize. 

 

4.2  PRIPRAVA NA IZVEDBO DEJAVNOSTI 

Z obiskom trgovin z igračami v prednovoletnem času, ko so še posebej polne, sem želela 

otrokom pustiti močan vtis popolnosti tovarniško izdelanih igrač. Poiskali smo različne vrste 

didaktičnih igrač, se pogovorili o njihovem videzu in vsak otrok je poiskal igračo, ki mu je 

bila najbolj všeč. Zanimivo je bilo, da so pozornost večine otrok pritegnile igrače, ki so 

oglaševale takšne in drugačne risane junake, četudi so bile z razvojnega in didaktičnega 

vidika zelo skromne.   
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Slika 1: Obisk trgovine z igračami. 

 

Veliko smo se igrali tudi z različnimi igračami v vrtcu. Otroke sem pustila, da si sami 

izberejo, s katerimi igračami se bodo igrali, in po pričakovanju so to bile velikokrat lego 

kocke, vstavljanke ter druge konstrukcijske igrače, s katerimi so urili finomotorične spretnosti 

in bogatili svojo domišljijo. 

Z obvestilom na oglasni deski smo vključili tudi starše, ki so nam pomagali pri zbiranju 

naravnih in umetnih materialov. Material smo uporabili za izdelavo didaktičnih igrač ter za 

prosto igro med dnevom. 

 

4.3  RAZISKAVA O POZNAVANJU IN UPORABI TEHNIČNIH ORODIJ 

PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI 

Pred pričetkom izdelave igrač sem z otroki preverila njihovo poznavanje in pravilno uporabo 

orodij za izdelavo didaktičnih igrač. Otroci so preizkus opravili individualno in imeli dovolj 

časa za izvedbo. Za vsako orodje sem pripravila material, ki so ga otroci morali brez pomoči 

obdelati. Poimenovati so morali vsa orodja ter v nadaljevanju opraviti naslednje naloge: 
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1. S škarjami obdelati kos papirja. 

2. S šilom preluknjati karton na označenih mestih. 

3. Z brusilnim papirjem zbrusiti leseno površino. 

                            Tabela 1: Poznavanje orodij pred izvedbo dejavnosti. 

          

 

 

V raziskavi je sodelovalo 12 otrok, od tega je bilo možnih 36 pravilnih odgovorov. Iz tabele 

lahko razberemo, da so otroci pravilno odgovorili na 10 vprašanj, kar je skupaj 27,7 %. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov preizkusa lahko povzamem, da so otroci orodja na začetku 

poznali slabo. Pri tem je škarje prepoznala večina, šila nihče in brusilni papir le eden od otrok. 

Tabela 2: Pravilna uporaba orodij. 

PRAVILNA UPORABA ORODIJ  

Skupno število pravilnih odgovorov 21 

Skupno število pravilnih odgovorov v % 58,3 

 

Odgovarjalo je 12 otrok, kar pomeni, da je bilo možnih 36 pravilnih rešitev. Iz tabele je 

razvidno, da so otroci pravilno uporabili orodje 21-krat, kar znese skupaj 58,3 % .  

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko povzamem, da so otroci srednje dobro uporabili vsa 

orodja, torej približno polovica otrok.  

 

POZNAVANJE ORODIJ  

Skupno število pravilnih odgovorov 10 

Skupno število pravilnih odgovorov v % 27,7 
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4.4  IZDELAVA DIDAKTIČNIH IGRAČ 

4.4.1 Izbira igrač 

Pri izbiri didaktičnih igrač sem upoštevala naslednje dejavnike: 

1. Izbrati orodje in zahtevnost tehničnih operacij primerno starosti otrok in s tem spodbuditi 

njihovo motivacijo pri izdelavi izdelkov. 

2. Uporabiti čim več različnih materialov za izdelavo, ki smo jih skupaj s starši zbrali v 

zbirnem centru odpadnega materiala in ki jih lahko otroci obdelajo sami ali ob pomoči 

vzgojitelja. 

3. Izdelati igrače, ki spodbujajo otrokove finomotorične spretnosti in sposobnosti, miselne 

operacije in jezikovne sposobnosti. 

4. Izbrati take igrače, ki jih bodo lahko uporabljali tako starejši kot mlajši otroci. 

4.4.2 Tulčasti tobogan 

Skupina: Medvedki 

Starost: 2–4 leta 

Področje dejavnosti: gibanje, matematika 

Globalni cilj:  

– spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 

Konkretni cilji:  

– otrok upravlja s kartonastimi tulci, ki omogočajo gibanje s prsti in z dlanmi in s tem 

razvija finomotorične spretnosti, 

– razvija hitro odzivanje in je usmerjeno pozoren med potekom igre, 

– zaznava in išče različne možnosti za rešitev problema (različne poti žogice), 
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– uči in zaznava orientacijo žogice (od zgoraj navzdol ter od leve proti desni). 

Metode dela: poslušanje, pogovor, opazovanje, lastna aktivnost, igra 

Oblike dela: skupna, individualna 

Materiali: kartonasta škatla, kartonasti tulci, pink ponk žogice, tempera barve, čopiči, 

pisemske razcepke 

Obdelovalno orodje: škarje, šilo 

 

Metodični postopek: 

UVODNI DEL:  

Z otroki si ogledamo tovarniško izdelano igračo ''leseni tobogan'' in se pogovorimo o njenem 

videzu in načinu uporabe. Otroci igračo preizkusijo. 

GLAVNI DEL: 

Pred dejavnostjo si ogledamo slikovno-tehnični načrt izdelave tulčastega tobogana, se 

pogovorimo o materialu, orodju in pripomočkih ter poteku dela. 

Otroci kartonaste tulce s škarjami razrežejo na polovico po dolžini. Predhodno označene točke 

na tulcih in škatli s šilom preluknjajo, da nastanejo majhne luknje. Škatlo in tulce pobarvajo z 

želeno barvo in počakajo, da se barva posuši. V luknje nato vstavijo pisemske razcepke tako, 

da gre le-ta najprej skozi tulec in nato skozi škatlo. Pisemske razcepke na koncu na zadnji 

strani škatle še razširijo.  

ZAKLJUČEK: 

Ves preostanek materiala, orodje in pripomočke skupaj pospravimo ter izdelano igračo 

preizkusimo. 
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ANALIZA: 

Otroke sem poklicala k sebi in jih povabila, naj se usedejo v krog na sredini igralnice. 

Nekateri so me kmalu začeli spraševati, kaj bomo počeli, saj sem imela ves material, 

pripomočke in orodje pripravljeno na mizi. Razložila sem jim, da bomo izdelali zanimivo 

igračo, s katero se bodo lahko vsi igrali. Najprej sem jim pokazala tovarniško izdelano igračo 

''leseni tobogan'' s frnikolami. Vprašala sem jih, ali jim je igrača všeč in ali se znajo z njo 

igrati. Vsi so igračo poznali in eden izmed otrok je odgovoril, da ima igrača »cesto, kjer se 

peljejo žogice in potem padejo na tla«. Leseni tobogan so preizkusili, lovili frnikole po celi 

igralnici in se ob tem neznansko zabavali. 

Nato smo si ogledali slikovno-tehnični načrt izdelave našega tulčastega tobogana. Sami so 

opazili, da bo treba barvati s čopiči in tempera barvicami, na sliki pa ni nihče prepoznal šila, s 

katerim bo treba obdelovati karton, medtem ko so škarje prepoznali in pravilno imenovali vsi. 

Celoten načrt je bil med dejavnostjo prilepljen na omari, da so se lahko otroci med delom 

orientirali. 

 

Slika 2: Preučevanje slikovno-tehničnega načrta. 

Otroci so pričeli obdelovati tulce s škarjami. Tu so potrebovali kar nekaj pomoči, saj so bili 

tulci malce trši od navadnega papirja in je bilo treba s škarjami dobro stisniti. Opazila sem, da 
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večina otrok ni obvladala pravilne drže škarij, predvsem v zapestju, ki so ga zvijali na vse 

strani.  

Naslednji korak je bil luknjanje tulcev in škatle s šilom. Otroke sem razdelila na dve skupini, 

kjer je prva skupina luknjala tulce, druga pa škatlo. Luknje so imeli predhodno zarisane in 

potrebna je bila natančnost. Pri mlajših otrocih sem opazila, da so imeli težave samo pri 

nastavljanju šila na luknje, zato sem jim pri tem pomagala, medtem ko starejši otroci niso 

imeli nobenih težav. Nekateri so šilo držali z eno roko, drugi pa so si pomagali z obema. 

           

Slika 3: Luknjanje škatle s šilom.                        Slika 4: Luknjanje tulcev s šilom. 

Sledilo je barvanje škatle in tulcev s tempera barvami. Ponudila sem jim različne velikosti 

čopičev in vsi so poskušali najti čim večjega. Med barvanjem so bili zelo motivirani, delo je 

potekalo brez težav. Pri barvanju škatle je eden izmed otrok uporabil tudi svojo ustvarjalno 

žilico in na škatlo risal različne motive. Med barvanjem sem poslušala, kako so med sabo 

komunicirali, češ, da je treba pobarvati še drugje, saj so nekateri barvali samo na enem in 

istem mestu. Samo eden izmed otrok, ki so barvali tulce, ni želel sodelovati, saj si ni želel 

umazati prstov. Vprašala sem ga, ali se želi pridružiti drugi skupini, in z veseljem je zamenjal 

mesto. 
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                 Slika 5: Barvanje škatle.                                   Slika 6: Barvanje tulcev. 

V luknje je bilo treba vstaviti še pisemske razcepke. Ta tehnika je prav tako zahtevala veliko 

finomotorične spretnosti, pri kateri so imeli več težav mlajši otroci, zato sem jim ponovno 

pomagala. Ko smo končali, sem otroke vprašala, kaj je še treba narediti, da bo igrača 

dokončana, in pustila, naj sami izvedejo še zadnji korak. Pomagali so si z načrtom in ob 

ugotovitvi, da je treba tulce namestiti v škatlo, je le dvema uspelo ugotoviti, da morajo 

pisemske razcepke, ki so že v tulcu, vstaviti v luknjo v škatli. Na vprašanje, kako bomo tulce 

pritrdili na škatlo, niso znali odgovoriti tudi ob pomoči načrta, zato sem jim razširitev 

razcepke kar demonstrirala. Razširitev pisemskih razcepk na zadnji strani je od otrok 

zahtevala zelo natančno finomotoriko, tako da je ta korak uspelo izvesti le nekaterim starejšim 

otrokom, pri ostalih pa je bila potrebna pomoč odraslega. 

                

   Slika 7: Vstavljanje pisemskih razcepk v tulce.              Slika 8. Vstavljanje tulcev v škatlo.                                                                                          
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Sledila je prosta igra s tuličastim toboganom. Otroke sem razdelila na tri skupine. Ena skupina 

otrok je preizkusila novo didaktično igro, otroci iz ostalih dveh skupin pa so si izbrali igrače 

po svoji izbiri, nato sem skupine zamenjala. Zelo zanimive so jim bile žogice, ki so se kotalile 

nepredvidljivo po tulcih in se včasih ustavile ob robu. Takrat so morali otroci poiskati rešitev, 

da se žogica uspešno prikotali do tal.  

 

Slika 9: Prosta igra s tuličastim toboganom.  

4.4.3 Družabna igra s figurami 

Skupina: Medvedki 

Starost: 2–4 leta 

Področje dejavnosti: družba, matematika 

Globalni cilj:  

– spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 
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Konkretni cilji: 

– otrok sodeluje pri skupinski igri, ki temelji na upoštevanju pravil, 

– rabi imena za števila do 6, 

– iz pravilnih geometrijskih teles izdela lastno (negeometrijsko) telo, 

– razvrščanje barvnih kvadratkov v skupine. 

Metode dela: poslušanje, pogovor, opazovanje, lastna aktivnost, igra 

Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Materiali: večja pravokotna igralna površina, stiropor, tempera barve, čopiči, lepilo,  

ravnilo, lesena kocka 

Obdelovalno orodje: brusilni papir, škarje 

 

Metodični postopek: 

UVODNI DEL:  

Otroke povabim, da si ogledajo tovarniško izdelani družabni igri Človek, ne jezi se in  Kače 

in lestve. Ob pogovoru ugotavljamo, kakšne so igre na pogled in kakšna so njihova pravila. 

Starejši otroci se preizkusijo v igri Človek, ne jezi se, mlajši pa v igri Kače in lestve. 

GLAVNI DEL: 

Z otroki si ogledamo slikovni načrt izdelave družabne igre s figuricami. Ob slikovnih 

predlogah otroci poskušajo ugotoviti, katere pripomočke, material in delovno orodje bomo 

potrebovali. 

S tempera barvo in čopiči pobarvamo leseno desko, ki jo bomo uporabili za podlago družabne 

igre. Poleg podlage z osnovnimi barvami pobarvamo leseno kocko ter risalne liste. Ko se vse 

posuši, otroci iz risalnih listov izrežejo že izrisane manjše kvadrate, ki jih prilepijo na leseno 

podlago. Sledi izdelava figuric. Otroci z brusilnim papirjem zbrusijo stiropor v želeno obliko 

in ga pobarvajo s tempera barvo. 
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ZAKLJUČEK: 

Orodje, pripomočke in ostanek materiala pospravimo ter pripravimo prostor za didaktično 

igro. Otroci se po skupinah preizkusijo v njej. 

 

ANALIZA: 

Otroke sem prosila, da se usedejo za mize. Ogledali smo si družabni igri Človek, ne jezi se in 

Kače in lestve. Otroke sem povprašala, če ju poznajo, in samo en fantek je poznal igro 

Človek, ne jezi se, druge igre otroci niso poznali. Prosila sem ga, naj še ostalim otrokom 

razloži pravila igre, z drugo igro pa sem jih seznanila jaz. Otroke sem nato razdelila na 

starejše in mlajše in vsi so se preizkusili v družabni igri. Največ težav so imeli prav pri 

čakanju nasprotnika, saj so vsi želeli metati kocko in čim večkrat igrati.  

Ogledali smo si slikovni načrt in ob pogovoru so otroci sami ugotovili, da bomo barvali s 

čopiči in rezali s škarjami, brusilnega papirja na sliki niso prepoznali, zato sem jim ga 

pokazala.  

 

Slika 10: Preučevanje tehničnega slikovnega načrta. 

Najprej so otroci s tempera barvo in čopiči pobarvali leseno podlago. Vsi so z veseljem in 

brez težav prijeli čopiče in pobarvali svoj del. Medtem ko smo čakali, da se barva posuši, smo 

se lotili barvanja kocke in risalnih listov. Tri otroke sem izbrala, da so pobarvali kocko, in 
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sicer po dve ploskvi iste barve, ostali pa so pričeli z barvanjem igralnih polj. Med barvanjem 

sem otroke spodbujala, naj poskusijo čim več barvati le v kvadratnem okvirju, ki je bil 

predhodno zarisan na listu. Večinoma so bili otroci zelo natančni in so pazili, da ne bi barvali 

izven črte, pri mlajših pa se je tudi dogajalo, da so pobarvali kar ves list. 

 

 

 

                                        

                 

 

                 Slika 11: Barvanje lesene podlage.                            Slika 12: Barvanje polj. 

Ko se je barva posušila, so otroci s škarjami izstrigli polja po že izrisani črti. Mlajši otroci so 

potrebovali malce več pomoči, predvsem pri pravilnem držanju škarij in papirja. Eden izmed 

otrok je prav zabavno uporabil zanimiv glagol in namesto striženja uporabljal besedo 

''škarjati''.  

Sledilo je lepljenje polj z lepilom na leseno podlago. Otrokom sem prinesla slikovni načrt, na 

katerem so zarisana polja. Želela sem preveriti, ali jim bo uspelo postaviti polja tako, kot je 

kazal načrt, zato so polja najprej postavili na podlago brez lepila. Osredotočili so se predvsem 

na število polj, le-ta so prešteli pravilno, vendar ne v povsem ravni liniji. Ko so po nekaj 

popravkih le dosegli identično postavitev kot na načrtu, so polja zalepili. Pri lepljenju ni bilo 

nobenih težav.  
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Slika 13: Lepljenje barvnih polj na podlago. 

Vsakemu otroku sem ponudila kos stiropora, ki ga je z brusilnim papirjem izoblikoval v 

želeno obliko. Vsi so pričeli s pravilnim obdelovanjem, le dvema mlajšima punčkama sem 

morala na začetku pomagati, da sta usvojili pravilen gib obdelave. Brusilni papir je bil v 

obliki kvadra in je imel na vseh stranicah hrapavo podlago, zato so ga otroci držali brez težav. 

Bili so zelo motivirani in se ob tem zabavali, saj je ob brušenju letelo naokoli veliko 

stiropornih ostankov. Pustila sem jih, da so brusili toliko časa, dokler niso bili zadovoljni in so 

končali svojo figuro. 

                              

         Slika 14: Brušenje stiropora.                Slika 15: Pravilno rokovanje z orodjem. 
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Vsak otrok si je izbral želeno barvo in z njo s čopičem pobarval svojo figuro. Nekateri so 

pobarvali celo, drugi so nekaj delov pustili brez barve. Da pa smo lahko pričeli z igro, smo 

morali počakati, da se figurice dobro posušijo. 

 

Slika 16: Barvanje igralnih figur. 

Otroci so se preizkusili v družabni igri. Razdelila sem jih na tri skupine, prvi dve sta se igrali s 

tovarniško izdelanimi igrami, tretja pa z novo igro. Pravila igre so bila, da je bil zmagovalec 

tisti, ki je s figurico prispel prvi na cilj. Figurica se je lahko premaknila le, če je tekmovalec 

na kocki vrgel isto barvo, kot je bila obarvana njegova pot s polji. Ker je vsak tekmoval s 

svojo figurico, jih je včasih zmedlo, ker so bile figurice drugačne barve kot polja. Nejasnost je 

bilo treba rešiti, zato sem jih vprašala, kaj bomo naredili. Eden izmed otrok je odgovoril, da 

naj figure postavijo na tisto polje, ki je iste barve kot sama figura, vendar sem razložila, da bi 

v takem primeru lahko igrali samo določeni otroci med seboj, zato sem jim predlagala, naj 

vsak izdela še dve figuri tako, da bo vsak otrok imel tri figure. Otroci so seveda bili več kot 

navdušeni in v naslednjih dneh je vsak izdelal še po dve barvni figuri. 
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Slika 17: Preizkus družabne igre s figurami. 

4.4.4 Vstavljanka iz pene 

Skupina: Medvedki 

Starost: 2–4 leta 

Področje dejavnosti: narava, matematika 

Globalni cilj:  

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 

Konkretni cilji: 

- poznavanje geometrijskih teles, 

- utrjevanje osnovnih barv. 

Metode dela: poslušanje, pogovor, lastna aktivnost, opazovanje, igra 

Oblike dela: skupna, individualna 

Materiali: pena, tempera barve, lepilo, čopiči, flomastri, ravnilo 
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Obdelovalno orodje: šilo, izvijač 

 

Metodični postopek: 

UVODNI DEL:  

Z otroki si ogledamo vstavljanke, ki so pripravljene na mizi. Pogovorimo se, kako in iz        

koliko delov so vstavljanke sestavljene ter kakšna je tema posamezne igrače. 

GLAVNI DEL: 

Vsak otrok si izbere nekaj geometrijskih teles, ki jih s flomastrom obrišem na peno. Otroci s 

šili in z izvijači prebijajo peno po izrisanih črtah. Otroci like odstranijo iz pene in jih s 

tempera barvami pobarvajo. 

ZAKLJUČEK: 

Delovno okolje pospravimo in otroci svoje vstavljanke preizkusijo. Vstavljanke lahko pozneje 

odnesejo domov. 

 

ANALIZA: 

Otroke sem povabila za mizo, kjer so bile razstavljene različne vstavljanke. Vprašala sem jih, 

če vedo, kako se take igrače imenujejo. Eden izmed otrok je odgovoril, da so to ''sestavljanke, 

ker sestavljaš živali''. Ker to niso sestavljanke, sem jim razložila razliko med sestavljanko in 

vstavljanko. Med pogovorom o videzu in načinu vstavljanja je eden izmed otrok razložil, da 

je treba paziti, da ti kakšen košček ne pade na tla, ker potem vstavljanke ne moreš do konca 

sestaviti. Opazili so tudi, da imajo nekatere majhne oprijemke na vrhu in nekatere ne. 

Razložila sem jim, da bomo ponovno pričeli izdelovati igrače, in tokrat so kar sami pograbili 

stole ter se posedli pred omaro, kjer smo si ogledali slikovni načrt izdelave naše vstavljanke iz 

pene. Na sliki so prepoznali orodje, vendar ga niso znali poimenovati. Pomagala sem jim pri 

začetnih črkah in kmalu so se spomnili na šilo. Za lažjo predstavo sem jim pokazala že 

izdelano vstavljanko. 
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Slika 18: Prikaz vstavljanke iz pene. 

 

Na peno sem s flomastrom otrokom obrisala izrezane različne like in črke, ki so si jih sami 

izbrali. Vsak otrok si je nato izbral svoj izvijač s ploščato konico. Opozorila sem jih, da 

morajo biti zelo natančni in prebijati čim bolj po črti. Pričakovala sem, da bodo imeli nekaj 

težav s tehniko in predvsem natančnostjo, vendar so dokazali nasprotno. Ker je bila pena 

mehka, so brez težav prebijali material, prav tako so bili zelo natančni in pozorni na črte. 

Nekateri so orodje držali z dvema rokama, drugi samo z eno. Proti koncu dela sem opazila, da 

jim je motivacija začela počasi upadati, zato so hoteli čim prej končati. Treba je bilo prebijati 

po črti zelo zgoščeno, da je otrok lahko del sestavljanke odstranil, tako pa so prebijali 

preredko po črti, zato sem se odločila, da bomo nadaljevali naslednji dan. 

                              

     Slika 19: Prebijanje pene po črti.         Slika 20: Pomoč pri nastavitvi orodja. 
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Sledilo je barvanje vstavljanke s tempera barvami, med čimer so bili zelo motivirani. Otroci 

so si izbrali poljubne barve, s katerimi so pobarvali svoje izdelke. 

 

Slika 21: Barvanje delov vstavljanke. 

 

Otroci so bili nad svojim izdelkom več kot navdušeni. Prav zaradi barv je postala igrača na 

pogled še bolj privlačna in je bila dodatno uporabna tudi kot igrača za utrjevanje barv. 

Otrokom je igrača, kljub temu da so jo že velikokrat sestavili, predstavljala izziv, saj je 

vsebovala tudi zahtevnejše like, ki jih je bilo treba pravilno vstaviti. 

 

 

                                      Slika 22: Igra z vstavljanko iz pene. 
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4.4.5 Čutni spomin 

Skupina: Medvedki 

Starost: 2–4 leta 

Področje dejavnosti: narava, matematika, družba 

Globalni cilj:  

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 

Konkretni cilji: 

- otrok išče pare glede na različne tipalne površine, 

- prek igre doživlja tip kot intenzivno čutilo, 

- prepoznava različne naravne in umetne površine, 

- upoštevanje skupinskih pravil. 

Metode dela: poslušanje, pogovor, lastna aktivnost, opazovanje, igra 

Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Materiali: kartonasti pokrovčki, šiviljska elastika, tkanina, lepilo, naravni in umetni material, 

tempera barve 

Obdelovalno orodje: škarje 

 

Metodični postopek: 

UVODNI DEL:  

Otroke povabim k mizi, kjer pripravim tovarniško izdelano igro spomin. Pogovorimo se o             

izgledu ter pravilih igre. Skupinsko se otroci preizkusijo v igranju spomina. 
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GLAVNI DEL: 

Otroke povabim k omari, kjer si ogledamo slikovni načrt za naš čutni spomin. Pogovorimo se 

o pripomočkih in materialu ter se pripravimo na delo. 

ZAKLJUČEK: 

Delovno površino pospravimo in preizkusimo našo novo didaktično igračo tako, da se 

osredotočimo le na en čut – tip – in tako poiščemo pare. 

 

ANALIZA: 

Otroke sem prosila, naj se posedejo za mize, na katerih je bila pripravljena igra spomin. 

Povprašala sem jih, če igro poznajo. Razen treh mlajših otrok so vsi odgovorili pritrdilno. 

Skupaj smo si ogledali sličice, ki so bile narisane na ploščicah ter se preizkusili v igri. Med 

igro so otroci imeli težave predvsem pri strpnosti drug do drugega, saj so želeli čim hitreje 

priti na vrsto. Prav tako je pri nekaterih bilo opaziti, da so odkrivali več kot dve sličici 

naenkrat, zato smo skupaj večkrat ponovili pravila igra. Igra je bila končana, ko so otroci 

odkrili vse pare. 

Ogledali smo si tehnični načrt za izdelavo čutnega spomina. Med pogovorom o delovnem 

orodju so vsi prepoznali škarje. Kar nekaj otrok je bilo veselih, da bodo ponovno strigli, saj 

jih ne uporabljamo velikokrat.  

Najprej sem jim razdelila prazne kartonaste pokrove topljenih sirčkov, ki so jih pobarvali z 

barvnimi flomastri. Vprašala sem jih, koliko pokrovov morajo pobarvati z isto barvo, da bodo 

dobili par. Vprašanja niso dobro razumeli, zato sem jim pomagala z igro spomin. Eden izmed 

otrok je dejal, da sta le dve sličici enaki, torej smo skupaj ugotovili, da je treba pobarvati le 

dva pokrova z isto barvo. Z barvanjem niso imeli težav. 
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Slika 23: Barvanje kartonastih pokrovov. 

Sledilo je lepljenje različnega materiala v notranjost pokrovov. Otroke sem prosila, naj iz 

materiala, ki smo ga zbrali skupaj s starši, izberejo nekaj stvari, ki bi jih lahko dali v majhen 

pokrov. Izbrali so lesene palčke, kamenje, penaste blažilce, slamice in valovito lepenko. Ena 

izmed punčk je želela vzeti tudi barvni pesek, vendar smo morali idejo opustiti, saj bi po 

lepljenju bil zelo malo izrazit ob dotiku skozi tkanino. Ko so otroci prinesli ves material in so 

ga poskusili položiti v pokrov, so ugotovili, da so lesene palčke, slamice in valovita lepenka 

prevelik material za pokrov, zato je bilo treba problem rešiti. Ob mojem vprašanju so hitro 

ugotovili, da bo treba material razrezati. Otroci so material nalepili brez težav, pomagali so si 

s čopiči. Predvidevala sem, da bodo v pokrov želeli nalepiti več stvar hkrati, vendar se to ni 

zgodilo, saj so vsi zelo dobro poslušali navodila in opazovali slikovni načrt med delom. 

Opazila sem, da so se prav vsi med dejavnostjo igrali z materialom, ki je bil na mizi. Slamice 

so zlagali po velikosti in barvah, ugotovili so, da lahko kamenčki postanejo prijetno glasbilo, 

najbolj pa so bili navdušeni nad penastimi blažilci, ki jih je eden izmed fantkov poimenoval 

kar ''smokiji'', saj so spuščali zanimiv zvok ob stiskanju in so bili prijetni na dotik. 
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      Slika 24: Nanašanje lepila.                              Slika 25: Lepljenje slamic. 

Medtem ko smo čakali, da se lepilo posuši, so otroci iz tanjšega blaga s škarjami izstrigli 

manjše koščke tkanine v velikosti približno 15 cm x 15 cm, s katerimi bodo pokrovi pokriti. 

Da bi lažje strigli, sem jim predhodno izrisala kvadrate na tkanino. Striženje tkanine se je 

izkazalo za kar zahtevno nalogo, saj je tkanina mehka in se jim je v rokah premikala levo in 

desno, zato sem jim pomagala z napenjanjem tkanine, da so rezi s škarjami lažje tekli. 

Tudi pri zadnjem koraku so potrebovali pomoč odraslega. Na eni strani so otroci držali 

elastiko, na drugi strani pa sem jo jaz napela in z njo objela rob pokrova tako, da je bila 

tkanina fiksirana na pokrov. Za to je bilo potrebnih kar nekaj motoričnih spretnosti, ki pa so 

bile za otroke malce pretežke.  

Po končani dejavnosti so mi otroci pomagali pospraviti delovni prostor. Ponovno sem jih 

prosila, naj se posedejo za mizo, kjer smo preizkusili naš novi izdelani čutni spomin.  

Otroci so se igrali po pravilih igre spomin, le da so za iskanje parov uporabljali tip. Nekateri 

materiali so si bili na hiter otip zelo podobni (kamenje-penasti blažilci, slamice-palčke), zato 

so otroci sami opazili, da morajo tudi malce pritisniti v globino, saj je bilo nekatere pare treba 

dodatno prepoznati še po trdoti. Ko so bili prepričani, da so našli par, so lahko preverili, ali se 

barvi pod pokrovom ujemata. Igro so končali, ko so uspešno poiskali vse pare. 
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Slika 26: Igra s čutnim spominom. 

4.4.6 Magnetne kocke 

Skupina: Medvedki 

Starost: 2–4 leta 

Področje dejavnosti: matematika 

Globalni cilj:  

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 

Konkretni cilji: 

- spoznavanje geometrijskih likov, 

- utrjevanje osnovnih barv, 

- sestaviti iz posameznih delov celoto. 

Metode dela: poslušanje, pogovor, lastna aktivnost, opazovanje, igra 
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Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Materiali: leseni liki, tempera barve, čopiči, magneti, lepilo, magnetna tabla 

Obdelovalno orodje: brusilni papir 

 

Metodični postopek: 

UVODNI DEL:  

Z otroki se posedemo za mizo, kjer jim na razpolago ponudim igrače, pri katerih je cilj 

sestaviti celoto iz majhnih delcev (lego kocke, magnetne palčke). Otroci iz igrač sestavljajo z 

domišljijo. 

GLAVNI DEL: 

Ob slikovnem načrtu si ogledamo postopek izdelave magnetnih ploščic. Pogovorimo se o tem, 

iz katerega materiala bomo izdelovali ploščice, kakšno orodje bomo uporabili in o načinu 

uporabe igrače. 

Robove ploščic pobrusimo z brusilnim papirjem, da odstranimo odvečne trske. Obrušene 

ploščice premažemo s tempera barvami in počakamo, da se posušijo. Z lepilom prilepimo na 

posamezno ploščico po en magnet, s katerim se bo ploščica prijela na magnetno tablo. 

ZAKLJUČEK: 

Po končani izdelavi skupaj z otroki pospravimo vse ostanke materiala, orodje in pripomočke. 

Pripravim magnetno tablo, na kateri otroci preizkusijo igračo in z domišljijo iz geometrijskih 

likov ustvarjajo različne podobe. 

 

ANALIZA: 

Z otroki smo se posedli za mize, kjer sem jim pripravila dvoje različnih igrač. Na eni mizi so 

bile lego kocke, na drugi pa magnetne palčke. Iz lego kock so ustvarili različne umetnine, 

hiše, ladje, stolpe. Uživali so, ko so se palčke pri magnetnih kockah z malo truda kar same 

sestavljale med sabo. Eden izmed otrok je razložil, da so to čarobne palčke, take, kot jih 
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uporabljajo čarovniki. To razlago sem uporabila za izhodišče, da sem jim razložila, kako 

''čarobne palčke'' delujejo. 

Ogledali smo si slikovni načrt izdelave. Pokazala sem jim lesene ploščice in jih položila na 

kovinsko desko. Otroci so opazili, da ploščice niso ostale na deski, nato pa sem na desko 

postavila ploščico z magnetom, ki je na deski obstala. Opazili so, da je razlika v ''gumbu'', ki 

je bil prilepljen na drugo ploščico. Razložila sem jim, da so to magneti, ki privlačijo določene 

predmete.  

Najprej smo si ogledali ploščice. Preverila sem njihovo znanje o likih in ugotovila, da je 

večina poznala samo krog. Med ploščicami so bili še kvadrat, pravokotnik in trikotnik. 

Pobližje sem pokazala robove ploščic in jim razložila, da se z njimi lahko opraskamo, ker 

imajo okoli in okoli majhne trske. Že ob slikovnem načrtu so ugotovili, da bo ploščice treba 

zbrusiti z brusilnim papirjem. Oprijem brusilnega papirja so obvladali vsi in se lotili brušenja 

robov.  

Po končanem brušenju sem pripravila tempera barve in otroci so ploščice s čopičem pobarvali 

z želeno barvo. Delo je potekalo hitro in pri tem ni nobeden imel težav. Ko se je barva 

posušila, sem pripravila lepilo, ki so ga s čopičem nanesli na eno stran ploščice in nanjo 

prilepili magnet. Tu je bilo potrebno več finomotorike, saj so bili magneti majhni in jih je bilo 

treba dati narazen, ker so se držali drug drugega.  

 

Slika 27: Lepljenje magnetov na ploščice. 
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Ko se je lepilo posušilo, so otroci končno lahko preizkusili magnetne ploščice. Kovinsko 

tablo sem postavila v poseben kotiček, kjer so imeli didaktično igračo na razpolago ves dan. 

Med igro so bili zelo motivirani. Najbolj atraktivno je bilo prav to, da so ploščice na deski 

obstale, saj so iz prakse navajeni, da stvari na navpični podlagi ne obstanejo. Iz ploščic so 

sestavljali avtomobile, hiše in stolpe. 

                 

Slika 28 in 29: Sestavljanje magnetnih ploščic 

4.4.7 Senčne lutke 

Skupina: Medvedki 

Starost: 2–4 leta 

Področje dejavnosti: narava, matematika, družba 

Globalni cilj:  

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije 

Konkretni cilji: 
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- otrok se vživlja, si izmišlja, pripoveduje zgodbo ob različnih slikovnih motivih, 

- si zamišlja in oblikuje senčne lutke po svoji domišljiji. 

Metode dela: poslušanje, pogovor, lastna aktivnost, opazovanje, igra 

Oblike dela: skupna, skupinska, individualna 

Materiali: lesen okvir, pleksi steklo, škarje, prozorna folija, flomastri, lepilni trak, lesene 

palčke, lepilna pištola 

Obdelovalno orodje: škarje 

 

Metodični postopek: 

UVOD: 

S pomočnico otrokom zaigrava lutkovno predstavo o Mojci Pokrajculji. Pogovorimo se o 

lutkah in z njimi se otroci tudi sami preizkusijo v dramski predstavi. 

GLAVNI DEL: 

Otroke povabim, da si skupaj ogledamo slikovni načrt izdelave senčnih lutk. Ob pogovoru 

ugotavljamo, iz česa bomo izdelovali in katere pripomočke bomo potrebovali.  

Otroci iz prozorne folije s škarijami in flomastri ustvarijo svoje senčne lutke. Končane lutke z 

lepilnim trakom prilepijo na palico. Z lepilom namažejo robove štirih lesenih palic, ki jih 

zalepijo v okvir. Na okvir z močnejšim lepilom prilepim pleksi steklo, da zaključim senčni 

okvir. 

ZAKLJUČEK: 

Skupaj pospravimo delovno okolje, otroci pa se nato preizkusijo v predstavi s svojimi     

senčnimi lutkami.  
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ANALIZA: 

S pomočnico sva otrokom pripravili kratko dramsko igro z lutkami o Mojci Pokrajculji. 

Otroci so si z zanimanjem ogledali zgodbo, med predstavo so sodelovali, komentirali in se 

smejali. Ob koncu, še preden sem jim sama ponudila lutke, so že pričeli spraševati, če si lahko 

lutke ogledajo. Otroci, ki so si izbrali lutke, so zaigrali nekaj krajših dramskih odlomkov iz 

zgodbe, ostali otroci so gledali, nato pa smo skupine zamenjali. Razložila sem jim, da bomo 

izdelali prav posebne lutke, na katere bomo posvetili s svetilko in te lutke projicirali na steno. 

Ob slikovnem načrtu smo se pogovorili o lutkah in načinu izdelave. Ob slikah in poskusnem 

modelu sem jim razložila tehniko projiciranja lutk na steno. Ob svetlobnem projiciranju so 

bili vidno navdušeni in so komaj čakali, da pričnejo delati.  

 

Slika 30: Slikovni načrt izdelave senčnih lutk. 

Razdelila sem jim prozorno folijo, iz katere so s škarjami izrezali lutke različnih oblik. Pri 

izdelavi lutk sem jim pustila proste roke. Nekateri so na folijo s flomastri najprej narisali lik 

in ga nato po črti izrezali, drugi pa so iz folije najprej izrezali poljuben lik in nato lutko s 

flomastri okrasili. Opazila sem tudi, da so nekateri postali spretnejši z orodjem, izdelali so več 

lutk in vmes odvečno folijo prosto strigli na manjše dele. 
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            Slika 30: Izrezovanje lutk.                        Slika 31: Risanje s flomastri na folijo. 

Lutke so z lepilnim trakom pritrdili na palčke. Pri tem so imeli kar nekaj težav, saj je lepilni 

trak zaradi svoje lepljivosti zelo težko obvladati, in dogajalo se jim je, da se jim je zalepil 

okoli prstov ali na mizo in so ga s težavo odlepili. Tu so potrebovali pomoč odrasle osebe. Na 

eni strani sem držala kolo lepilnega traku, na drugi strani pa so otroci konec traku potegnili k 

sebi in ga odstrigli.  

Otroci so bili zelo motivirani pri delu. Drug drugemu so s ponosom razkazovali svoje lutke in 

se že pred projiciranjem vživeli v svoje like. Izdelali so sonce, raketo, zmaja, rože in različne 

lutke z obrazi. 

 

Slika 32: Pritrjevanje lutk na palčko. 

Na koncu smo skupaj izdelali še senčni okvir. Robove lesenih palic so otroci namazali z 

lepilom in jih spojili. Zaradi boljšega oprijema sem robove oblepila z močnejšim lepilnim 

trakom ter z lepilno pištolo na celoten okvir prilepila pleksi steklo. Zaradi varnosti sem 

uporabila lepilno pištolo jaz, saj je nevarna zaradi možnosti opeklin. Nekateri so opazovali, 
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drugi pa so se raje igrali s svojimi lutkami s prijatelji. Senčni okvir smo pustili nekaj časa, da 

se je popolnoma posušil. 

Otroci so se preizkusili v igri lutk. Eden izmed otrok je držal svetilko za okvirjem, trije otroci 

so projicirali lutke, ostali pa so opazovali. Nato smo vloge zamenjali. V igri z lutkami so 

neizmerno uživali. Med projiciranjem so več lutk prekrili med sabo in s tem ustvarjali nove 

podobe, lutke približevali in oddaljevali od svetlobe in s tem ustvarjali različne velikosti senc 

ter se postavljali pred okvir in opazovali svoje sence na steni. 

              

        Slika 33: Igra s senčnimi lutkami.                          Slika 34: Igra s svojimi sencami. 

Med igro je eden izmed otrok želel preizkusiti, kaj se zgodi, če senčni okvir poriše s 

flomastrom. Ugotovil je, da se sledi flomastra prav tako projicirajo na steno in takrat se mi je 

utrnila zamisel. Otrokom sem ponudila piši-briši flomastre in jih prepustila ustvarjalnosti. 

Nastale so zanimive umetnine, ki so jih lahko otroci zbrisali s krpo ter jih ponovno narisali.  
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Slika 35: Risanje s flomastri na senčni okvir. 

 

4.5 RAZISKAVA O POZNAVANJU IN UPORABI TEHNIČNIH 

ORODIJ PO IZVEDBI DEJAVNOSTI 

 

Po končani dejavnosti sem želela izvedeti, koliko znanja so otroci pridobili med izdelavo 

didaktičnih igrač. Postopek pridobivanja rezultatov je bil enak kot pred začetkom dejavnosti. 

Tabela 3: Poznavanje orodij po izvedbi dejavnosti. 

POZNAVANJE ORODIJ  

Skupno število pravilnih odgovorov 26 

Skupno število pravilnih odgovorov v % 72,2 

 

Sodelovalo je 12 otrok, od tega je bilo možnih 36 pravilnih odgovorov. Kot je razvidno iz 

tabele, so otroci v kar 72,2 % pravilno prepoznali orodja.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov preizkusa lahko povzamem, da so otroci imeli veliko več 

znanja kot pred začetkom dela. 
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Tabela 4: Pravilna uporaba orodij. 

PRAVILNA UPORABA ORODIJ  

Skupno število pravilnih odgovorov 24 

Skupno število pravilnih odgovorov v % 66,6 

 

Sodelovalo je 12 otrok, kar pomeni, da je bilo možnih največ 36 pravilnih uporab orodij.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko povzamem, da se je pravilna uporaba orodij  

izboljšala, čeprav le minimalno. Verjamem, da bi k še boljšim rezultatom pripomoglo še več 

vaje. 

Graf 1: Primerjava rezultatov pred in po končani dejavnosti v odstotkih. 
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Z grafa je razvidno, da sta se znanje in spretnost otrok po končani dejavnosti v obeh primerih 

izboljšala. Pri prepoznavanju orodja se je rezultat izboljšal za 44,5 %, medtem ko je bilo 

pravilnih uporab orodij le za 8,3 % več. K izboljšanju rezultatov sta pripomogla predvsem 

velika motiviranost in zanimanje otrok, pri pravilni uporabi orodij pa bi se rezultat izboljšal s 

še več vaje. 
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4.6  ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali bo v odnosu otrok do igrač opaziti razliko med izdelanimi didaktičnimi igračami in 

kupljenimi igračami? 

Otroci so imeli v igralnici poseben kotiček, kjer so imeli ves dan na izbiro tako tovarniško kot 

ročno izdelane didaktične igrače. Opazovanja in ugotovitve, da ni bilo razlik med igračami, so 

me presenetile. Pričakovala sem, da bodo otroke bolj pritegnile tovarniško izdelane igrače, 

vendar so dokazali, da ni pomembno, iz česa je igrača in kako popolno je videti, pomembna je 

predvsem njena didaktična vsebina. Menim, da bi marsikatero tovarniško izdelano igračo 

lahko brez težav nadomestila igrača iz odpadnih materialov. Odrasli smo tisti, ki opazimo te 

razlike. 

 

2. Ali bodo od 2- do 4-letni otroci dovolj spretni in bodo iz različnih materialov izdelali 

preprostejše didaktične igre? 

Velikokrat otroke podcenjujemo na vseh področjih razvoja in zaradi naše pretirane skrbi, češ, 

da tega ne bodo znali, otroke prikrajšamo za marsikatero izkušnjo. Med izdelavo so bili 

spretni z orodjem tako starejši kot mlajši, slednji so potrebovali več pomoči odrasle osebe kot 

starejši. Pri vseh pa je bilo moč opaziti motiviranost, zagnanost in željo po novih izkušnjah. 

 

3. Ali bodo otroci sposobni opraviti vse tehnološke operacije (prebijanje, brušenje, 

izrezovanje, lepljenje, barvanje) pri izdelavi igrač in pri katerih operacijah bodo 

potrebovali pomoč odrasle osebe? 

Vse tehnološke operacije so opravili z veliko motivacije in zagnanosti. Težave so se pojavile 

samo pri uporabi škarij, kjer so tako mlajši kot nekateri starejši otroci potrebovali pomoč 

odrasle osebe. 
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4. Ali bodo pri uporabi različnih didaktičnih igrač opazne razlike med dečki in deklicami? 

Pri uporabi didaktičnih igrač ni bilo opaziti nobene razlike med dečki in deklicami, vsi so 

posegali po vseh šestih ročno izdelanih igračah.  

 

5. Ali bo pri izdelovanju didaktičnih igrač pri tehnoloških operacijah opaziti napredek pri 

otrocih ob koncu projekta? 

Napredek je bil opazen, čeprav le minimalno, kot je razvidno tudi iz rezultatov raziskave. Pri 

vseh tehnoloških operacijah se je izboljšala predvsem natančnost, najmanjši napredek pa se je 

pokazal pri izrezovanju. Menim, da bi z več vaje otroci lahko v nadaljnje dosegli še večji 

napredek.
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ZAKLJUČEK 

Cilj diplomske naloge je bila predstavitev postopka izdelave didaktičnih igrač z različnimi 

materiali in orodji ter s tem spodbuditi spontano igro z njimi. K doseganju ciljev so v veliki 

meri pripomogli otroci, ki so s svojo zagnanostjo, spretnostjo, ustvarjalnostjo in vztrajnostjo 

omogočili uspešen zaključek trimesečnega projekta v vrtcu. Odrasli njihove sposobnosti 

pogosto podcenjujemo, in prav s tem projektom so dokazali, da so sposobni veliko več, kot si 

mislimo, treba jim je ponuditi le čas, primeren material in orodje, ter s kančkom ustvarjalnosti 

lahko nastanejo lepi in uporabni izdelki. 

Presenetljivo je bilo tudi spoznanje, kako aktivno so otroci posegali po izdelanih didaktičnih 

igračah, kljub temu da so imeli na razpolago tudi kupljene igrače. Dokazali so, da jim veliko 

pomeni njihova vpletenost v nek izdelek, tako fizično kot čustveno, saj smo se vsaki igrači 

popolnoma posvetili. Izdelane igrače so jim prinesle obilico zadovoljstva, saj so jih z 

veseljem razstavili na ogled ob srečanju s starši in jih pokazali tudi drugim otrokom iz 

skupine.  

Z diplomsko nalogo sem želela pokazati vzgojiteljem in staršem, kako malo je potrebno, da se 

z otroki izdela preproste igrače iz različnih materialov. Treba je imeti le kanček domišljije ter 

zaupanje v otrokove spretnosti in sposobnosti. Ob tem pa se otroci učijo, da so za dosego cilja 

potrebni vztrajnost, motiviranost, včasih tudi trdo delo, najpomembneje pa je, da se otroci 

naučijo ceniti stvari in vidijo, koliko dela in truda je potrebnega za tako preproste izdelke. 

Na koncu se vprašam, ali je treba otroku kupovati nove igrače, ki jih dojema kot samoumevne 

in se jih hitro naveliča? Če malo pomislimo, je izdelovanje igrač in drugih izdelkov odlična 

dejavnost, kjer se z otrokom zbližamo, delimo njegovo veselje in zagnanost, razvijamo 

ustvarjalnost in druge spretnosti, in predvsem se z njim povežemo ter ustvarjamo lepe 

spomine, ki si jih bo zapomnil za vedno. 
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