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POVZETEK  

 

Diplomska naloga prikazuje oblikovanje modela vodnega kolesa v Vrtcu Agata. V 

teoretičnem delu sem se najprej posvetila razvojni psihologiji, razvoju otroka po 

Piagetu in razvojnim značilnostim otrok.  

Ker sem dejavnosti izvajala v obliki projekta, sem pozornost namenila 

projektnemu delu. Glede na način izdelovanja sem predstavila nekaj dejstev o 

tehniki, varnosti in lesu.  

V empiričnem delu je opisan postopek izvajanja dejavnosti v sklopu projektnega 

dela izdelovanja modela vodnega kolesa v vrtcu. Prikazala sem, kako sem otroke 

med štirimi in šestimi leti starosti motivirala k izdelovanju modelov.  

Prikazala sem aktivno sodelovanje otrok pri vseh procesih izdelave – od  

preizkušanja malih mlinčkov do ogleda vodnega kolesa na mlinu ter preko vseh faz 

projektnega dela – od risanja načrta, brskanja po literaturi, prinašanja in nabiranja 

materiala, njegove obdelave  in na koncu preizkušanja izdelanih modelov vodnih 

koles.  

Posamezne etape dela sem natančno  načrtovala, vendar sem kasneje vključila 

še nekatere, saj sem izhajala iz odzivov otrok. Med dejavnostmi se je namreč 

izkazalo, kako zelo aktivni in spretni so otroci te starosti, in to pri vseh fazah dela – 

od priprave do obdelave lesa in preizkušanja.  

Na koncu sem ugotovila, da se z otroki lahko lotimo izdelave različnih izdelkov. 

Čeprav se mogoče določene stvari na začetku zdijo preveč kompleksne, je treba le 

malo truda in ustvarjalnosti, da ustvarimo pozitivno klimo in dobro motivacijsko okolje. 

Izdelki, ki jih otroci izdelajo, pa jim  prinesejo veliko zadovoljstva in veselja. 
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ABSTRACT 

 

In the thesis the designing of a water wheel in Kindergarten Agata is described. 

The theoretical part of the thesis is focused on developmental psychology, child 

development and developmental characteristics of children, according to Piaget. 

All the activities were performed in the form of a project. Hence, my attention is 

dedicated to project work. Considering the ways of making some facts about the 

technique, safety and wood are described. 

In the empirical part the procedure and activities of making a water wheel model 

in kindergarten are described as well as the ways of motivating four to six years old 

children. 

Through all the phases the active participation of children are shown – from 

experimenting with little mills to encountering a real mill's water wheel, from drawing 

an outline to getting information in literature, from bringing raw material and 

processing it to final testing of models. 

Separate working phases were accurately planned but later some additional were 

included due to children's reactions. Namely, through the activities I found out that 

the children of this age were very active and handy in all the working phases – from 

preparation to processing wood and final testing. 

My final conclusion is that children are able to work out different things. Some 

tasks may seem too complex at the beginning but we need only a little effort and 

creativity to build positive atmosphere and good motivational surroundings. Children's 

own products give them a lot of pleasure and satisfaction. 
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I. UVOD  

 

Kot večino študentov sem se tudi sama pred pisanjem diplomske naloge znašla v 

dilemi, kakšno temo izbrati. Precej hitro sem vedela, da si želim pisati diplomo iz 

predmeta tehnika in po privolitvi in odobritvi profesorja sem bila rešena vsaj ene 

odločitve.  

Tudi v času službe sem v mislih iskala primerno dejavnost, projekt, ki bi se ga 

lahko lotila in tako dobila naslov svojega dela. Po pogovorih s sošolkami, 

sodelavkami in domačimi, sem dobila iztočnico za pisanje diplomske naloge, in sicer 

vodno kolo na mlinu mojega dedka.  

Otroci so že po naravi raziskovalci in ustvarjalci. Že od  začetka jih  zanimajo 

različne stvari, še posebno pa v obdobju »zakajev?«, ko jih zanima tudi kako se 

določena stvar izdela oz. oblikuje. Ob pomanjkanju modelov vodnih koles smo 

ugotovili, da bi bilo dobrodošlo, če bi vedeli, kako izdelati vodno kolo.  

Pri oblikovanju zamisli za projektno delo sem v bližnjem okolju našla kar nekaj 

možnosti za seznanitev s postopki izdelave. Načrtovala sem ogled mlina, 

raziskovanje bližnjega gozda, obisk mizarja, lokalne knjižnice in izvajanje postopkov 

obdelave lesa v tehnični učilnici šole.   

Preko vseh dejavnosti pa sem želela, da otrokom zagotovim spodbudno učno 

okolje, kjer ne bodo imeli strahu pred neuspehom in se bodo zato z veseljem 

vključevali v vse dejavnosti in pri tem razvijali domišljijo, ustvarjalnost in 

samostojnost.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 

 

Piaget je zavračal pojmovanje, da je znanje reprezentacija tega, kar smo se 

naučili ali izkusili. Navadno pojmujemo znanje kot kvantitativno nabiranje informacij. 

Piaget se je strinjal, da znanje z zrelostno in izkušnjami narašča, vendar je verjel v 

aktivni spomin, ki sproti rekonstruira pretekle izkušnje. Po njegovem mnenju torej 

otrok v razvoju aktivno gradi (konstruira) svoje znanje oziroma vrednost. Spoznanje 

se oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem. (Labinowicz, 1989 

v M. Batistič Zorec, 2006, str. 52)  

Govori o štirih dejavnikih razvoja:  

 Dednost oziroma notranja zrelost – Piaget ključne vloge pri razvoju ni pripisoval 

samo dednosti, vendar interakciji med dednostjo in okoljem. Po njegovem je 

dednost tista, ki določa časovni urnik otrokovega razvijanja. Z zrelostjo tako otrok 

ob spodbudah iz okolja lahko napreduje oziroma osvoji določeno sposobnost.  

 

 Izkušnje – pri manipuliranju s predmeti otrok dobiva fizične izkušnje. S tipanjem, 

opazovanjem, poslušanjem, okušanjem in vonjanjem ugotavlja, kakšni so 

predmeti in njihovo delovanje. S tem direktno in spontano dobi znanje o teh 

objektih. Akcije, ki jih na teh objektih vršimo pa so tisto, kar spoznamo in tako 

dobivamo logično matematične izkušnje. 

 

 Socialna transmisija – to je znanje, ki ga otroci prejmejo v socialnem okolju. 

Lahko jim ga posredujejo starši, vrstniki, šola in drugi dejavniki. Pogoj za prenos 

znanja so zrelost in fizične izkušnje na določenem področju. Najpomembnejšo 

vlogo pri socialni transmisiji ima govor.  

 

 Uravnoteženje (equilibrium) – zadnji dejavnik uravnava prejšnje tri in ima po 

Piagetovem mnenju glavno, usklajevalno vlogo. Predstavlja nenehno interakcijo 

med otrokovim mišljenjem in realnostjo. Otrok asimilira (sprejema) izkušnje v 

obstoječi miselni okvir, hkrati pa zaradi izkušenj akomodira (spreminja) lastne 

strukture v njem. Opisana ciklična interakcija je odvisna od otroka kot pobudnika 

svojega lastnega razvoja. Otrok s svojo aktivnostjo odkriva nove probleme in s 

tem povzroča neravnotežje, obenem pa gradi rešitve in dosega višjo stopnjo 

ravnotežja (Labinowicz, 1989 v M. Batistič Zorec, 2006, str. 53). Cilj miselne 

aktivnosti je torej vzpostaviti ravnotežje med miselnim procesom in okoljem. Na 

vsakem stadiju razvoja mora otrok doseči določeno stopnjo ravnotežja, da lahko 

napreduje v višji stadij. (Piaget in Inhelder, 1982 v M. Batistič Zorec, 2006, str. 53)  
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Po kognitivno razvojni teoriji J. Piageta gre pri 2 – 7 let starih otrocih za razvoj II. 

stadija kognitivnega razvoja. To je stadij preoperativnega mišljenja, ko otroci še ne 

zmorejo uporabljati miselnih operacij, vendar pa se že pripravljajo na njihovo 

uporabo.  Pri 4 – 6 letih pridejo v fazo intuitivnega mišljenja.  

To je obdobje prehoda med časom, ko je mišljenje odvisno zgolj od zaznavanja, 

in naslednjo stopnjo v razvoju – odvisno od logičnega mišljenja. Za to obdobje je 

značilen premik k decentraciji. Otrok postopoma postaja sposoben videti več 

dejavnikov, ki vplivajo na dogodek. Zmožen je intuitivno reševati probleme, kadar so 

objekti vključeni v problem pred njim. Vendar je do konca tega obdobja otrok še 

vedno bolj odvisen od zaznavanja kot od logičnega mišljenja (Thomas, 1992 v M. 

Batistič Zorec, 2006, str. 59). V tem času prihaja do postopne koordinacije 

reprezentativnih odnosov. Intuitivno mišljenje je zelo slikovito in natančnejše kot v 

prekonceptualnem obdobju, ker ima skupne cilje in ne več nediferencirane zbirke 

simbolov. (M. Batistič Zorec, 2006, str. 59)  

Otrok pri tej starosti nima več težav s klasificiranjem predmetov. Razvršča jih po 

eni lastnosti, npr. po barvi. Ne gre pa mu še klasificiranje po več kot eni lastnosti, npr. 

po dveh. Če mora razvrščati različne like po barvi, se bo  za reševanje  najpogosteje 

uporabil princip figuralne kolekcije, in sicer tako, da bo iz likov sestavil nek predmet.  

Intuitivno razmišljanje se kaže tudi v naslednji nalogi: pred otroka damo serijo 

lesenih kock, od katerih je večina rumenih in manjšina zelenih. Najprej ga vprašamo, 

ali so to lesene kocke, na kar bo otrok te starosti odgovoril pritrdilno. Tudi na 

vprašanje, katerih kock je več, rumenih ali zelenih kock, bo pravilno odgovoril, 

medtem ko bo na vprašanje, ali je več rumenih ali lesenih kock, odgovoril, da je več 

rumenih. Njegov odgovor kaže, da je hkratno upoštevanje razreda in njegovega 

podrazreda (inkluzije razredov) za otroke še pretežko. (Shffer, 1989 v M. Batistič 

Zorec, 2006, str. 59) 

Piaget je raziskoval tudi, kako otroci razlagajo naravne pojave in kako si 

razlagajo sanje, na osnovi česar je sklepal o njihovem pojmovanju vzorčnosti (Horvat 

in Magajna, 1989 v M. Batistič Zorec, 2006, str. 59). Ker je bil zlasti ta del njegove 

teorije deležen precejšnjih kritik in ker novejše raziskave Piagetovih odkritij na tem 

področju ne potrjujejo, jih le omenjamo:  

 Animizem: pomeni, da otrok neživim stvarem pripisuje značilnosti živih. Otrok npr. 

meni, da je sonce živo, ker sveti, ali da so živi oblaki, ker se premikajo.  

 Finalizem: se izraža v otrokovem prepričanju, da ima vsaka stvar svoj cilj. Horvat 

in Magajna (1989) navajata naslednji primer: »Dež pada zato, da si lahko 

oblečem palerino.« otrok pri razlagi meša tudi fizične in moralne principe.  

 Realizem: pomeni, da otrok objektivnim pojavom pripisuje subjektivne značilnosti 

in obratno. Tipičen primer je otrokovo razmišljanje o sanjah. Ko ugotovi (okoli 

četrtega leta), da sanje niso resnične, še vedno verjame, da njegove sanje lahko 

vidijo drugi in da prihajajo od zunaj.  
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 Artificializem: pomeni prepričanje, da je vse v naravi ustvaril človek in da je vse 

narejeno z določenim namenom. Tipična vprašanja, ki kažejo na tako prepričanje, 

so: »Kdo je zgradil jezero?«, »Zakaj stoji tisti hrib tam?«.  

(M. Batistič Zorec, 2006, str. 59) 

 

2. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK  

 

Splošna načela otrokovega razvoja:  

 Za otrokov razvoj sta pomembna dednost in okolje (fizično in socialno). Oba 

dejavnika prispevata k rasti  in razvoju, kar seveda izključuje črno-belo nasprotje: 

ali narava ali vzgoja (nature/nurture). Čeprav ima dednost npr. večji vpliv na 

otrokov temperament, energetsko raven, zaporedje telesnega in intelektualnega 

razvoja, ni nobena telesna značilnost, razen morda barva oči, barva las, oblika 

nosu, določena izključno z dednostjo (notranjimi vplivi) ali izključno z okoljem 

(zunanjimi vplivi). Tako je npr. učenje hoje odvisno od moči mišic, razvoja 

koordinacije (oboje je pogojeno z dednostjo), hkrati pa je odvisno od okolja, in 

sicer ne le pri razvoju hoje kot spretnosti, temveč tudi pri spodbujanju razvoja 

drugih spretnosti, npr. valjanja, sedenja, plazenja, ki se pojavljajo pred hojo.  

 Za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. 

Bronfenbrennerju (1979), ki pravi, da je otrokov razvoj najbolje razumljen v 

sociokulturnem kontekstu, pritrjuje tudi Bowman (v NAEYC, 1996), ki poudarja, da 

so pravila razvoja enaka za vse otroke, socialni kontekst pa oblikuje otrokov 

razvoj v različne podobe, oblike. Otrok svoje lastne hipoteze preizkuša na različne 

načine: preko socialnih interakcij, s fizičnimi manipulacijami, preko lastnih 

miselnih struktur. Z razvojem miselnih struktur npr. pride do razumevanja različnih 

simbolov, toda simboli, ki jih uporablja sam (številčni simboli, abeceda), so tisti, 

uporabljeni znotraj njegove kulture in preneseni s strani odraslih.  

 Področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno, so 

med seboj povezana. Razvoj na enem področju vpliva na druga področja in 

obratno. Npr. ko se dojenček plazi in prične hoditi, se poveča njegova sposobnost 

raziskovanja in s tem razvoj mišljenja ter obratno; razvoj jezikovnih spretnosti 

vpliva na sposobnost vzpostavljanja socialnih odnosov z odraslimi in drugimi 

otroki, tako kot lahko spretnosti v socialnih interakcijah spodbujajo ali ovirajo 

jezikovni razvoj.  

 V razvoju ne gre samo za napredek, temveč tudi za nazadovanje. Za razvoj so 

značilni dosežki in izgube ali povedano drugače, npr. mlajši otrok ima večjo 

sposobnost zapomnitve podatkov (neposredni obseg spomina) kot odrasla oseba, 

vendar ima istočasno manj izdelane strategije zapomnitve.  

 Individualne razlike med otroki. Gre najmanj za dve dimenziji, vezani na otrokov 

razvoj, in sicer povprečnost oz. normativnost v razvoju in enkratnost vsakega 
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otroka kot posameznika. Glede na velike razlike med kronološko enako starimi 

otroki je lahko otrokova starost prepoznavna zgolj kot grobi pokazatelj razvojne 

zrelosti.  

 Kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje. V celotnem življenjskem ciklusu so 

prisotna časovna obdobja, ki so bolj ustrezna in učinkovita za učenje posameznih 

spretnosti kot neka druga obdobja. Določeno razvojno obdobje oz. leta so najbolj 

učinkovita za razvoj na posameznih področjih. Npr. prva tri leta otrokovega 

življenja so optimalno obdobje za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti. Ker 

je razvoj govora v veliki meri povezan tudi z okoljem, je moč določene 

primanjkljaje, vezane na okolje, kasneje nadoknaditi, vendar takšno posredovanje 

zahteva velik napor.  

 Za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, 

spretnosti, čeprav sam teži k situacijam, ki mu dajejo priložnost, da deluje v svoji 

»razvojni starosti«. Konflikt, ki poruši aktualno stopnjo razvoja, zahteva od otroka 

premik na kakovostno višjo razvojno stopnjo, vendar se to zgodi le takrat, ko 

razkorak med aktualnim razvojem in razvojem, h kateremu teži, ni prevelik. (L. 

Marjanovič Umek, 2001, str. 29) 

 

V Kurikulumu za vrtce zasledimo skupne zakonitosti o otrokovem razvoju: 

 otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s 

kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja 

sledi zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih 

odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe ...); 

 vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija ...) se razvijajo v 

vseh razvojnih obdobjih; 

 posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in 

spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, 

socialnega, spoznavnega vidika); 

 v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. kritična obdobja), da 

se otrok nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način; 

 individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih 

njihovega življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm;  

 gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), 

učenjem in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in 

potencialnim razvojem.  

(E. Bahovec, 1999, str. 12) 
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2.1 Konstrukcijska igra 

 

Vse dispozicije, ki jih ima otrok, se same po sebi ne morejo razviti v spretnost. Za 

to je potrebno spodbudno okolje, ki otroku nudi dovolj možnosti, da si nabere 

izkušnje in je aktiven. Pri otroku bi to dejavnost lahko poimenovali igra. Prav tako kot 

pri vseh drugih področjih tudi osnove tehnične kulture otroku predstavimo preko igre. 

To so različne konstrukcijske zbirke, ki v otroku zbujajo domišljijo, ustvarjalnost in ga 

hkrati učijo nekega dela in odnosa do dela.  

Težišče vzgojne dejavnosti naj bo na tem, da otroci čim bolj samostojno 

ugotavljajo, preizkušajo, izdelujejo, razstavljajo, sestavljajo, gradijo, primerjajo, 

načrtujejo, vrednotijo. Težišče dela je na spoznavanju materialov, obdelovalnih 

tehnik, orodja in naprav, na konstruktorstvu in na razumevanju funkcionalnih zvez, pri 

tem pa izdelek ni namen, ampak le sredstvo za oblikovanje otrokove osebnosti. (A. 

Papotnik, 1988, str 12) 

V konstrukcijski igri otrok 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 

(Piaget, 1951). Konstrukcijsko igro lahko deloma primerjamo tudi z ustvarjalno igro, 

kot jo opisuje Toličič (1961), ko navaja, da so za igro pomembni gradnja, oblikovanje, 

pisanje. (L. Marjanovič Umek, M. Zupančič, 2001, str. 36) 

Načrtovanje v konstrukcijski igri je ena od bistvenih sprememb, saj je pogojena z 

razvojem oziroma starostjo otroka.  

Tako se prva konstrukcijska igra pojavi že ob koncu prvega leta (Zupančič, 

2000), 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 v naprej pove, kaj bo zgradil, in razkrije tudi, kako bo to 

naredil. Ta prehod odslikava razvoj otrokovih spoznavnih sposobnosti, gibalnih 

spretnosti, zlasti drobnih gibov, ter koordinacije oko – roka. (prav tam, str. 37)  

2.2. Možnosti za tehnične dejavnosti 

 

 
OBDOBJE 
 

 
OBLIKE 
DEJAVNOSTI 

 
METODE 
DELA 

 
PRIČAKOVANI 
REZULTATI 

Senzomotorična faza (do 
2. leta) 
 
V prvi fazi, ki traja do 2. 

Spoznavanje narave 
in različnih materialov 
(blago, les, plastika).  

Igralna 
dejavnost.  
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leta otrok spoznava in se 
spoprijema s svetom okoli 
sebe le prek akcij, 
gledanja, poslušanja, 
prijemanja.  

Faza intuitivne inteligence 
(2. do 7. leta) 
 
Razvoj predstavljanja je 
pomemben mejnik v 
razvoju sposobnosti 
spoznavanja in označuje 
prehod v novo – intuitivno 
oziroma predoperativno 
fazo mišljenja, ki traja do 
7. leta. V tem obdobju se 
razvijajo in krepijo 
otrokove predstavne 
dejavnosti (tudi ob igri, s 
posnemanjem in 
besednim izražanjem). Pri 
6 – 7 letih začenja otrok 
kazati vrsto sposobnosti, 
ki jih Piaget (1986) 
imenuje konkretne 
operacije. To so miselne 
akcije kompleksne vrste, 
kot npr.: seštevanje, 
odštevanje, razvrščanje 
predmetov po določenih 
značilnostih, postavljanje 
v zaporedno vrsto itd. Vse 
te operacije so sedaj že 
obrnljive (reverzibilne).  

Nove funkcije igre, 
razvijanje sposobnosti 
za opazovanje 
narave, predmetov in 
ljudi. Pridobivanje 
tehničnih izkušenj,m 
logično matematičnih 
predstav, spretnosti in 
delovnih navad.  

Igralne 
dejavnosti.  
Pogovor, 
opazovanje, 
posnemanje, 
izdelovanje, 
konstruiranje s 
sestavljankami, 
sestavljanje in 
razstavljanje 
tehničnih 
predmetov, 
zbiranje 
tehničnih 
predmetov.  

Razgovor, igranje 
vlog, risba, izdelek, 
zbirka (npr. kamenje, 
plodovi, listi, 
ploskovne podobe 
tehničnih stvaritev itd.) 

Faza konkretnih 
intelektualnih operacij (od 
7. do 11/12. leta)  
 
Prav sposobnost 
obrnljivosti, ki pomeni 
miselno vračanje na 
začetek točke razmišljanja 
pomeni mejnik in 
označuje prehod v novo 
obdobje – fazo konkretnih 
operacij, ki traja do 11/12. 
leta.  

Pridobivanje novega 
znanja na podlagi 
procesa 
uravnoteževanja 
(ekvilibracije), kjer gre 
za proces asimilacije 
in akomodacije in 
»osvajanja tehnik in 
metod 
laboratorijskega in 
terenskega dela.« (E. 
Kobal, 1989) 
Pridobivanje 
sposobnosti za 
tehnično 
reproduktivno in 
produktivno 
dejavnost. Razvijanje 
spretnosti in delovnih 
navad za praktično 

Zgodnje 
uvajanje v 
naravoslovje in 
tehniko s 
pristopom: 
Premisli in 
preizkusi. 
Opazovanje, 
pogovor, 
posnemanje, 
konstruiranje, 
gradnja, 
preizkus, 
razstavljanje, 
merjenje, 
tehtanje, 
izbiranje, 
beleženje 
podatkov.  

Poročilo o delu. Skica, 
shema, risba, načrt. 
Uporabni izdelek, 
funkcionalni izdelek 
(npr. učilo). Maketa, 
model, preprosti 
projekt (npr. zbirka 
različnih vrst papirja, 
lesa itd.). 
Računalniški 
programi. 



 
14 

 

delo. Uvajanje v 
osnove računalništva.  

Faza abstraktnih 
intelektualnih operacij 
(11/151) oz. faza formalno 
logičnega mišljenja.  
 
»Najpomembnejša 
lastnost formalno 
logičnega mišljenja je 
obrnjena relacija med 
realnim in možnim. 
Mladostnik si z lahkoto 
prestavlja nerealne 
situacije, sposoben si je 
naprej zamisliti vse 
hipotetične možnosti, nato 
pa med njimi določiti 
realne. » (D. Piciga-Rojko, 
1991, str. 44) 

Uvajanje v uporabo 
raziskovalnih 
pristopov 
(spoznavanje 
elementov 
raziskovalnega dela, 
prve sinteze 
posameznih 
elementov).  
Uvajanje v uporabo 
računalniške tehnike 
in tehnologije 
(uporaba računalnika 
pri načrtovanju, 
izvajanju in 
ovrednotenju 
rezultatov dela).  
Raziskovalne naloge 
iz področij tehničnih 
ved (Moto: »Mladi 
tehniki raziskujejo in 
ustvarjajo«). Razpisi 
tehničnih nalog.  
Prestavitve in zagovor 
uporabe 
mikroračunalniških 
programov. Učila in 
učni pripomočki. 
Tehnično tekmovalne 
panoge. Razstavljanje 
izdelkov. Robotske, 
merilne in procesne 
računalniške 
konstrukcije. 
Računalniške 
aplikacije.  

Opredelitev 
problema in 
iskanje možnih 
rešitev 
(razčlenitev na 
podprobleme 
in raziskovalna 
vprašanja).  
Postavljanje 
hipoteze, 
zbiranje 
podatkov in 
preverjanje 
hipoteze z 
eksperimenti 
(tehničnimi, 
tehnološkimi, 
fizikalnimi, 
kemijskimi itd.) 
in eksperimenti 
s terena.  
Načrtovanje in 
planiranje dela. 
Zbiranje 
sredstev in 
pomagal za 
delo.  

Skica, shema, risba, 
načrt. Uporaben 
izdelek (les, kovine, 
plastika). Funkcionalni 
izdelek. 
Elektrotehniški 
izdelek. Konstrukcija 
(sestavljanke, 
elektronski deli). 
Maketa. Model. 
Računalniški program. 
Računalniška 
aplikacija. 
Računalniške meritve. 
Prestavitev meritve. 
Predstavite tehničnih 
dosežkov na 
razstavah, srečanjih in 
tekmovanjih. Objava 
člankov v poljudnih 
tehničnih publikacijah 
in revijah. 
Sodelovanje na 
akcijah tehnično 
ustvarjalne narave.  

(A. Papotnik, 1993, str. 18) 

 

3. PROJEKTNO DELO 

3.1 Kaj je projektno delo? 

 

Za projektno delo je značilno, da presega okvire pouka, saj se ne omejuje niti 

vsebinsko niti organizacijsko, pa tudi ne časovno in prostorsko na pogoje v katerih je 

organiziran šolski pouk. Projektnega učnega dela pa tudi ni mogoče uvrstiti med učne 

metode. Izraz »metoda projekt« je prvi uvedel in uporabljal ameriški filozof Dewey, za 

njim pa Kilpatrick, ki je prevzel projektni pristop k učenju po Deweyu in ga je pod istim 

pojmom še razdelal. Izraz »metoda projekta« ni bil rabljeni niti pri Deweyu niti pri 
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Kilpatricku v didaktičnem smislu, temveč kot načrtna dejavnost, ki naj bi bila 

sprožena iz notranje otrokove oziroma učenčeve potrebe. Metoda projekta je obema 

pomenila določen »življenjski stil«. z metodo projekta sta uvajala v šolo določeno 

filozofijo vzgoje (Dietrich, 1977, 134). Tako razumljen pomen metode projekta se je 

začel v kasnejših letih izgubljati. (H. Novak, 1990, str. 22) 

Najrazličnejše značilnosti projektnega dela zaradi katerih se kvalitativno razlikuje 

od tradicionalnega pouka in bistveno spreminja položaj ter odnose med udeleženci 

vzgojno-izobraževalnega procesa so:  

 tematsko problemski (interdisciplinarni) pristop, 

 konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo,  

 ciljno usmerjeno in načrtovano aktivnost, katere nosilci so učenci,  

 upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti učencev,  

 kooperativnost,  

 odprtost,  

 poudarek na izkustvenem učenju in  

 poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega 

dela.  

(prav tam, str. 27) 

Projektno delo je metodični postopek. Je način dela, s katerim se udeleženci 

učijo razmišljati in delati projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno 

delo. Ne gre torej zgolj za izvajanje projekta kot način dela, s katerim se izvajalci 

učijo postopkov vodenja in izvajanja projekta od zamisli in načrtovanja njegove 

izvedbe do produkta. Pri projektnem delu namreč sledi še evalvacija, kar pomeni, da 

se delo konča šele z analizo in oceno celotne izvedbe in poteka projekta. Izvajalci 

projekta se torej prek projektnega dela tudi učijo, z izvajanjem različnih aktivnosti 

bogatijo svoje znanje in razvijajo različne sposobnosti. (H. Novak, 2009, str. 13)  

 

Izvedba projektnega dela poteka v štirih korakih:  

 

 

 

Slika 1: Koraki projektnega dela                                                      

 (prav tam, str. 13) 

Z  izvajanjem projektnega dela se udeleženci učijo strategij za uspešno izpeljavo 

projekta in različnih strategij učenja, s katerimi bogatijo znanje in izkušnje, odkrivajo 

in razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in domišljijo ter rešujejo različne problemske 

1. korak 

OBLIKOVANJE 

POBUDE IN 

KONČNEGA CILJA 

3. korak 

URESNIČITE

V CILJA 

 

2. korak 

NAČRTOVAN

JE IZVEDBE 

 

4. korak 

EVALVACIJA 

IZVEDBE 
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situacije. To lahko pri udeležencih poteka zavestno, ciljno naravnano in načrtno ali pa 

spontano – zlasti pri igrah in svobodnih dejavnostih. Ker temelji pri projektnem delu 

vsaka dejavnost na spodbudi in samoaktivnosti udeležencev, je za večino 

udeležencev medsebojno sodelovanje v projektu privlačen način dela. (H. Novak, 

2009, str. 13) 

Ko je Kilpatrick pojasnjeval ime svoje didaktike, je opomnil, da se lahko 

uporabljajo tudi termini kot načrtno oziroma projektno delo, kajti bistvo projekta je v 

načrtnem izvajanju vnaprej projektiranega dela. Če torej (pojasnjuje Kilpatrick) 

deklica šiva obleko po svoji želji, po svojem okusu, je to primer tipičnega projekta v 

življenju. To je načrtno delo, ki izhaja iz srca in socialne potrebe, vse etape te 

dejavnosti so enkratne in celostne, kajti polnovredno življenje je enkratno in celostno 

načrtno delo, a ne prazno brezvezje. Pri tem je pomembno (kar poudarja Kilpatrick), 

da se pri takem delu sodeluje z vsem srcem. O tem pravi Collings: »Otroci morajo 

želeti nekaj delati, a ne delati, kar se želi.« (V. Zmaga Glogolovec, J. Lepičnik-

Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 15) 

Temeljno vodilo pri projektnem delu je spodbujati celovit, optimalen in skladen 

osebnostni razvoj vsakega posameznika. (H. Novak, 2009, str. 15)  

 

3.1 Tipi projektnega učnega dela 
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Slika 2: Tipi projektnega dela 

(H. Novak, 1990, str. 23) 

 KONSTRUKCIJSKI TIP 

Pri njem je značilno, da je usmerjen k ustvarjanju nečesa novega. Ustvarjeni 

izdelek so lahko umetniški, razvedrilni ali uporabni. Ni nujno, da je rezultat 

konstrukcije predmet, lahko so to različni izdelki, kot so plesne, glasbene ali svečane 

prireditve, zelenice ali koledarji. Pomembno je le, da so nosilci dejavnosti oz. projekta 

otroci in da oni razvijajo kreativnost.  

 RAZISKOVALNI TIP – PROBLEMSKI TIP  

To je tip, ki je usmerjen k reševanju nekega problema. Najprej se določi problem, 

nato se poiščejo možne rešitve. Na podlagi raziskovanja se ugotovi, ali so bile rešitve 

prave ali ne.  

 PROJEKT USVAJANJA IN VREDNOTENJA 

Pri tem tipu udeleženci kritično ovrednotijo neko vsebino, s katero so se seznanili 

in  jo predelali. To je lahko ogled predstave, prebran članek, videoposnetek ali nek 

kraj. Učijo se kritičnega presojanja in samostojnosti.  

 TIP UČENJA 

Temelji na izkustvenem učenju. Udeleženci pridobivajo znanje, spretnosti in 

veščine ob uporabi različnih metod.  

 

3.2 Etapa projektnega dela in vloga vzgojitelja/vodje projekta 

 

Projektno delo se začne z iniciativo, ki jo sproži vodja ali kdo drug. Po sprejetju 

pobude sledi skupno oblikovanje projektne teme. Ko večina izbere in določi temo (kaj 

bodo počeli), se dogovorijo še o končnem cilju projekta (zakaj bodo to počeli). Prvi 

etapi sledi razčlenitev projektne teme na podteme, ki so hkrati operativni cilji in 

naloge. Tako nastane idejna skica. Tretja etapa se nadaljuje z načrtovanjem 

aktivnosti, s katerimi naj bi uresničevali postavljene cilje in naloge (kako jih bodo 

uresničili). Sledita še etapi izvedbe načrtovanih nalog in aktivnosti in predstavitve 

PROJEKT TIPA 

UČENJA 

 

USVAJANJE 

ZNANJA 
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dosežkov. S predstavitvijo rezultatov se projekt konča. Z njim naj bi bil dosežen 

končni cilj projekta. Pri projektnem delu pa to ni končna etapa. Sledi še etapa 

evalvacije. Vsak projekt sestoji torej iz petih etap, projektno delo pa iz šestih. Za 

udeležence v projektnem delu ni pomemben le končni rezultat, temveč tudi 

ugotovitve, do katerih pridejo s samorefleksijo in jih obravnavajo v zadnji etapi. Tako 

z vodjo in drugimi sodelavci ovrednotijo celoten potek projekta. (H. Novak, 2009, str. 

25) 

 

1. ETAPA: Nastajanje pobude oziroma ideje s končnim ciljem 

Etapa pobude je za uspešnost projektnega vzgojnega dela ključnega pomena. 

Osvetlili jo bomo z vidika razvoja otroka in s pedagoškega vidika. (V. Zmaga 

Glogolovec, J. Lepičnik-Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 17) 

Po Eriksonu nastopi okrog četrtega leta starosti obdobje pobud. Otrok je izredno 

zadovoljen ob lastnih pobudah, ki jih daje. Opazimo tudi povečano zmožnost 

načrtovanja, organizacije in doseganja ciljev. Otrok nenehno preizkuša svoje 

sposobnosti in moči. Ob neprestani aktivnosti oziroma težnji k njej lahko otrok trči na 

omejitve. Omejitve so zanj negativno doživetje, ki lahko spodbudi razvoj občutka 

krivde do lastnih pobud. Otrok potrebuje potrditev, da je njegova pobuda sprejeta in 

da je njegov, še tako majhen prispevek, vreden. (V. Zmaga Glogolovec, J. Lepičnik-

Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 15) 

Pobudnik projekta je lahko vodja projektnega dela. Predlagatelji pa so lahko tudi 

sami izvajalci, ali njihovi starši, ali kdorkoli, ki je zainteresiran za izvedo projekta. 

Pobuda lahko izhaja neposredno iz učnega programa ali iz življenjske situacije, ki jo 

sproži nek dogodek. Za uspešno projektno delo je izrednega pomena ustrezna 

motiviranost izvajalcev za sodelovanje v njem. (H. Novak, 2009, str. 26) 

Prva etapa sestoji iz več korakov:  

 nastajanje pobude, 

 oblikovanje ene ali več tem,  

 izbor ene od predlaganih tem 

 določitev končnega cilja.  

(prav tam, str. 26) 

Najprej je treba določiti temo, ki bi jo obdelali s projektnim delom. Pri tem morajo 

aktivno razmišljati o temi in oblikovanju. Ni rečeno, da so sami predlagatelji izbrane 

teme, vendar se vseeno vključujejo v oblikovanje in dokončno načrtovanje teme. 

Včasih tudi sami predlagajo teme in pri tem je najboljša izbira možganska nevihta. 

Izmed predlaganih tem nato izberejo tisto, ki se večini zdi najboljša oziroma 

najprimernejša.  
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 Tema mora biti vsebinsko vedno v celoti predelana, ne morem iz neke celote 

izluščiti nekega dela celote. Udeležencem mora biti znana, mora jih zanimati in 

pomembno je, da je življenjska oziroma vključena v dnevno življenje udeležencev. 

Vse skupaj mora biti smiselno, saj je tako veselje do dela večje. Nazadnje je treba 

določiti še končni cilj.  

Pri projektnem delu določajo končni cilj izvajalci skupaj z vodjo projekta. Vedeti 

namreč moramo, da je vsem udeležencem projektni način dela sredstvo za 

doseganje postavljenih ciljev. Končni cilj je po svoji naravi izrazito operativen, zato je 

njihova uresničitev preverljiva z dosežki, do katerih pridejo na koncu projekta. Po 

izboru teme in določitvi končnega cilja se dogovorijo tudi o naslovu projekta. Lahko 

pa poimenovanje projekta prenesejo na naslednjo etapo, ko jim bo postopek izvedbe 

celotnega projekta jasnejši. (H. Novak, 2009, str. 26) 

 

2. ETAPA: Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami 

Skiciranje projekta je etapa, ki je v odnosu do drugih etap projekta časovno 

kratka, vendar pomembna, saj predstavlja rdečo nit projekta. (V. Zmaga Glogolovec, 

J. Lepičnik-Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 20) 

Vodja projekta vodi udeležence  s postavljanjem vprašanj in podvprašanj, s 

spodbujanjem k razmišljanju, z usmerjanjem njihove pozornosti na različne vire, v 

katerih naj bi dobili potrebne podatke in usmeritve pri svojem delu. Tako nastane 

idejna skica. Cilji in naloge so podrejeni uresničevanju končnega cilja. (H. Novak, 

2009, str. 30) 

Vodja projekta usmerja izvajalce k aktivnemu sodelovanju z različnimi tehnikami:  

 jih spodbuja in usmerja z vprašanji pri iskanju rešitev in dajanju predlogov,  

 sproži nevihto idej, 

 usmerja jih k pisanju domislic in predlogov na listke,  

 razdeli jih v več manjših skupin, ki vsaka zase pripravijo in posredujejo svoje 

predloge,  

 usmerja njihovo delo pri zbiranju informacij doma, v knjižnici, v muzeju, v naravi in 

iz drugih virov, na podlagi katerih predlagajo konkretne aktivnosti in rešitve,  

 z obravnavo določene tematike pri pouku jih spodbuja k razmišljanju, kako bi 

lahko med izvajanjem projekta vsebinsko še poglobili svoje znanje s snovjo, ki je 

bila obdelana pri pouku. (prav tam, str. 30)  

Vodja projekta pa ima pri vodenju svoje cilje, ki jih želi doseči med trajanjem 

projekta in jih ima določene že v pripravi. To so vzgojno-izobraževalni cilji za 

udeležence. Ti  so navadno dolgoročnejši in spodbujajo osebno rast udeležencev, ki 

pa se nadaljuje tudi po končanju projekta. Tako rezultati ne morejo biti merljivi, saj se 

ob končanju projekta ne zaključijo.  
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Vodja more biti zelo pazljiv, da si na začetku ne postavi preveč ciljev, saj jih nato 

ne more enakovredno spremljati in slediti vzgojno-izobraževalnemu učinku. Določiti 

mora jasne in učinkovite cilje, za katere predvideva, da jih bo lahko realiziral tekom 

projekta.  

Udeleženci ideje in predloge zabeležijo na vidno mesto, najpogosteje v obliki 

miselnih vzorcev, saj je tak zapis pregleden in jasen. Z dodanim slikovnim gradivom 

poskrbimo tudi za privlačnost in tako večjo pozornost. Zapisani so vsi predlogi 

udeležencev. Po pregledu in izbiri izločijo neustrezne. Najlažje je, če si za sprejem in 

izločitev izberejo določene kriterije, ki jim pomagajo na poti do uresničevanja 

končnega cilja.  

 

3. ETAPA: Načrtovanje izvedbe 

Ko je idejna skica izdelana in sprejeta kot osnova za nadaljnje delo, sledi 

načrtovanje izvedbe posameznih dejavnosti oziroma načrt uresničevanja postavljenih 

delnih ciljev in nalog. Vsi cilji so operativni, zato je osnovno vprašanje v tej etapi, 

kako jih bomo uresničevali. Vsak načrt mora vsebovati jasne odgovore predvsem na 

vprašanja:  

Kdo bo posamezne naloge izvajal oz. kdo bo njihov izvajalec;  

Kateri sodelavci bodo pri posameznih nalogah sodelovali;  

Kdaj bo posamezna naloga izvajana oz. čas in trajanje izvajanja posameznih 

nalog;  

Kje bodo naloge izvajane, kar pomeni, da je treba določiti prostor in kraj izvajanja 

posameznih nalog;  

Kako bodo posamezne naloge izvajane oziroma katere postopke, metode in 

tehnike bodo izvajalci uporabili pri posameznih nalogah;  

S čim bodo dejavnosti izvajane oziroma kateri pripomočki in sredstva bodo 

uporabljeni pri posameznih nalogah.  

(H. Novak, 2009, str. 39) 

Če na kratko povzamemo. 

Otroci se odločijo pri kateri nalogi bo kdo sodeloval. Vsak naj pove, kaj želi delati, 

o tem se med seboj dogovorimo. V etapi načrtovanja otroci tudi ugotovijo, za kaj 

potrebujejo pomoč odraslih oziroma katere druge ljudi želijo k projektu še pritegniti. 

Tako »odkrijemo« zunanje sodelavce in tudi zanje predvidimo naloge. (V. Zmaga 

Glogolovec, J. Lepičnik-Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 21) 
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Ugotovimo, kje bomo projekt izvajali (v vrtcu, pa tudi zunaj njega) in tudi, katere 

delne naloge bodo potekale na določenih lokacijah. Spomnimo se vseh uporabnih 

prostorov v vrtcu in vse tisto, kar se lahko opravi v naravi ali v prostorih zunaj vrtca, 

načrtujmo tam. (V. Zmaga Glogolovec, J. Lepičnik-Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 

21) 

Tudi čas za izvedbo projekta okvirno določimo, tako da imajo otroci oporo za ritem 

dela. (prav tam, str. 21) 

Načrt je lahko oblikovan tabelarno ali pa v okviru miselnega vzorca. Predstavljen 

je na večji poli papirja, ki je pritrjena ali obešena na vidnem mestu ob idejni skici. 

Dostopen naj bo vsem udeležencem. S tem je omogočeno sprotno preverjanje 

uresničevanja posameznih nalog oziroma dejavnosti. (H. Novak, 2009, str. 39) 

Plakat nam pomaga pri usmerjanju in usklajevanju, predvsem pa pri informiranju 

otrok, do kod smo prišli, kaj smo že opravili in katere naloge so še pred nami. 

Pripravljamo skupaj: otroci, vzgojitelji. Še vedno je čas, da k temu delu pritegnemo 

tudi starše. Še je čas za nove ideje, a le tiste, ki bi bistveno prispevale k doseganju 

cilja projekta. Plakat naredimo tako, da bo ohranjen in uporabljen tudi še dolgo po 

izteku projekta. Kajti otroci radi »pogledajo nazaj«. (V. Zmaga Glogolovec, J. 

Lepičnik-Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 22) 

Če kdo med pripravo načrta odkloni sodelovanje, ga ni smiselno siliti, ker obstaja 

velika verjetnost, da se bo kasneje sam nekomu pridružil in se naknadno vključil v 

katero od dejavnosti. Če vztraja pri svoji odločitvi in se tudi v naslednji etapi ne želi 

vključiti v projekt, se vodja projekta z njim dogovori, kaj bo v tem času počel. 

Pomembno je, da to, kar bo počel, prispeva k njegovemu razvoju in če gre pri 

projektu za obdelavo neke učne teme, jo mora obdelati tudi on, četudi individualno in 

zunaj projekta. (H. Novak, 2009, str. 39) 

 

4. ETAPA: Izvedba načrta  

Vsak udeleženec projekta se loti svoje naloge in skrbi, da jo opravi čim bolje. Vsak 

otrok je polno samoaktiven, v dejavnost vlaga napor in se trudi, da nalogo opravi. (V. 

Zmaga Glogolovec, J. Lepičnik-Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 22) 

Ko je otrok pred nalogo, mora reševati majhne, pa tudi večje probleme. S tem 

doživlja življenje takšno, kot je, in spoznava, da so stvari, ki jih ne more nihče narediti 

namesto njega in da jih lahko naredi sam, če se le potrudi. (prav tam, str. 22) 

Različni problemi, ki jih otrok razrešuje, terjajo tudi različne načine reševanja 

problemov. Nekatere bo rešil z igro, nekatere s praktično aktivnostjo, s socialnimi 

interakcijami, z raziskovalno dejavnostjo, z odkrivanjem, z eksperimentirajem. Otroci 

razvijajo jezikovne spretnosti, branje že pred vstopom v šolo, široko razgledanost, 

dojemanje bistva in odnosa vzrok-posledica, dobro in hitro opazovanje, radovednost, 
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urjenje spomina, samostojnost, smisel za humor. (V. Zmaga Glogolovec, J. Lepičnik-

Vodopivec, T. Vonta, 1994, str. 22) 

Vodja projekta spremlja njihove aktivnosti in skrbi in izvajalce po potrebi usmerja, 

da ne pride do nepotrebnih zastojev. Pozoren je na motiviranost udeležencev pri 

izpolnjevanju nalog. Po potrebi jim pomaga premagovati nastale ovire, vendar tako, 

da ne duši njihove aktivnosti in samostojnosti. Čeprav od njih veliko zahteva, nikogar 

ne žali in ne dela razlik med njimi. Spodbuja jih, da vprašajo, če česa ne znajo ali ne 

razumejo in nazorno odgovarja na njihova vprašanja. Domiselne predloge in 

vprašanja glasno pohvali. Pri težavnejših posameznikih skuša odkriti vzroke 

neprimernega obnašanja. (H. Novak, 2009, str. 49)  

Vodja mora spodbujati učence k samostojni aktivnosti pri projektu. Mora biti vzor s 

svojim obnašanjem, zato je zelo pomembno, da pozna in uporablja ustrezne tehnike 

medsebojne komunikacije. Zavedati se mora individualnih razlik med posamezniki, 

iskati njihove dobre lastnosti, biti dovolj zahteven in pravičen do vseh. Vedno mora 

pričakovati odgovornost, doslednost in vestnost vseh udeležencev. Vživeti se mora v 

njihove probleme in razumeti položaj, v katerem se znajdejo. Mora jim znati 

pomagati, saj si bo z vsem tem pridobil njihovo zaupanje, kar  ugodno vpliva na 

delovno klimo v skupini. Vedno mora ostati optimističen.  

 

5. ETAPA: Predstavitev dosežkov 

Ko udeleženci izvedejo načrtovane dejavnosti, se projekt zaključi s prikazom 

dosežkov. To so praviloma konkretni rezultati, ki so vidni in merljivi. Gre za izdelke 

posameznikov, posameznih skupin ali celotne skupine. Udeleženci jih predstavijo na 

različne načine, kot so kvizi, predstavitev uspešno rešenega problema, različne 

razstave in kulturne prireditve – od dramskih iger, glasbenih nastopov do svečanih 

proslav. (H. Novak, 2009, str. 52) 

S prikazanimi  dosežki se projekt zaključi. Pomembno je, da predstavljeni 

dosežki potrdijo uresničitev na začetku postavljenega končnega cilja. (prav tam, str. 

52) 

  

6. ETAPA: Ovrednotenje dosežkov in celotnega poteka izvedbe projekta – 

evalvacija 

S končnim izdelkom se zaključi projekt, ne pa tudi projektno delo. To se konča 

šele z ovrednotenjem rezultatov in celotnega poteka projekta. Priporočljivo je, da jih 

ovrednotijo vsi udeleženci kot izvajalci projekta, njihov vodja, strokovni sodelavci, 

starši udeležencev in povabljenci na zaključni predstavitvi projekta. (H. Novak, 2009, 

str. 53) 
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Vrednotenje izvedbe projekta naj bo posvečeno celotnemu poteku projektnega 

dela. Ob količini in kakovosti znanja, ki so ga udeleženci pokazali, naj bodo 

ovrednoteni tudi postopki, s katerimi so udeleženci dosegli rezultate in  z njimi 

uresničili končni cilj projekta. (prav tam, str 53) 

Do teh ocen lahko pridemo po različnih poteh. Ena od teh je samorefleksija 

učencev, ocenjevanje in samoocenjevanje lastnega dela in opažanja o spremembah, 

ki so jih pri sebi zaznali med izvajanjem projekta. Pri projektnem delu na ob 

ovrednoten tudi celovit razvoj vsakega posameznika, saj so bili med izvajanjem 

projekta aktivirani vsi njegovi potenciali: fizični, intelektualni, čustveni in socialni. (H. 

Novak, 2009, str. 53) 

 

4. TEHNIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Človek je ustvaril tehniko tako, da je kreativno razmišljal in to razmišljanje 

uresničil z delom svojih rok. Človek se neprestano razvija tudi zato, da bi zavaroval 

svoje življenjske pogoje in da bi zadovoljil svoje vedno večje potrebe. S tem 

spreminja tudi naravo, družbo in samega sebe. (B. Aberšek, 2012, str. 125)  

Beseda tehnika prihaja iz stare grščine in v prevodu pomeni znanje, spretnost, 

tudi obrt. Zastopniki različnih znanstvenih smeri in disciplin, med drugim filozofi, 

antropologi, naravoslovci in tisti, ki se ukvarjajo z zgodovino tehnike, so si prizadevali 

natančneje opisati bistvo tehnike:  

 Tehniki pripadajo vsa sredstva in postopki, ki jih uporabljamo za bolj efektivno 

izvajanje različnih dejavnosti, in tisti, ki šele omogočajo katero od teh dejavnosti.  

 Tehniko je treba razumeti kot uporabno naravoslovno vedo.  

 Tehnika je nov način obvladovanja narave, s tehniko si človek poskuša prilagajati 

in nadzorovati naravne sile.  

 Tehniko lahko razumemo kot povečevanje človekovih zmožnosti in sposobnosti.  

 Tehnika je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in uporabo umetnih produktov.  

(prav tam, str. 127) 

Če pojem tehnika vpišemo v SSKJ, dobimo naslednje zadetke:  

1. Dejavnost, ki se ukvarja s konstruiranjem in izdelovanjem strojev, delovnih 

priprav, materialnih dobrin, vedo o tej dejavnosti.  

2. Izdelki te dejavnosti. 

3. Strojna in druga oprema, potrebna za opravljanje kakega dela, dejavnosti.  

4. Urejen, ustaljen način, postopek opravljanja kakega dela, dejavnosti. 

(http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=tehnika&hs=1) 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=tehnika&hs=1
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Razvoj tehnike lahko opišemo s petimi zgodovinskimi obdobji:  

 Prva tehnična revolucija – 13.-14. tisočletje pr. n. št. – človek je izumil preprosta 

kamnita orodja, lok, puščico, pasti za živali, začel je obdelovati zemljo in gojiti 

živino.  

 Druga tehnična revolucija – od leta 1000 do 500 pr. n. št. – človek je začel 

predelovati železo, uporabljati raznolika orodja.  

 Tretja tehnična revolucija – 11. stol. – začeli so uporabljati vodna kolesa.  

 Četrta tehnična revolucija, industrijska revolucija – 18. in 19. stol. – parni stroj, 

delovni stroji ipd.  

 Peta tehnična revolucija – začetek druge polovice 20. stol. – znanstvenotehnična 

revolucija. Zanjo je značilen bliskovit razvoj na vseh področjih tehničnega razvoja. 

Razvili so se avtomatski stroji, informacijske tehnike, biotehnologija, okoljska 

tehnologija, mikrotehnologija itn. (B. Aberšek, 2012, str. 124) 

Naraščajoči tempo tehničnega razvoja in vse večji pomen tehnike v družbi sta 

povzročila vse večje potrebe po teoretično zasnovani tehniški izobrazbi. Že dolgo 

namreč ni zadostovalo, da je mojster vajenca naučil, kar je znal. Ta način tehniškega 

izobraževanja je zadostoval dolga stoletja in je tako tradicionalno veljal za integrativni 

del obrtniškega dela. Nikakršne šole niso bile potrebne, le mojster in njegovi 

pomočniki, ki so svoje tehnično znanje in ročne spretnosti prenašali na svoje vajence. 

Tej metodi so rekli mojstrska spretnost.   

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 vpogled v svet tehnike in njene posebnosti. 

Ta proces je razmeroma spontan v krogu otrokove družine, bolj načrtno in usmerjeno 

pa v okviru družbeno organizirane predšolske vzgoje. (A. Papotnik, 1988, str. 9) 

Ob bolj podrobni analizi ciljev, vsebin in nalog na področju estetske vzgoje, 

predvsem pa intelektualne vzgoje, lahko zasledimo tudi cilje in naloge ter vsebine 

tehnične vzgoje. Vsebine, s katerimi lahko realiziramo cilj, razvrstimo v tri vsebinske 

sklope:  

 Tehnika, ki človeku omogoča in olajšuje zadovoljevanje življenjskih potreb (na 

primer stanovanjski objekti, oblačila, hrana, postelja).  

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

družbi (na primer stroji, vozila, materiali, orodje). 

 Tehnika, ki človeku obogati prosti čas in zabavo (na primer igrače, igralne 

naprave, darila).  
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Otrok si vsa ta spoznanja pridobiva pri spontani igri in v toku dejavnosti, ki jih 

usmerja vzgojitelj, in sicer tako, da otrok opazuje, posnema, se pogovarja, konstruira, 

gradi in izdeluje, preiskuje, demontira, razstavlja, zbira. (A. Papotnik, 1988, str. 10) 

Temeljni cilji pa so:  

 Razvijati in spodbujati otrokovo nagnjenje do tehniškega ustvarjalnega dela in 

zbujati veselje za delo na delovno-tehničnem področju.  

 Razvijati delovne spretnosti in delovne navade ter sposobnosti za organizacijo 

dela. 

 Razvijati ljubezen do tehnike in oblikovati pravilen odnos do tehničnih stvaritev. 

 Seznanjati otroke z različnimi delovnimi tehnikami, postopki, orodji, napravami in 

materiali ter jih v ustvarjalnem delovnem procesu usposabljati za njihovo uporabo. 

 Razvijati osnove za vrednotenje tehničnih stvaritev. 

 Razvijati in spodbujati razvoj konstruktorstva in inovatorstva. 

 S pravilno urejenim delovnim mestom (»kotiček tehnične kulutre«) vplivati na 

skladen razvoj otrokove osebnosti. (A. Papotnik, 1993, str. 10) 

Globalni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo s področja narave:  

 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka, svetlobe.  

 Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije.  

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. (A. Papotnik, 1999, str. 17) 

Cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologija in so s področja narave. Otrok:  

 Spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen.  

 Odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost.  

 Spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje.  

 Odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov).  

 Odkriva lastnosti zraka.  

 Prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava 

njihov namen in pomen.  

 Uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost.  

 Razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave. 

 Spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. (A. Papotnik, 1999, str. 18) 
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4.1 Opredelitev faz ustvarjalnega delovnega procesa 

 

Tehnična dokumentacija 

Za otroke od 3. leta do vstopa v šolo prihaja v poštev skica. Prav je, da vzgojitelj 

pripravi skico kot tehniško dokumentacijo, pomeni pa osnovo za iniciativo. 

Izbira materiala 

Vzgojitelj naj v okviru »kotička tehnične kulture« pripravi več različnega 

materiala, otroci pa naj ga za določene izdeleke, glede na funkcijo, namen in velikost, 

izberejo sami. Velja naj načelo, da so ob vsakem novem izdelku praviloma 

uporabljeni tudi novi materiali.  

Izbira orodja 

Že na stopnji načrtovanja  in programiranja je potrebno zasnovati program tako, 

da se bodo ob vsakem novem izdelku uporabila tudi nova, otroku  manj znana 

orodja. Vsa orodja so shranjena v orodni omarici. Vzgojitelj mora orodja demonstrirati 

glede na načelo delovanja, rokovanja, opozoriti na higiensko-tehnično varnost pri 

uporabi, opraviti utrjevanje in urjenje delovne operacije in šele ko preveri, da so 

delovno spretnost osvojili, preide na izdelavo konkretnega izdelka.  

Stabilizacija delovnega mesta 

Ta faza zahteva, da vzgojitelj zagotovi v igralnici dovolj delovnega prostora in 

orodja za izvedbo delovne naloge v individualni ali skupinski obliki dela. Pri tem bo 

vzgojitelju v pomoč »kotiček tehnične kulture«, v katerem bodo osnovna orodja za 

obdelavo materialov.  

Izdelovanje sestavnih delov 

Ta faza je po trajanju najdaljša in se lahko izvaja v nekaj zaporednih zaposlitvah 

otrok.  

Montaža 

Najprej je potrebno sestavne dele sestaviti v sklope (npr. podvozje in kolesa – en 

sklop, kabina in dodatki – drug sklop), nato pa sklope v finalni izdelek.  

Funkcioniranje 

Vzgojni cilj je dosežen, ko predmet ali izdelek tudi funkcionira. Če pa izdelek ne 

funkcionira (npr. kolesa se ne vrtijo), je potrebno z dodatnimi aktivnostmi pripeljati do 

rešitve (ponovna demonstracija, dopolnitve, korekture, ponovno urjenje delovnih 

operacij). 
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Demontaža in površinska obdelava 

Če je možno, predmet razstavimo, sestavne dele pa površinsko obdelamo, 

zaščitimo, barvamo, nato pa izdelek ponovno sestavimo.  

Rangiranje in vrednotenje 

Izdelke oziroma stvaritve otrok (uporabni in funkcionalni predmeti, modeli, 

makete, tehnološke sestavljanke, gradnje, konstrukcije, projekti) mora vzgojitelj 

rangirati po smiselno ugotovljenih kriterijih, ki izhajajo iz vsakokratne vzgojne situacije 

in se lahko nanašajo na ustvarjalni pristop otroka, prizadevnost, odnos do dela, 

racionalnost, samostojnost, kolektivnost, funkcionalnost, estetski videz, izvirnost, 

originalnost in uporabnost izdelka. Po opravljenem razvrščanju (rangiranju) je možno 

opraviti vrednotenje, ki naj bo izvedeno v smislu igranja vlog (otroci so v vlogi 

vzgojiteljev, ocenjevalcev, trgovcev, učiteljev, kupcev) in v teh vlogah izražajo svoja 

mnenja o izdelkih.  

Razprava, diskusija, dopolnitev in izboljšave 

Ta povezava je namenjena končnim dejavnostim v ustvarjalnem delovnem 

procesu – didaktičnem kurikulumu. Otroci v obliki nastopanja – igranja vlog 

predstavljajo izdelke svoji skupini ter predlagajo dopolnitve, izboljšave in 

konstrukcijske izpopolnitve in spreminjevalne možnosti, ki so jih opazili med 

ustvarjalnim delom, pri funkcioniranju in končnem predstavljanju. Za to aktivnost so 

primerne tudi »mini razstave« izdelkov.  

(A. Papotnik, 1993, str. 21)  

 

4.2 Varnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Varno delo 

(A. Papotnik, 1999, str. 69) 

VARNO DELO     POVEZANOST OBJEKTIVNIH IN SUBJEKTIVNIH DEJAVNIKOV 

 Tehnično okolje (oprema, stroji, orodja, naprave, materiali itd.).  

 Naravno okolje (letni časi, dnevi v tednu, meteorološki vplivi itd.). 

 Družbeno okolje (režim dela, medsebojni odnosi, organizacija dela, osebna nota 

učitelja, stil dela itd.). 

 Psihofizične sposobnosti in dispozicije (kar »zmore«). 

 Znanja, spretnosti, navade (kar »zna«).  

 Interesi, motivacija (kar »hoče«).  
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Kako opravljati varno delo:  

 Demonstracija: otroku je potrebno prikazati varen postopek dela (gledati poglavje 

o vaji, proces urjenja).  

 Razgovor: z otroki se je potrebno pogovoriti o prikazanem postopku dela 

(ocenimo stopnjo njihovega razumevanja).  

 Izvedba (imitacija): otroci izvajajo postopek tako, kot je bil prikazan.  

 Ponavljanje in utrjevanje (trening): otroci pravilno ponavljajo postopek, pri čemer 

nekatere prijeme in izvedbe oblikujejo na svojevrsten in izviren način. (A. 

Papotnik, 1993, str. 37) 

Prav tako je pomembno, da se držimo navodil za uspešno delo in za 

zagotavljanje varnosti:  

 Mizne površine je potrebno zaščititi z lepenko oziroma z lesonitnimi 

podlagami.  

 Ustvarjalni delovni proces je potrebno organizirati tako, da bodo vsi učenci 

imeli ustrezno orodje in da ne bo prihajalo do ozkih grl in nenadzorovanega 

igranja z orodjem, ki je že samo po sebi nevarno, če ga ne uporabimo pravilno 

in varno.  

 Luknjanje, vrtanje, izbijanje lukenj, brušenje, žaganje in žebljanje je potrebno 

izvesti tako, da se del, ki ga luknjamo, vrtamo, brusimo, žagamo ali žebljamo, 

postavi ali pritrdi s svoro na lesonitno podlago in šele takrat se izvede 

načrtovani postopek.  

 Učitelj mora orodja demonstrirati glede na princip delovanja in ravnanja in ves 

čas spremljati izvajanje dela.  

 Pomembna opozorila:  

o Zagotavljanje varnosti (opozarjanje na nevarnosti, upoštevanje 

varnostnih pravil, uporaba delovnih haljic). 

o Pravilen položaj pri delu (npr. sedeči oziroma stoječi).  

o Pravilna uporaba orodja.  

o Varčna izbira gradiv.  

 Izvesti je potrebno urjenje in utrjevanje delovne operacije, in šele ko 

preverimo, da so delovno spretnost usvojili, preidemo na izdelavo konkretnega 

izdelka. (A. Papotnik, 1999, str. 70) 

 

4.3 Les  

 

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

lesom niso tesno povezani le začetni 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 
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material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih predelujemo v najrazličnejše 

namene in izdelke. Les je važna surovina za proizvodnjo celuloze, papirja, kemičnih 

celuloznih vlaken, celuloznih plastičnih mas, razstreliva itd. (A. Papotnik, 1993, str. 

81) 

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

poznavanje lesa so pomembni naslednji prerezi:  

 prečni ali čelni prerez, ki poteka pravokotno na podložno os debla,  

 radialni prerez, ki poteka skozi debelno os, in  

 tangencialni prerez, ki poteka pravokotno na radij in vzporedno z debelino 

osjo.  

 

Slika 4: Prerezi lesa       

(Vir: A. Papotnik, 1993, str. 81) 

Na teh prerezih lahko ugotavljamo razlike v strukturi in teksturi lesa, po katerih 

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

napake, zdravje ali bolezen lesa itd. Za predelavo, obdelavo in uporabo lesa nasploh 

so zelo važne njegove tehnične lastnosti. (prav tam, str. 81)  

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. (A. Papotnik, 

1993, str. 81) 
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Delitev neobdelanega lesa:  

Po obliki: deblovina, vejevina, vršičkovina, panjevina.  

Po debelini: glede na vrsto lesa ga delimo v debelinske razrede.  

Po času sečnje: zimska sečnja, letna sečnja.  

Po načinu uporabe:  

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

 les za kemijsko predelavo,  

 les za kurjavo (čim manj).  

Osnovne tehnične lastnosti lesa 

Fizikalne lastnosti 

Vlaga:  

 rastoči les 40 – 60 %,  

 na zraku sušen les 15 %.  

Delovanje lesa (krčenje, krivljenje):  

 močno delujoč les: lipa, gaber, češnja, bukev,  

 srednje delujoč les: oreh, kostanj, javor, hrast, sadno drevje,  

 malo delujoč les: topol, jelka, smreka, brest, macesen, bor,  

 prav malo delujoč les: ebenovina, mahagoni, kokos. 

Teža lesa: 

 zelo lahek les: bel topol, jablana, beli bor,  

 lahek les: lipa, jelka, smreka, topol,  

 srednje težak les: črni bor, javor, kostanj, macesen, breza,  

 težak les: akacija, jesen, hrast, bukev, oreh, brest,  

 zelo težak les: ebenovina, palisander, kokos, mahagoni, tisa.  

Trajnost lesa na zraku:  

 zelo trajen (nad 12 let): hrast, macesen, bor, brest,  

 trajen (8–12 let): smreka, jelka, jesen,  

 malo trajen les (4–7 let): bukev, javor, gaber, breza, lipa, topol.  

Mehanske lastnosti 

Trdota:  

 zelo trd les: ebenovina, palisander,  
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 trd les: češnja, hruška, hrast, bukev,  

 srednje trd: oreh, kostanj, brest,  

 mehak les: breza, jelša, črni bor, macesen,  

 zelo mehak: jelka, lipa, topol, smreka.  

Trdnost:  

 trdnost lesa je odvisna od posebnosti njegove zgradbe, od vrste lesa in od rastnih 

razmer,  

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

prečni smeri pa ni trden in se rad kolje,  

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

Prožnost:  

 zelo prožen: tik, akacija,  

 prožen: smreka, jesen, lipa, oreh,  

 srednje prožen: hrast, bukev, javor,  

 malo prožen: bor, topol.  

Žilavost (upogib in zvijanje):  

 krhek les: bor, bukev,  

 žilav les: topol, breza, jesen, vrba.  

Estetske lastnosti 

Barva:  

 bela do rumenobela: jelka, smreka, breza, lipa,  

 rumena: češmin,  

 rjava: hrast, oreh, brest,  

 rumenorjava: topol, češnja, akacija,  

 rdeča: sandalovina,  

 rdečerjava: macesen, mahagoni, tisa, jablana,  

 črnorjava: palisander, tik,  

 črna: ebenovina.  

Vonj: značilen 

Tekstura (letnice): 

 listavci,  

 iglavci,  

 eksoti.  

(A. Papotnik, 1993, str. 82) 
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Čeprav drevo posekamo, les še ni mrtev in se kar naprej »giblje«, 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 občutno krči. Seveda se les nikoli ne 

umiri. Vsaka sprememba vlage v zraku spremeni notranje napetosti v celicah lesa, ki 

se zato z neustavljivo silo krči in razteza. (prav tam, str. 83)   

Z »gibanjem« vseh težav z lesom še ni konec. Še skoraj hujša je težnja lesa, da 

bi se spet povrnil v okroglo obliko drevesnega debla. Med sušenjem se deska 

žlebasto usloči, les se boči, »vrže«, kot pravijo mizarji. (A. Papotnik, 1993, str. 83)  

Lesene plošče so v strokovni literaturi razvrščene v naslednji skupini:  

 vezan les in  

 umetno lesno gradivo.  

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 lupljenjem hlodovine izdelujemo furnirje, ki so osnovna surovina za ročno 

ali industrijsko izdelavno plošč.  

(A. Papotnik, 1988, str. 151) 

Umetno lesno gradivo 

Razen konstrukcijskih lastnosti ima umetno lesno gradivo velike prednosti v 

ekonomičnosti proizvodnje. Iz manj vrednega lesa, žagovine in oblancev lahko 

namreč pridelujemo kakovostno gradivo z določenimi lastnostmi, kot so npr.: toplotna 

izolacija, mehanska trdnost, neobčutljivost na delovanje in zvijanje itd. Za amaterska 

mizarska dela je zelo priljubljena iverna plošča ali iverica. Izdelujemo jo iz žagovine, 

zlepljene u umetnimi lepili. Ločimo grobe in fine vrste iverk, glede na silo stiskanja. 

Te plošče so lesu še sorazmerno blizu in jih je lahko obdelovati. Lahko jih žagamo, 

dolbemo, oblamo in vrtamo kot navadne deske, le da so nekoliko trše. (A. Papotnik, 

1988, str. 153) 

Ivernih plošč pa ne smemo preveč obremeniti (npr. kot knjižne police), ker se 

upognejo, pri večjih obremenitvah tudi prelomijo. Nekoliko boljše so iverke, obložene 

z gladko ploščo umetne snovi, ki ojača trdnost. Če dobro sesekljan in lužen les 

zmeljemo v mlinih ter tako dobljena lesna vlakna pomešamo s fenolnimi smolami in 

maso stiskamo pod tlakom 300 atmosfer in pri temperaturi 180oC, dobimo poltrdo ali 

trdo ploščo iz lesenih vlaken – lesonitno ploščo. To je zelo cenen material za razne 

obloge, polnila, lepe stene pri pohištvu itd. Gladka stran je zelo primerna za 

oblepljanje z raznobarvnimi folijami iz umetne snovi, pa tudi za furniranje in oblaganje 

z ultrapasom. (prav tam, str. 153) 
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Lesonit, ki ga prevlečemo s kitom iz umetnih smol ter obdelamo še v posebnih 

pečeh, imenujemo lesomal plošča. Če na lesonit pri visoki temperaturi in pritisku 

nakaširamo z melaminsko smolo impregniran papir, dobimo lesomin plošče. (A. 

Papotnik, 1988, str. 153) 

Omenjeno umetno lesno gradivo ima veliko prednost, na žalost pa tudi določene 

pomanjkljivosti, med katerimi sta najbolj kritični krhkost in neestetski videz. Iverne 

plošče niso tako prožne kot naravni les, so bolj krhke in se na robovih rade krušijo. 

Tudi glede estetskega videza se ne morejo kosati z naravnim lesom in njegovim 

skoraj umetniškim videzom naravno raščene strukture. To seveda lahko rešimo z 

oblepljanjem, furniranjem in barvanjem. (prav tam, str. 153) 

Preglednica uporabe lesa 

SKUPINA VRSTA LESA UPORABA  

IGLAVCI JELKA 
 
SMREKA 
 
BOR 
MACESEN 

pohištvo, brzojavni drogovi, jamborski les, 
embalaža, podi 
pohištvo, glasbila, lesena volna, jamski les, 
panel plošče, podi, zaboji 
pohištvo, stavbno mizarstvo, ladje, mostovi 
pohištvo, stavbno mizarstvo, posoda, čolni, 
vodne gradnje 

celuloza 
 
celuloza 
 
smola 
smola 

LISTAVCI LIPA  
TOPOL 
JELŠA 
 
BUKEV 
 
JAVOR 
 
GABER 
HRAST 
 
BREST 

modeli, risalne deske, rezbarstvo, risalno oglje 
furnir, strugarstvo, vžigalice 
modeli, furnir, letalska industrija, vezane 
plošče, izdelava kalupov 
pohištvo, parjeno, upognjeno pohištvo, 
galanterijski izdelki 
modeli, pohištvo, orodje, furnir, kuhinjski 
predmeti, igrače, merila, glasbila 
orodje, kolarstvo, leseni vijaki, strugarstvo 
pohištvo, vodne gradnje, čolni, železniški 
pragovi, sodarstvo 
pohištvo, čolni, kolarstvo, puškina kopita 

 

Slika 5: Uproraba lesa 

(A. Papotnik, 1993, str. 84) 

III. EMPIRIČNI DEL 

a.) Opredelitev problema 

 

Beseda tehnika prihaja iz stare grščine in v prevodu pomeni znanje, spretnosti, 

tudi obrt. (B. Aberšek, 2012, str. 127)  

Človek je ustvaril tehniko tako, da je kreativno razmišljal in to razmišljanje 

uresničil z delom svojih rok. Človek se neprestano razvija tudi zato, da bi zavaroval 
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svoje življenjske pogoje in da bi zadovoljil svoje vedno večje potrebe. S tem 

spreminja tudi naravo, družbo in samega sebe. (prav tam, 2012, str. 124) 

Preko diplomskega dela želim izvedeti, kako se bodo otroci lotili izdelave modela 

vodnega kolesa. Ogledali si bomo vodno kolo na mlinu, ki ga poganja voda. V 

knjižnici si bomo izposodili knjige, knjižni kotiček opremili z literaturo o vodnem 

kolesu in si na internetu pogledali nekaj posnetkov z ustrezno tematiko. Ko bomo 

potrebovali les, bomo obiskali mizarja, se seznanili z njegovim delom in s tehničnimi 

pripomočki in ga prosili za nekaj kosov lesa.  

Pred obdelavo lesa se bomo seznanili z vrstami lesa in uporabo orodij, ki jih bomo 

uporabljali pri delu. Otroci bodo glede na ponujene kose lesa narisali načrt vodnega 

kolesa.  

Nato se bomo lotili obdelave lesa za izdelavo modela. Opazovala bom, po katerih 

orodjih bodo otroci posegali. Izvedeti želim, katere postopke obdelave modela 

vodnega kolesa bodo otroci izvajali sami in kje bodo potrebovali pomoč odrasle 

osebe.  

Obiskali bomo tehnično učilnico v naši osnovni šoli, v kateri nam bo učitelj izvrtal 

luknje v osi modela vodnega kolesa in pokazal nekaj dodatnih strojev za obdelavo 

lesa. V gozdu bomo poiskali nekaj vej, iz katerih bomo lahko izdelali stojalo za model 

vodnega kolesa. Preizkusili se bomo v žaganju z ročno žago.  

Ko bo kolo izdelano, ga bomo ob porečju reke Sore preizkusili in ugotavljali, kdaj 

se kolo vrti hitreje in kdaj počasneje.  

Dodatne dejavnosti, ki bodo na voljo otrokom med izvajanjem projekta, bodo igra 

z vodo, zabijanje žebljev, kotiček delavnica, igra z žaganjem in igra s kosi lesa.  

CILJ 

Otrok:  

 Spoznava procese, da izdela delujoč tehničen predmet, ki ga v naravi 

preizkusi.  

 

b.) Raziskovalna vprašanja 

 

1. Ugotoviti želim, katera orodja za obdelavo lesa otroci poznajo in pravilno 

poimenujejo.  

2. Izvedeti želim, katere postopke obdelave modela vodnega kolesa bodo otroci 

izvajali sami in kje bodo potrebovali pomoč odrasle osebe.  

3. Zanima me, po katerih ponujenih tehničnih pripomočkih bodo otroci posegali.  
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4. Želim ugotoviti, ali se bodo pojavljale razlike med dečki in deklicami glede na 

spretnosti pri uporabi tehničnih pripomočkov.  

5. Ugotoviti želim, ali bodo otroci znali preizkusiti model vodnega kolesa ob reki oz. 

ali bodo znali sestavne dele postaviti tako, da se bo vodno kolo vrtelo.  

 

c.) Raziskovalna metoda 

 

V diplomskem delu bom uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. 

Otroke bom opazovala pri izdelavi modela vodnega kolesa.  

Vzorec raziskovanja bo skupina 24-ih otrok, starih 4–6 let, iz vrtca Agata v 

Poljanah. Čas izvajanja projekta bo en mesec.  

Otroke bom med dejavnostmi fotografirala in snemala. Shranjevala bom različne 

risbe in načrte. Skozi celotno trajanje projekta bom vodila dnevniški zapis dejavnosti.  

 

1. DEJAVNOST: Model vodnega kolesa 

 

Kot uvodno dejavnost sem na igrišče prinesla 3 vodna kolesa. Ko sem otroke 

povprašala, kaj je to, je večina otrok takoj odgovorila, da so to mlinčki. Takega 

poimenovanja jih naučimo vzgojiteljice, saj nismo dovolj natančne pri poimenovanju 

določenih stvari.  

Na kratko sem jim razložila razliko med mlinom in ponujenimi vodnimi kolesi. 

Ogledali smo si njihovo sestavo. Bili so enotni, da imajo kolo, »luknjo« na vrhu in 

nekaj, na čemer stojijo.  

Želela sem dobiti odgovore, ki bi se navezovali na gibanje vodnih koles, zato sem 

otroke vprašala, kako bi jih spravili v gibanje oz. kako bi kolo spravili v gibanje. Takoj 

so ga začeli poganjati z roko, zato sem jih k razmišljanju spodbudila z vprašanjem, 

kako oz. s čim bi ga lahko pognali v gibanje. Pričakovala sem različne odgovore in 

take tudi dobila. Med njimi so bili: veter, pihanje, pesek in voda.  

Pozvala sem otroke, naj pripravijo štiri različne »kotičke«, kjer bomo preizkusili 

dane odgovore. Namenoma sem začela pri pesku, saj sem predvidevala, da bo 

preverjanje in igranje s peskom in kolesi trajalo najmanj časa. Izkazalo se je, da so 

bila moja predvidevanja pravilna, saj so otroci hitro ugotovili, da s peskom ni učinka 

in to komentirali: »Se nč ne premika.«  
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Nadaljevali smo preizkušanje vetra in otroci so me informirali, da veter in pihanje 

lahko združimo, saj tudi veter piha in mi povzročamo veter, ko pihamo. Tako so se 

lotili pihanja v vodna kolesa.  

Tukaj je bil rezultat boljši, saj se je kolo zavrtelo, vendar so ugotovili, da bi moralo 

močno pihati, da bi se mlinček stalno vrtel. Eden od dečkov pa je stvar komentiral 

takole: »Bolš je doma pihat k mam vetrnico. Una se ful vrti.« Tako sem dobila 

iztočnico za vmesno dejavnost.  

Na koncu smo se lotili še preverjanja kako na vrtenje vodnega kolesa vpliva voda. 

Takoj, ko je ena od deklic v livec z odprtino na vrhu vodnega kolesa zlila nekaj vode, 

se je le to močno zavrtelo. Rezultat je bil očitno drugačen kakor pri prvih dveh 

preizkusih. Otroci so drug za drugim zlivali vodo v livec in opazovali, kako se kolo vrti.  

Po krajšem času sem jih želela usmeriti na povezavo med ulivanjem in vrtenjem. 

Čeprav govorno niso znali pravilno oblikovati, sem vseeno dobila odgovor v smislu, 

da ko voda priteče na lopatico, ta pade dol in zavrti kolo, ki se tako vrti. Bila sem zelo 

zadovoljna z odgovorom, saj sem  videla, kako zelo pozorno so opazovali vrtenje in 

tako spoznali odnos med vzrokom in posledico.  

Na enega od koles sem nato vodo ulivala jaz. Pazila sem, da sem vodo zlivala 

tako, da se je hitrost vrtenja vodnega kolesa očitno spremenila. Po nekaj ponovitvah 

sem otroke vprašala: »Ali se vodno kolo vrti ves čas z enako hitrostjo?« 

Otroci so takoj povedali, da ne. Tudi na drugih dveh vodnih kolesih so poskusili 

spremeniti hitrost vrtenja in tako je ena od deklic ugotovila: »No, poglej, če mal vode 

zlijem, se mal vrti, če pa velik, se pa hitr vrti.«  

Preko igre in preizkušanja so prišli tudi do ugotovitve, da če v livec zlijejo malo 

vode, se vodno kolo hitro preneha vrteti, če pa jo zlijejo več, se kolo vrti dlje časa. 

Delali so primerjave med njimi, se pogovarjali in dogovarjali, utrjevali barve s 

poimenovanjem vodnih koles glede na prevladujočo barvo in tako je vse dopoldne 

minilo v raziskovanju vodnih koles in stvari, ki jih poganjajo.  

Zanimivo je bilo videti tudi socialne odnose med starejšimi, spretnejšimi otroki in 

tistimi malo mlajšimi ali manj spretnimi. Starejši so jih poučevali kako zlivati vodo in 

opozarjali na kaj naj bodo pozorni.  

Kot bomo videli v nadaljevanju, motivacija ni trajala le dopoldne, ampak celo 

nekaj tednov.  

Čeprav je igra potekala mirno, sem želela napeljati vso stvar na to, da bi otroci 

ugotovili, ali bi bilo lažje, če bi imeli na razpolago več vodnih koles. Vprašala sem jih, 

kako bi stvar rešili, da bi se lažje vsi igrali z vodnimi kolesi.  

Nekaj časa ni bilo nobenega odgovora. Dobila sem odgovore, da bi jih kupili, 

prinesli od doma, nato pa je le eden od dečkov predlagal, da bi jih lahko sami izdelali.  
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2. DEJAVNOST: Ogled mlina v Hotovlji 

 

Preden smo se lotili načrtovanja, sem želela, da si pogledamo večje vodno kolo. 

Izkoristili smo lepo vreme in se odpravili na sprehod v Hotovljo k mojemu dedku, ki je 

lastnik zelo starega mlina, na katerem je vodno kolo.  

 

Slika 6: Vodno kolo na Fortunovem mlinu 

Otroci so že od daleč zagledali vodno kolo in ga poimenovali kot mlin. Tukaj so 

seveda imeli prav, saj je vodno kolo služilo poganjanju mlina. Ker pa sem želela, da 

se osredotočijo predvsem na vodno kolo, saj je bil to namen ogleda, sem jih z 

vprašanji usmerjala k razmišljanju.  

Ugotovili smo, da je vodno kolo, kot že ime pove, okroglo kot kolo. Pri tem niso 

imeli nobenih težav, saj so oblike že dobro osvojili. Nadaljevali smo pri materialih in 

ugotavljali, iz česa je. Tudi tukaj so brez težav povedali, da je iz lesa in železa.  

Pogovarjali smo se tudi o delih vodnega kolesa. Otroci so naštevali: »Tisto 

okroglo, pa po sredini ma raven les.« Za ostale delo so potrebovali dodatna 

vprašanja. Spraševala sem jih, kaj je na obodu, kaj je na sredini in tako podobno. 

Spodbude so zelo pomagale, da so s svojimi besedami opazovali dele in bili nanje 

pozorni. Opisali so tudi lopatke in tudi »Pa tisto ta okroglo tam na sredini, da se kolo 

vrti.« 
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Slika 7: Ogled vodnega kolesa 

 

Slika 8: Ogled vodnega kolesa 

Čeprav je vodno kolo stalo, se ni premikalo oz. ni bilo v vodi, sem jih vseeno 

vprašala, kaj ga poganja. Brez obotavljanja so povedali, da je  to voda, ki teče pod 

kolesom. Želela sem izvedeti še to, v katero stran se kolo vrti. Kar nekaj časa so 

potrebovali, da so premislili in po krajšem času se je večina strinjala, da se kolo vrti v 

nasprotni smeri urinega kazalca. Z roko smo nato posnemali smer gibanja vodnega 

kolesa.  

Z mojim dedkom smo nato še kar nekaj časa klepetali, saj zelo rad pove 

zanimivosti, ki jih je o tem mlinu izvedel od svojega očeta. Najprej nam je povedal 

nekaj stvari o zgodovini, nato pa še stvari, ki jih ve o vodnem kolesu. Povedal nam je, 

da je s štiriinosemdesetimi leti  sedmi mlinar oz. gospodar na kmetiji.  

Kot smo že ugotovili, to vodno kolo na mlinu, kadar obratuje, poganja potok 

Hotoveljščica, dedek pa nam je povedal, da ji po domače vsi pravijo »Grapa«. 

Povedal je tudi, da se je v tistih časih, ko je živel pisatelj Ivan Tavčar, ta večkrat 

sprehajal tod mimo in da je imel koncesijo za ribolov v tem potoku. Izvedeli smo, da 

mlin ohranja prvoten videz že od samega začetka in ko je bil 27. 9. 1926 v, kot bi 
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rekel moj dedek, »povojdni« oz. poplavah močno poškodovan, so ga temeljito 

obnovili. V poplavah 22. 10. 2014 zgradba ni bila poškodovana, mojemu dedku pa je 

odnesla kar nekaj pripomočkov, ki jih je uporabljal že kot otrok, ko je pomagal pri delu 

v mlinu.  

Seznanil nas je s tem, da je to vodno kolo, ki ga vidimo na mlinu, staro 10 let in da 

je iz bukovega lesa. Vodno kolo na tem mlinu je bilo vedno na »greben in ne na 

korce«. Kar nas je zanimalo, je bilo tudi to, da vodno kolo veliko dlje zdrži, če je ves 

čas oz. čim več časa v delovanju, če pa že stoji, nam je povedal moj dedek, moramo 

paziti, da ga ne ulovijo sončni žarki. Pokazal nam je fotografijo, kako so včasih temu 

mlinu zaščiti vodno kolo, da ni prehitro odslužilo svojemu namenu.  

 

      Slika 9: Slika domačije s pokritim vodnim kolesom ob mlinu 

Otroci so bili nad zgodbicami mojega dedka navdušeni in so po poti proti vrtcu 

obnavljali, kaj novega so izvedeli. Kar nekaj otrok je povedalo, da moj dedek govori 

tako kot njihov ata ali mama, to je  močno narečno.  

 

3. DEJAVNOST: Risanje vodnega kolesa po spominu 

 

Po prihodu v vrtec sem posnete fotografije prenesla na računalnik in skupaj smo 

si jih ogledali. Tudi med gledanjem se je med otroki ves čas razvijala različna debata 

o vodnem kolesu in mlinu.  

Otroke sem nato pozvala, naj se posedejo za mize in po spominu narišejo vodno 

kolo, ki smo si ga ogledali. Dala sem jim na razpolago svinčnike in barvice.  

Prva stvar, ki me je presenetila, je bila ta, da so otroci večinoma posegali po 

svinčnikih in samo za popestritev na koncu kakšno stvar pobarvali z barvico, vendar 

še to ne vsi.  
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Slika 10: Risanje po spominu 

Ko sem tako opazovala otroke pri risanju, je bilo zelo očitno, da je vodno kolo 

otroke zelo pritegnilo. Zapomnili so si veliko podrobnosti na vodnem kolesu, ki so jih 

svoji starosti primerno tudi narisali. Prav vsi so me pri risanju zelo pozitivno 

presenetili.  

 

Slika 11: Risba otroka starega 3,5 let 
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Slika 12: Risba otroka starega 5 let 

 

Slika 13: Risba otroka starega 6 let 

 

4. DEJAVNOST: Iskanje po literaturi  

 

Ogledali smo si veliko vodno kolo, nato pa je bil čas, da si kaj znanja o vodnih 

kolesih naberemo še v različni literaturi. Dogovorili smo se za obisk knjižnice. Otroci 

so knjižničarki povedali, kaj želijo izdelati in ona jim je pomagala z različno literaturo o 

vodnih kolesih in lesu.  

Ko smo prišli v vrtec, so otroci z vsem navdušenjem začeli iskati uporabne 

informacije o vodnem kolesu in njegovi izdelavi. Vsakemu sem dala nekaj 

samolepilnih lističev, da je v knjigi lahko označil pomembno informacijo.  
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Med listanjem po literaturi sem jih pozorno opazovala. Zelo natančno so si 

ogledovali vsako stran posebej, prav tako pa sem opazila, da so med brskanjem še 

vedno uporabljali poimenovanje »mlin«.  

Skupaj smo nato pregledali vse označene strani in se pogovorili o stvareh, ki so 

bile prikazane na teh straneh prikazane. Ob tem so otroci našli informacije o tem, iz 

česa lahko izdelamo vodna kolesa, kako jih lahko izdelamo, čemu vse služijo in 

kakšna so.  

Odšli smo na hodnik, kjer smo računalnik povezali s televizorjem in si ogledali še 

nekaj fotografij in video posnetkov na spletu. Poiskala sem posnetke, ki so 

prikazovali različno uporabo vodnih koles in tudi razliko med vodnimi kolesi glede na 

to, od kod nanje priteka voda.  

Ko sem jih vprašala, kako se med sabo razlikujejo videna kolesa, so najprej 

povedali razliko med lopatkami: »Eni majo lopatke zuni, eni pa not u kolesu, tko kt un 

u Hotovlji.« Druga razlika, ki so jo otroci prav tako opazili, pa je bila: »Ene voda 

poganja od spodej, na ene pa teče od zgorej.« 

S pomočjo staršev smo nabrali kar nekaj fotografij in slik vodnih koles, ki smo jih 

razstavili po igralnici. Otroci so se veliko zadrževali ob njih in se pogovarjali. Dobila 

sem še eno potrditev, da sem najverjetneje izbrala temo, ki bo otroke zanimala in 

bodo v dejavnostih radi sodelovali.  

 

5. DEJAVNOST: Potrebni materiali   

 

Otroke sem nato spodbujala, da so ob literaturi in razstavljenih fotografijah mlinov 

razmišljali, katere materiale bi potrebovali za izdelavo vodnih koles oz. iz katerih 

materialov bi lahko naredili vodna kolesa.  

Pri tem sem dobila različne odgovore, od plastike, lesa, železa do papirja. Ker 

sem želela v projekt vključevati tudi starše, je bila za to odlična iztočnica, da so 

skupaj z otroki doma poiskali čim več različnih materialov, za katere so menili, da bi 

jih lahko uporabili pri izdelavi modelov vodnih koles.  

Otroci so naslednje dni pridno prinašali potreben material. Nabralo se nam je kar 

nekaj  različnih stvari: plastične žličke, palčke od sladoleda, kartonaste škatle od sira, 

stiropor, kosi lesa, plastenke.  

Že med prinašanjem so si otroci ogledovali, ugotavljali iz česa je določena stvar in 

navsezadnje celo že načrtovali, kako bodo določeno stvar pri izdelavi vodnih koles 

uporabili.  
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6. DEJAVNOST: Bi ga lahko naredili sami?  

 

Po pregledu »nabranih« stvari smo si vse skupaj dobro ogledali in ugotovili, kaj vse bi 

še potrebovali, da bi lahko izdelali delujoče vodno kolo. Hitro so se vsi strinjali, da bi 

potrebovali več lesa pri vodnem kolesu, ki ga bomo izdelali iz lesa. Ko sem jih 

vprašala, kako bi zadevo utrdili, so se vsi strinjali, da bi potrebovali lepilo in žeblje. 

Od orodja so našteli, da bi potrebovali žago in kladivo.  

Spodbudila sem jih k razmišljanju o tem, kje bi vse to dobili. Za les so brez 

pomisleka takoj povedali, da bi ga dobili v gozdu, orodje pa bi si izposodili pri atijih. 

Ker sem želela drugačen odgovor, sem jih spraševala, kdo bi nam lahko pomagal pri 

tem, da bi nam dal ostanke lesa in pokazal orodja, kdo se ukvarja z lesom. Hitro so 

mi povedali, da: »Un k dela omare v Hotovlji.« in: »Uni k drevesa podirajo.«  

Tako se je iz tega razvila prava debata in prišli smo do različnih ugotovitev. Ob 

predlogu, da bi šli sami v gozd, posekali drevo in tako prišli do lesa, je ena od deklic 

rekla: »Ne, to mi ne smemo. Enmu je enkat drevo na glavo padu.« Potem pa je eden 

od dečkov stvar še podkrepil z razlogom: »To bi blo za nas preveč težko. Pejmo rajš 

h unmu stricu k dela omare.« 

Tako sem preko razgovora dobila iztočnice za nadaljevanje in pri dejavnostih 

izhajala iz idej in pobud otrok.  

 

7. DEJAVNOST: Raziščimo gozd  

 

Izhajala sem iz otrok in se tako najprej odločila za raziskovanje gozda. Najprej  je 

bil moj namen ta, da otroci opazujejo, tipajo in spontano nabirajo različne kose lesa. 

Imela sem že precej izkušenj z raziskovanjem gozda in predvidevala sem, da bodo v 

gozdu gotovo našli vsak svojo zaposlitev.  

Že na poti v gozd smo opazili skladovnico drv in zdelo se mi je, da bi bila lahko to 

odlična iztočnica za začetek raziskovanja. Otroke sem povprašala, kaj je to in hitro 

dobila odgovor, da so to drva. Tudi na vprašanja za kaj jih potrebujemo, so brez 

težav znali odgovoriti.  
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Slika 14: Tipanje lesa 

Otroci, ki so že nekoliko starejši, so mi povedali tudi to, da drva dobimo v gozdu, 

da jih posekamo ali pa so pravilno predvidevali in napačno izgovorili: »Jih je podru 

žleb.« Povabila sem jih, da zaprejo oči in tipajo zunanjost drv, nato še njihovo 

sredico. Rekli so, da so zunaj groba, na sredini pa bolj gladka.  

Ko smo prišli na rob gozda, so se nekateri skrivali za drevesi in tako ugotavljali 

širino, nekateri so opazovali, katero drevo je najvišje, spet drugi so tipali debla in 

ugotavljali, katera bolj groba in si tako zelo podobna in katera imajo bolj gladko lubje. 

Nekateri so nabirali veje, listje, odpadle iglice in se brezskrbno zabavali v naravi. 

Tako so sami preko igre prišli do veliko informacij o drevesih.  

 

Slika 15: Raziskovanje dreves 
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Slika 16: Kontrola višine 

 

Stvar sem čez nekaj časa želela preusmeriti v vodeno dejavnost, kjer bi iskali 

kose lesa, ki bi jih lahko kakorkoli uporabili pri izdelavi modela vodnega kolesa. Ena 

od deklic me je prehitela, pritekla do mene in zaklicala: »Poglej, to bi pa lohk mel za 

un ta mal kolo!«, druga deklica pa je dodala: »To je kurja nogica.« Našli so vejo v 

obliki rogovile, ki bi bila primerno držalo za model vodnega kolesa. Vse to so videli v 

literaturi, ki smo jo preučevali. Ko sem jo vprašala, kako bi le to lahko uporabili, me je 

poučila: »Ja, da bi ga gor postavl, da bi se on loh vrtel k bi voda gor tekla.«  

K sebi sem poklicala še ostale otroke, jim pokazala uspešno najdbo  in jim 

naročila, naj poiščejo še kakšno »kurjo nogico«. Ni mi bilo treba dvakrat reči in otroci 

so se kot detektivi podali na iskanje. Ob pomoči so jih zatikali v tla in nanje polagali 

palčke. Hitro so ugotovili, da rogovile ne smejo stati ne preveč skupaj ne preveč 

narazen oz. da morajo najti ustrezno palčko za določeno razdaljo.  
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Slika 17: Iskanje in priprava rogovil 

Ko so tako polagali palčke in jih vrteli, so ugotovili: »Da lopatke manjkajo.« Torej, 

da bi dodali samo še metlice in bi tako naredili model vodnega kolesa, ki smo ga 

videli v literaturi. Pozvala sem jih, naj jih poskušajo najti. Skušali so dodati manjše 

palčke, liste, vendar je vse, kar so preizkusili, razpadlo. Priskočila sem na pomoč, 

našla čim bolj ravno vejico, jo razcepila po sredini in vanjo vstavila tanjše vejice, ter 

vse skupaj namestila nazaj na rogovile. Otroci so bili navdušeni nad tako enostavno 

izvedbo modela vodnega kolesa in takoj so ga začeli vrteti.  

Ker so imeli že dovolj izkušenj, so ugotovili: »Se vrti, sam še vodo rabmo.« Tako 

smo se polni novih vtisov, s kopico materiala in prvim modelom vodnega kolesa 

odpravili nazaj v vrtec, kjer so otrokom iz druge skupine ponosno kazali kolo, ki smo 

ga preko njihovih zamisli naredili kar sredi gozda.  

 

8. DEJAVNOST: Obiščimo mizarja 

 

Kot so predlagali otroci, sem se dogovorila za obisk pri mizarju. Takoj ko smo 

prispeli, je otroke pritegnil vonj v delavnici. Mizar nam je povedal, da je to vonj lesa in 

pa nekoliko tudi vonj zaščitnih lakov in barv. Nato pa smo začeli ogled delavnice. 

Začeli smo pri tabli z varnostnimi navodili/opozorili. In nekaj zaščitnih sredstev tudi 

preizkusili. 
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Slika 18: Tabla z varnostnimi navodili/opozorili 

 

Slika 19: Preizkušanje varnostnih sredstev 

 

Ustavili smo se pri grobo nažaganem lesu, kjer so velike deske imele ob strani še 

lubje. Otroci so ga tipali in kmalu je eden od dečkov ugotovil: »Takga smo pa tud u 

gozdu vidl.« Spodbudila sem jih, da so z besedo gladek in hrapav opisali, kateri del 

deske je gladek in kateri hrapav..  

 

Slika 20: Tipanje neobdelanega lesa 
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Slika 21: Tipanje grobo obdelanega lesa 

 

Imeli smo možnost videti tudi strukturo lesa in nekoliko smo se pogovorili o 

letnicah, ki so bile lepo vidne. Povedali smo, da te povedo starost določenega 

drevesa. Spoznali smo različne vrste lesa in otroci so takoj ugotovili, da se razlikujejo 

po barvi.  

Mizar nam je po korakih pokazal, kako tak les najprej grobo obdelajo, kako ga 

postopoma gladijo, kako posamezne deske zlepijo v večjo površino in kako ukrivijo 

določen kos lesa.  

Nato pa smo se pomaknili v prostor na zadnji strani delavnice in pokazal nam je 

velik CNC stroj, ki je pri vseh otrocih zbudil veliko navdušenje, saj je bil sprogramiran 

preko računalnika. Imeli smo srečo, da stroj zaradi našega obiska ni deloval, saj nam 

je mizar lahko pokazal, kako stroj sam poskrbi za ustrezno orodje, ki ga potrebuje in 

ga po potrebi tudi zamenja. Videli smo  sesalni sistem, ki poskrbi za žaganje, ki 

nastane pri obdelavi lesa in se shranjuje v velikih vrečah v sosednjem prostoru.  

 

Slika 22: CNC stroj 
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Ogledali smo si tudi ta manjši prostor, v katerem iz žaganja oblikujejo lesne 

brikete, ki se uporabljajo za kurjavo.  

 

Slika 23: Briketi za kurjavo iz žaganja 

Ker smo želeli vedeti, od kod prihaja vonj po zaščitnih lakih in barvah, smo si 

zaradi močnih vonjev zelo na hitro ogledali še lakirnico. Tam so otroci videli, da 

nekatere kose lesa samo zaščitijo s prozornim lakom, druge pa prebarvajo v zelo 

različne barve, glede na želje njihovih strank.  

Preden smo se mizarju lepo zahvalili, smo mu povedali, da se bomo tudi mi za 

nekaj časa posvetili obdelavi lesa in tako izdelali model vodnega kolesa. V ta namen 

nam je pripravil veliko kosov lesa, ki so se razlikovali po obliki, velikosti in barvi. Ker  

je predvideval, da bomo potrebovali tudi okrogle kose lesa, nam je za nameček dal 

še nekaj palic različnih debelin. Eden od dečkov se je takoj spomnil, kako bi jih lahko 

razžagali in za kaj bi jih uporabili: »To bomo pa nucal k bomo delal vodno kolo, da se 

bo vrtel.« 

 

9. DEJAVNOST: Igra s kosi lesa 

 

Otovorjeni z različnimi kosi lesa smo se polni novih doživetij vrnili v vrtec. Imeli 

smo dovolj časa, da smo se lahko za nekaj časa ustavili na vrtčevskem igrišču, kjer 

smo čas namenili prosti igri z različnimi kosi lesa.  

Otroci so bili zelo domiselni pri igranju z nestrukturiranim materialom. Konstruirali 

so 3D stavbe, sestavljali ceste in les tako ali drugače raziskovali. Za nekatere kose 

so celo ugotovili, da so bili včasih en kos, sedaj pa sta dva: »Poglej, te dva so pa 

prežagal, da sta zdej dva, prej je biu pa sam edn.« 
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Slika 24: Konstrukcija 3D stavb 

 

Slika 25: Sestavljanje ceste 

 

 

 

10. DEJAVNOST: Obdelava lesa 

 

Naslednji dan  smo se posvetili obdelovanja lesa. Otroci so s časopisnim papirjem 

zaščitili mize, si nanje nanosili nekaj kosov lesa in brusilni papir. Pripravljeni so bili na 

delo. Demonstrirala sem jim, kako naj brusijo kose lesa in na kaj naj pri tem pazijo. Z 

vso vnemo so se lotili brušenja in hitro spoznali, da je les vedno bolj gladek. Ko so 

pogledali na papir in mizo, pa so ugotovili, da pri tem: »Prah leti stran.« Zelo dobro so 

obrusili posamezne kose lesa in se po moji spodbudi posvetili tudi ostrim robovom.  
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Slika 26: Brušenje kosov lesa 

Med tako obdelavo kosov lesa, se je nekemu dečku porodilo vprašanje: »Kako 

bomo pa dobili take kose za okrog, pa za lopatke, k tole k nam je dau ni dobr. Je 

preveliku.« In tako sem preko otroške pobude dobila iztočnico za nadaljnji pogovor.  

Povprašala sem jih, kdo bi nam v vrtcu lahko pomagal pri obdelavi lesa. Dolgo 

časa so razmišljali in po nekaj namigih, kdo nam kdaj kaj popravi, izdela, zlepi… so 

se spomnili na naša hišnika. Dogovorila sem se z učiteljem tehničnega pouka, da 

smo si za en šolsko uro lahko ogledali tehnično učilnico in različno orodje.  

 

11. DEJAVNOST: Poglejmo v tehnično učilnico 

 

Ko smo se naslednji dan srečali s hišnikoma, sem otroke pozvala, naj sami 

razložijo, kaj bomo potrebovali oz. kaj želimo z določenimi kosi lesa narediti. Po 

svojih besedah, z nekaj težavami, so uspešno razložili, na kakšne težave smo 

naleteli in kje bi potrebovali njuno pomoč.  

Najprej smo si ogledali učilnico in se temeljito seznanili z različnim orodjem. 

Spoznali smo vrtalni stroj, žago, kladivo, žeblje, vijake, pile in različno grobe brusilne 

papirje. Hišnika sta pokazala vsa prej našteta orodja in jih povprašala, če vedo, kaj je 

to. S svojimi besedami so poimenovali pokazana orodja, težave so imeli le pri pili. 

Imena sploh niso poznali, potrebnih je bilo  kar precej spodbud, da so ugotovili, za 

kaj se pile uporabljajo. Sem pa kasneje ugotovila, da so si ravno to najbolj zapomnili 

in se najbolj veselili uporabe pile. 
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Slika 27: Seznanitev s pilo 

Otroci so se seznanili tudi z varnostno opremo in sami so povedali, da: »Rabimo 

rokavice, da se ne užagamo v prst, ko žagamo z žago.« Seveda je bilo nujno, da so 

si na roke dajali prevelike rokavice in na oči zaščitna očala. Tudi za očala so vedeli, 

da so za to, da preprečujejo, da bi nam kakršni koli ostanki in prah zašli v oči. 

Ugotovili pa so tudi, da: »Te so pa take kt une za u vodo.« 

 

Slika 28: Preizkušanje zaščitnih očal 

Hišnika sta nas povabila v svoji delavnici, kjer sta nam pokazala  dodatno orodje, 

ki ga uporabljata pri delu. Demonstrirala sta delo z nekaterimi orodji in ne bi mogla 

oceniti, kje so bili otroci bolj navdušeni, ali v tehnični učilnici ali v delavnici.  

 

Slika 29: Delavnica 
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12.  DEJAVNOST: Preizkusimo se v žaganju in vrtanju 

 

Zaradi navdušenosti otrok sem se s hišnikoma dogovorila, da nam naslednji dan 

demonstrirata še delo z nekaterimi drugimi orodji, da bi se tudi otroci lahko 

preizkusili, kako jim gre od rok rokovanje z orodji.  

Najprej nam je hišnik predstavil uporabo električne žage. Ko je začel kose lesa, ki 

nam jih je dal mizar, žagati na tanjše deščice, je ena od deklic rekla: »Tako ma pa 

tud moj ati doma u garaž k more kej prežagat k kej dela zuni.« Ko sem jim pokazala 

tanke deščice in jih vprašala, za kaj bi jih lahko uporabili, so jih takoj prepoznali kot 

lopatke za model vodnega kolesa.  

Nato smo se preselili v drug prostor, kjer je hišnik pripravil ročne žage. Zanimiv se 

mi je zdel komentar enega od dečkov, ki je rekel: »Take žage so mel pa včasih.« 

Hitro sem ga poučila, da jih niso imeli samo včasih, ampak jih tudi danes velikokrat 

uporabljamo.  

Najprej je hišnik enemu od dečkov ponudil meter, drugemu svinčnik. Želel je, da 

najprej odmerimo, kje bomo palico prežagali. S prstom je dečku s svinčnikom 

pokazal, kje naj naredi oznako. Hišnik nam je nato demonstriral žaganje z ročno žago 

in k delu povabil tudi otroke.  

 

Slika 30: Označevanje mesta za žaganje 

 

Slika 31: Demonstracija žaganja z ročno žago 
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Na prvi pogled je bilo otrokom to opravilo videti precej enostavno, ko pa so se 

sami lotili žaganja, je bila zgodba drugačna. Slišala sem kar nekaj komentarjev, kako 

je to težko in da ne zmorejo več.  

 

Slika 32: Deček žaga z ročno žago 

 

Slika 33: Deklica žaga z ročno žago 

 

Otroke je popolnoma prevzelo, ko so se preizkusili še v vrtanju lukenj z električnim 

vrtalnikom v okrogle deske, ki nam jih je dal mizar. Ob primerjavi dela z električnim 

strojem in ročnim orodjem so ugotovili, da je delo s stroji veliko lažje in tudi veliko 

nevarnejše, saj gre vse veliko hitreje.  

 

13.  DEJAVNOST: Igra z orodjem 

 

Ker so bili otroci polni vtisov prejšnjega dne, sem se odločila, da naslednji dan 

namenimo igri z orodjem. Pripravila sem igro zabijanja žebljev na pluto, imitacije 

orodja, kose lesa, stiropor, karton in zaščitno opremo.  
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Igra je potekala po kotičkih in otroci so bili nad njo navdušeni. Vsi so preizkusili 

vse igre, vendar se je hitro videlo, kaj komu najbolj odgovarja, saj so se na koncu vsi 

igrali s sebi najustreznejšo igro. Zanimivo se mi je zdelo, kako zelo je vsa stvar 

vplivala na disciplino, saj ni bilo nobenih težav pri delitvi stvari in nobenih prepirov.  

 

Slika 34: Imitacija dela z orodjem 

 

Slika 35: Igra z orodjem 

 

14. DEJAVNOST: Risanje načrta 

 

Seznanili in spoznali smo vse stvari, ki  smo jih morali poznati pred pričetkom 

izdelave modelov vodnih koles. Lotili smo se risanja načrtov modelov vodnih koles po 

skupinah.  

Otroci so na velike liste z navadnim svinčnikom narisali vodno kolo in okrog 

narisali stvari, ki jih bomo pri tem potrebovali. Nekateri so narisali celo ljudi, ki so nam 

pri tem že kakorkoli pomagali oz. nam še bodo.  

Bila sem preprosto navdušena nad načrti, ki so nastali.  
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Slika 36: Primer načrta 

 

15. DEJAVNOST: Model vodnega kolesa iz papirja 

 

Deklica, ki je predlagala, da bi model vodnega kolesa lahko izdelala iz papirja, se 

je te izdelave  tudi lotila. Od doma je že pred časom prinesla ves potreben material in 

me seznanila, da sta se doma z očkom dobro pogovorila o izdelavi. Poučila me je, 

kako se bo tega lotila, kaj je pomembno: »Veš, mora bit škatla okrogla, če ne se ne 

bo vrtel!«, in pričela je z delom.  

Pripravila si je vse potrebno: škatlo od sirčka, karton, lepilni trak, leseno palčko, 

svinčnik, lepilo in škarje. Opazovala sem jo pri delu in imela občutek, kot da to počne 

vsak dan. Bila je zelo spretna pri izdelavi in videlo se je, da se je skupaj s starši 

resnično pripravila na izdelavo, čeprav to ni bilo potrebno. Ker ji je delo šlo odlično od 

rok, sem jo pustila čisto pri miru in samo opazovala, kako ponosno je oblikovala 

model vodnega kolesa.  

Namazala je škatlico z lepilom in jo zunaj dodatno utrdila še z lepilnim trakom, saj 

je vedela, da se karton v vodi zmoči in ga je zato potrebno utrditi oziroma zaščititi. 

Čeprav je imela pri lepljenju z lepilnim trakom nekaj težav, ni želela moje pomoči.  

 Na večji karton je s svinčnikom narisala lopatke in jih s škarjami po črti izrezala. 

Lotila se je rezanja zarez s škarjami. Ker je videla, da bo tukaj potrebovala mojo 

pomoč, je rekla: »Tole mi pa ne gre. A mi boš ti prosim pomagala pa z u nožem, ta 

ostrmu k ga maš u predalu, lukne nardila, da bom loh pol lopatke not dala?« 
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Slika 37: Oblikovanje modela vodnega kolesa iz papirja 

Ko mi je razložila, kaj naj naredim, sem jo prosila, da skupaj zariševa, kje naj bodo 

zareze in koliko jih bo. Stekla je k mizi in preštela lopatke, ki jih je izrezala iz kartona. 

Potrebovali sva 12 zarez. Budno je opazovala delo, da slučajno ne bi naredili kaj 

narobe in tako onemogočili izdelavo modela vodnega kolesa do konca. Ko je bilo to 

delo končano, je vzkliknila: »Ja supre. Zdej mi pa sam še neki pomagi. Uzem nekej, 

da mi boš na sredin lukno nardila.« »Pa na sred more bit.« me je opozorila. Tako 

sem ji na sredini naredila dve majhni luknjici za os.  

Ko sem končala, je v zareze vstavila z lepilom namazane lopatke in ko se je posušilo, 

je v luknjici vtaknila leseno palčko, ki jo je uporabila za os in poskusila kolo zavrteti. 

Ker se ni vrtelo, je luknji malo razširila in ko ji je uspelo, da se je kolo vrtelo, je bilo 

delo končano. Postavila ga je na stojalo (na rogovile, ki jih je nabrala v gozdu in že 

tedaj prepoznala njihovo uporabnost). Sedela je za mizo in vrtela kolo z roko ter bila 

vsa prevzeta. »A bomo tega tud z vodo preizkusl, a ne?« je pripomnila ob zaključku.  

 

 

Slika 38: Vstavljanje lopatk 
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16. DEJAVNOST: Model vodnega kolesa iz plastike in stiropora 

 

Otroci so od doma prinesli veliko različnega materiala in med njim je bilo veliko 

različnih plastičnih žličk. »Da bodo za lopatke,« so povedali. Tudi v različni literaturi 

smo videli nekaj primerkov vodnih koles, ki so namesto lopatk imela plastične žličke.  

Spodbujala sem jih k razmišljanju, kako bi lahko iz žličk oblikovali model vodnega 

kolesa. Brskali so po prinesenem materialu in našli  različno velike kose stiropora. 

Takoj so ugotovili, da bi iz tega lahko oblikovali odličen krog za vtikanje lopatk. 

Problem pa se je pojavil, ko so ugotovili, da bi ga bilo potrebno oblikovati. Poskušali 

so ga lomiti, obrezati s škarjami, plastičnimi noži, a razen tega, da je bila igralnica 

polna koščkov stiropora, kakšnega večjega učinka ni bilo.  

 

Slika 39: Rezanje stiropora z različnimi pripomočki 

Ko sem jih povprašala po tem, kdo bi nam lahko pomagal, so seveda ugotovili, da 

bi to lahko bila hišnika. Res smo se odpravili proti njuni delavnici, da ugotovimo, če 

nam lahko nudita pomoč. In res, v igralnico sta nam prinesla električni rezalnik 

stiropora.  

Otroci so si ga z zanimanjem ogledovali, tipali in seveda poskusili rezati, saj smo 

ga zato dobili, a ni šlo. Med tem pa je eden od dečkov opazil, da ima električni 

rezalnik električni kabel. Povlekel je zanj in povedal: »Mormo ga na elektriko prklopt 

da bo delu.« Po pogovoru o varnem delu z njim smo to tudi storili.  

Ko sem jih opozorila, da je žica sedaj zelo vroča in se je ne smemo več dotikati, so 

iz škatle z orodji in varnostnimi pripomočki prinesli zaščitne rokavice in varnostna 

očala. Strinjala sem se, da jih bomo pri rezanju uporabili.  

Najprej sem jim s kosom stiropora demonstrirala, kako rezalnik deluje. Hitro so 

opazili, da je žica tako vroča, da stiropor topi in pri tem dodali: »Glej k se kr kadi od 

njega.« Otroci so tiho in z zanimanjem opazovali. Poleg dima se je v stiroporu 

pokazala zareza, kar je izzvalo čudenje in navdušenje. Ko sem jim ponudila, da tudi 

sami preizkusijo, se je prvi opogumil eden od dečkov. Nadel si je rokavice, očala, 

sedel za mizo k strojčku, prijel kos stiropora in ga previdno približal žici ter zarezal. 
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Tako so se pri rezanju izmenjali prav vsi otroci in pri tem ugotavljali, da je precej 

težko.  

 

Slika 40: Rezanje stiropora z električnim rezalnikom 

Predlagala sem jim, da na stiropor prej s svinčnikom zarišejo, kje želijo rezati. Šlo 

jim je nekoliko lažje, vendar so se vseeno strinjali, da je težko ciljati z nitko po črti, 

kjer želimo rezati.  

Ponudila sem jim pomoč in po navodilih otrok izrezala kroge in ob straneh naredila 

toliko zarez, kot so želeli imeti lopatk. Vsi, so tako dobili svoje kroge. Želela sem 

vključiti nekaj matematike in jih zato pozvala, naj vse žličke razvrstijo, saj so jih ob 

prinašanju vse stresali v isto vrečko. Sami so ugotovili, da: »Morjo bit vse enake za 

eno kolo.« Posedli so se k mizam, razvrščali, šteli, jih primerjali in si izbrali ustrezno 

število glede na svoje kolo. Nato so jih zatikali v zareze na izrezanih valjih.  

 

Slika 41: Razvrščanje žličk 

Kmalu je bila igralnica polna modelov vodnih koles. »Zdej pa rabmo še palčke na 

sredin, da se bo vrtel. Pa na sredo jih mormo zapičt tk kt je nardila to E.« (deklica, ki 

je izdelala kolo iz papirja). Eden od dečkov je zabodel palčko v stiropor in ko je kolo 

zavrtel, je ugotovil, da ni zadel sredine, saj mu je kolo med vrtenjem močno opletalo. 

Otrokom to ni bilo všeč, zato so razmišljali, kako bi ugotovili, kje je sredina. 

Predlagala sem jih, da z ravnilom povlečejo črto od ene lopatke k nasprotni in tako do 

zadnje in tam kjer se bodo križale je sredina.  
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Na kolesu mlajšega dečka sem jim, za lažje razumevanje, to tudi demonstrirala. Z 

nekaj truda in malo pomoči so nalogo vsi uspešno izvedli in rezultat je bil presenetljiv. 

Prav vsa kolesa so se lepo vrtela.  

Ugotovili so, da se kolesa vrtijo le, če jih držimo v zraku. Kar pa ni bilo najbolj 

praktično, zato so predlagali, da iz stiropora naredimo tudi stojala. Kar nekaj kosov 

smo porisali in izrezali, da smo ugotovili, da stojala ne smejo biti prenizka, saj potem 

lopatice zadevajo ob tla ali celo preprečujejo vrtenje. Morajo biti dovolj široka, da se 

ne prevrnejo, saj tako ne bi nudila opore kolesom. Po razgovoru so ugotovili, da se 

rešimo težav in dilem, če naredimo visoka in široka stojala.  

Predlog je obrodil sadove, a pojavila se je nova težava, saj so kolesa ob vrtenju 

padala s  stojal. Po ogledu slik so se domislili, da bi na vrhu naredili tako velike 

zareze, kot imamo debele palčke. Nad svojo idejo so bili navdušeni, saj so se sedaj 

kolesa končno lahko brez težav vrtela. Poganjali so jih z rokami, pihali vanje in komaj 

so čakali, da bomo lahko preizkusili, če jih bo poganjala tudi voda.  

 

Slika 42: Prezikušanje modelov vodnih koles s pihanjem 

                  

Slika 43: Stojala za modele vodnih koles 
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17. DEJAVNOST: Oblikovanje vetrnic iz papirja 

 

Preko opazovanja otrok pri preizkušanju modelov vodnih koles sem dobila idejo za 

dodatno dejavnost. Otroci so veliko pihali v kolesa in kot je že pri prvi dejavnosti eden 

od dečkov ugotovil: »Bolš je doma pihat k mam vetrnico. Una se ful vrti.«, sem 

pričakovala, da se bodo hitro spomnili na vetrnico, ko sem jih povprašala o tem, kaj 

veter lahko giba in vrti.  

Naštevali so listje v naravi, ko spuščamo zmaja in nato je isti deček kot prvič, 

rekel: »Pa vetrnica nuca veter al pa pihanje, da se vrti.« Tako smo začeli razgovor o 

tem, kako bi tudi mi izdelali svoje vetrnice in zaradi česa so dobile tako ime.  

Zbrali smo material in iskali informacije, kako jih narediti. Nekaj otrok je od doma 

prineslo kupljene vetrnice in se z njimi igrali. Ostalim otrokom sem prinesla načrt, da 

so si lahko oblikovali svojo. Najprej smo istočasno prepognili list po eni diagonali in 

nato še po drugi, da smo tako dobili črte, po katerih je bilo treba prestriči.  

 

Slika 44: Načrt vetrnice 

Otroci so list nato po svoje pobarvali, okrasili in se lotili striženja po črti. Opozorila 

sem jih do kje morajo prestriči in jim za lažjo orientacijo tam naredila črtice s 

svinčnikom. Brez težav so prestrigli na vseh štirih straneh. Skupaj smo nato 

prepognili in skozi sredino zabodli žebljiček. Na zadnji strani smo jo podložili s kosom 

plutovinastega zamaška in vse to s kladivom pribili na palico. Nastale so zelo 

različne, pisane vetrnice.  

Tako so se vetrnice lahko začele vrteti. Nekaj otrok je imelo težavo, saj se njihove 

niso vrtele, zato smo jih toliko časa utrjevali in premikali, da so se začele vrteti tudi te. 

Otroci so z vetrnicami v rokah tekali gor in dol po vrtčevskem igrišču in opazovali 

vrtenje. Hitro so ugotovili, da se najbolje vrtijo, če z njimi »mahajo« po zraku.  
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Imeli smo srečo, saj je bil dan precej vetroven, zato smo se odpravili na krajši 

sprehod. Otrokom sem predlagala, naj se ustavijo in le držijo vetrnice v rokah. »Lej k 

se vrti.« so bili veseli. Nekaj vetrnic je bilo narejeno iz slabšega, tanjšega papirja, 

zato jih je veter kar precej poškodoval, vendar smo vseeno dosegli cilj in namen 

dejavnosti.  

 

18. DEJAVNOST: Mali modeli vodnih koles iz lesa 

 

Otroci so se zelo veseli izdelave modelov vodnih koles v tehnični učilnici, ki so jo 

že spoznali. Predvsem so bili navdušeni nad tem, da se bomo lotili izdelave koles iz 

lesa. Preizkusili so se že v marsikaterih  spretnostih rokovanja z različnim orodjem in 

pripomočki, zato sem menila, da jim bo delo všeč in ne bodo imeli večjih težav pri 

obdelavi in izdelavi.  

Najprej nas je obiskal hišnik, da smo skupaj naredili delovni načrt in ga poprosili, 

da nam vse pripravi. Pred odhodom iz igralnice so otroci pripravili še lesene 

sladoledne paličice, ki jih je eden od dečkov prinesel od doma.  

Ko smo prišli v tehnično učilnico, smo se najprej razgledali in utrdili znanje o tem, 

za kaj se katero orodje ali pripomoček uporablja. Otroci so zelo dobro prepoznali 

ponujena sredstva, kar mi je povedalo, da smo se tekom projektnega dela naučili kar 

nekaj stvari.   

Hišnik nam je pokazal valje, ki jih je iz velikega valja razžagal z električno žago, 

saj bi se drugače s postopkom preveč zamudili. Pri straneh je že urezal utore za 

lopatice, otroke pa vprašal, kaj pri tem kosu še manjka, da bo uporaben za model 

vodnega kolesa. Otroci so razmišljali in po namigu, da potrebuje nekaj, da se bo 

vrtel, je ena od deklic rekla, da: »Manjka mu tista lukna na sredin.«  

Hišnik je otrokom razdelil valje, vsakemu svojega, otroci pa so se  nanje  podpisali. 

Nato jih je, enega za drugim, klical k električnemu vrtalniku, da so na sredini izvrtali 

luknjice za os. Pri tem so uporabljali zaščitne rokavice in očala. Ko so se vsi zvrstili, 

je hišnik preveril in potisnil paličice skozi luknjice, je pri nekaterih ugotovil, da gre na 

tesno in jih je z nepritrjenim ročnim vrtalnikom popravil, otroci pa so se nato posedli 

za mize in iz škatel izbrali vsak šest enakih sladolednih paličic, ki bodo služile kot 

lopatice na modelu vodnega kolesa. 
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Slika 45: Popravljanje izvrtanih lukenj 

Lopatice, lesene sladoledne paličice, so na enem delu  na  obeh straneh na tanko 

premazali z lepilom za les in jih vstavljali v utore, ki jim jih je zarezal hišnik. Nekateri 

so imeli nekaj težav pri tem opravilu,  paličice lomile in delo je bilo treba  ponoviti. Na 

koncu je vsem uspelo v utore vstaviti vseh šest lopatic.  

 

Slika 46: Mazanje lopatic z lepilom 

 

Slika 47: Vstavljanje lopatic v utore 
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Za zaključek so v zvrtane luknjice na sredini vstavili os in model vodnega kolesa 

se je lahko zavrtel. Komaj so čakali, da smo jih prinesli v igralnico, kjer so jih postavili 

na stojala in preverili, kako se vrtijo. Prav vsa kolesa so se vrtela, ne  da bi udarjala 

ob stojalo ali se zadevala ob tla.  

  

19. DEJAVNOST: Velik model vodnega kolesa iz lesa – skupno delo 

 

Kot ena zadnjih dejavnosti nas je čakalo še glavno dejanje. Izdelava čisto 

pravega, velikega vodnega kolesa. Glede na to, kakšno velikost smo si zamislili, bi 

težko rekli, da gre še vedno za model vodnega kolesa.  

Naš vsestranski hišnik nam je izrezal sestavne dele, jih sestavil, da mi je pokazal, 

kako bo vse skupaj videti in kako bo funkcioniralo, nato pa ga je razdrl, sestavne dele 

pospravil v škatlo in prinesel v igralnico.  

Postavila sem jo na sredino kroga, ki smo ga naredili in otroke povabila, da 

previdno raziščejo, kaj se v njej skriva in poskusijo ugotovili, kaj je to  in za kaj bi to 

lahko uporabili. Glede na izkušnje, ki so jih pridobili tekom projektnega dela, so brez 

težav ugotovili, da se bo iz sestavnih delov dalo sestaviti model vodnega kolesa.  

Našli so veliko os z utori, ožjo os za na sredino, lopatice, dele stojala in še manjše 

deščice, za katere pa niso ugotovili, čemu bi služile. Z nekaj mojimi namigi so 

ugotovili, da bodo služile za to, da bo kolo lahko ob vrtenju zajelo več vode.  

Vse dele smo zložili nazaj v škatlo in se ponovno odpravili proti tehnični učilnici. 

Tam nas je pričakal hišnik in lotili smo se izdelave. Otrokom je demonstriral, kako 

morajo z žeblji pribiti male prečne lopatice na dolge. Opozoril jih je, da morajo biti pri 

zabijanju zelo previdni, saj jih bo močno bolelo, če bodo s kladivom namesto po 

žeblju udarili po prstu.  

 

Slika 48: Sestavni deli za velik model vodnega kolesa iz lesa 
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Vsak je dobil eno veliko lopatico in eno malo prečno lopatico. Hišnik jim je žeblje 

čisto na lahko, toliko, da so v njej obstali, zabil v prečno. Delo jim je bilo tako malo 

olajšano. Lotili so se izdelave. Bili so previdni in tudi, če se je komu zgodilo, da je po 

nesreči udaril po prstu, tega ni želel pokazati drugim in je pogumno nadaljeval delo. 

Zvite žebljičke so med delom s pomočjo hišnika menjali z ravnimi, preizkušali, če so 

prečne lopatice dobro pritrjene na dolge in tako vztrajno vsi končali delo.  

 

 

Slika 49: Zabijanje žebljev v prečne lopatice 

 

Slika 50: Previdnost pri zabijanju 
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V nadaljevanju je vsak od otrok svojo veliko lopatico na nasprotnem koncu kot je 

zabil malo prečno lopatico premazal z lepilom in jo  vstavil v utore na osi. Utori so bili 

tesni, da lopatice pri vrtenju ne bi odpadle, zato so nekateri potrebovali pomoč 

hišnika, da je lopatico s kladivom potisnil do konca utora.  

Pri tem so morali biti zelo pozorni, saj so morale biti vse prečne lopatice obrnjene 

v isto smer, drugače bi lahko to motilo pri vrtenju modela vodnega kolesa. Tudi, če se 

je komu zgodilo, da je lopatico slučajno obrnil v napačno smer, so ostali tako budno 

spremljali njegovo početje, da so ga na napako takoj opozorili in je lahko lopatico 

obrnil, preden je lepilo dobro prijelo.  

 

Slika 51: Mazanje velikih lopatic z lepilom 

 

Slika 52: Vstavljanje velikih lopatic 



 
67 

 

Hišnik je medtem sestavil stojalo, ga zlepil in utrdil. Ko so vsi otroci v os vstavili 

svoje lopatice, smo kolo odnesli do stojala, ga postavil nanj  in otroci so nemo 

opazovali vrtenje. Nekajkrat se je kolo dotaknilo stojala, vendar je hišnik s kladivom 

lopatice toliko premaknil, da se je nato kolo nemoteno vrtelo. V očeh otrok se je 

videlo, kako zelo težko čakajo preizkušanje z vodo.  

 

Slika 53: Preizkušanje vrtenja 

Da pa bi do tedaj lažje počakali, nam je hišnik, ki se je čisto navdušil nad našim 

projektom, oblikoval mali model vodnega kolesa. Tudi ta je bil videti kot pravo 

pomanjšano vodno kolo. Otroci so si ob opazovanju vrtenja kolesa pod curkom vode 

iz pipe vsaj malo predstavljali in tako, lažje počakali preizkušanje svojih vodnih koles.  

 

Slika 54: Model vodnega kolesa, ki ga je izdelal hišnik 
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20. DEJAVNOST: Oblikovanje žlebov 

 

Med prinesenim materialom se je nabralo tudi nekaj plastenk. Kot smo videli na 

nekaterih slikah in videoposnetkih je voda po žlebovih dotekala do koles, ki so se 

nato vrtela. Zato sem otrokom predlagala, da bi iz plastenk sestavili nekaj 

podobnega, kar bi nam služilo za usmerjanje vode proti modelu vodnega kolesa.  

Plastenkam sem odrezala vratove in dna. Po dolgem sem jih razpolovila in dala 

otrokom, naj poskusijo sestaviti žlebove. Otroci so hitro ugotovili, da se bodo morali 

posamezni deli malo prekrivati, da voda ne bo iztekala. Sestavili so zelo dolg žleb.  

Pri tem pa niso bili pozorni na to, da mora biti vsak naslednji del pod prejšnjim, da 

se voda ne zaletava v robove in tako izgublja. Ko sem jih opozorila še na to, so žleb 

nemudoma podrli in ga na novo sestavili. Želeli smo ga testirati, zato smo ga speljali 

od umivalnika do večje posode in iz pipe spustili nekaj vode. Otroci so od navdušenja 

kar kričali, ko so videli, da je voda po žlebu pritekla do posode.  

Tako smo naredili še končni korak pri oblikovanju modelov vodnih koles in čakalo 

nas je samo še preizkušanje.  

 

21. DEJAVNOST: Preizkušanje 

 

Na začetku sem pri načrtovanju dejavnosti mislila, da bom preizkušanje modelov 

vodnih koles izvajala ob porečju reke Sore. Da ne bo tako, sem se odločila zgolj in 

samo iz varnostnih razlogov.  

S hišnikom sem se dogovorila, da je na šolskem igrišču pripravil cev z vodo, da 

smo se lahko lotili preizkušanja. Z otroki smo se tako na lep jesenski dan z vsemi 

našimi izdelanimi modeli vodnih koles odpravili na igrišče, kjer nas je pričakal hišnik. 

S seboj smo prinesli tudi žlebove, ki smo jih oblikovali iz odpadnih plastenk.  

Z otroki smo naredili ustni zaključek, kako se jim je zdelo sodelovati v projektu 

izdelovanja modelov vodnih koles in kaj se jim je zdelo najboljše. Kot sem 

predvidevala, so se jim zdele najbolj zanimive tiste stvari, ki jih še nikoli niso počeli ali 

pa jih počnejo zelo redko. To se pravi zabijanje, žaganje, brušenje in sestavljanje 

koles.  

Povedali so mi tudi, kaj mislijo, v katero smer se bo vrtelo kolo, če bo voda tekla 

na kolo ali pod njim. Že res, da smo si ogledali filmčke o tem in se kar nekaj 

pogovarjali o smeri vrtenja že na začetku projekta, vendar realen poskus je čisto 

drugačna izkušnja kot ogled posnetka. Tako so komaj čakali, da svoja predvidevanja 

o vrtenju tudi preverijo.  
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Voda je stekla po cevi in nato po prvi raki. Mislim, da nihče od nas ni upal niti 

dihati, vsi smo obstali in čakali. Največje, skupno kolo se je prav res zavrtelo. 

Zavrtelo se je v tisto stran, kot so otroci predvidevali. Ne vem zaradi česa je bilo 

veselje večje, zaradi vrtenja ali pravega predvidevanja, najverjetneje kar zaradi 

obojega skupaj. Iz otroških ust se je razlegalo glasno vzklikanje navdušenja.  

 

Slika 55: Preizkušanje velikega modela vodnega kolesa iz lesa 

Preizkusili smo, če se tudi to kolo lahko vrti hitreje in počasneje, tako da mu 

zmanjšamo dotok oz. količino vode. In res se je. Preverili smo tudi, če se smer 

vrtenja po predvidevanjih otrok spremeni, če usmerimo vodo na kolo in ne pod njim. 

Tudi to tezo smo potrdili in tudi tukaj se je predvidevanje otrok izkazalo za ustrezno. 

Kriki veselja so se ponovili, ko sem jih povabila, da vsak prinese svoje kolo, da 

preizkusimo, če se vrti. Zelo težko so čakali, da bo na vrsti njihovo. Preizkušali smo 

in ugotovili, da se prav vsa kolesa vrtijo.  

Tudi kolo iz papirja je zdržalo preizkušnjo. Deklica, ki ga je izdelala, je bila nanj 

upravičeno zelo ponosna, mene pa je rezultat kar močno presenetil, saj sem 

predvidevala, da se bo hitro preveč razmočilo in razpadlo.  
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Slika 56: Preizkušanje modela vodnega kolesa iz papirja 

Za konec nam je ostalo samo še preizkušanje modela vodnega kolesa, ki smo ga 

iz vejic izdelali v gozdu. Tudi to se je zavrtelo, čeprav ne tako veselo in hitro kot 

ostala kolesa. Po krajšem razmišljanju in primerjanju so otroci ugotovili, da: »So 

lopatke mejhne, ozke, pa vejce so grobe (polne so bile grč).« Neka deklica je dodala 

tudi: »Pa kurje nogce niso tok gladke kt pr ostalih.«. Ničesar več mi ni bilo treba 

dodati.  

 

Slika 57: Preizkušanje modela vodnega kolesa iz vejic 

Preizkušanje se je izkazalo kot zelo uspešno, kar je pokazatelj, da so bile tudi 

dejavnosti tekom projektnega dela izvedene uspešno. Tudi pri izbiri prostora se je 

izkazalo, da sem se odločila prav, ko sem zamenjala porečje reke Sore za varno, 

ograjeno šolsko igrišče, saj so otroci lahko skakali od enega vodnega kolesa k 

drugemu, jaz pa sem njihove odzive in reakcije lahko veliko bolj sproščeno 

opazovala, ne da bi me skrbelo, kaj vse se lahko zgodi.  

 

22. DEJAVNOST: Solarni mlinček  

 

Ker sem želela dejavnost preizkušanja razširiti v igro, sem jim pustila, da so se 

igrali s svoji mlinčki, zraven pa sem prinesla tudi solarni mlinček. Postavila sem ga v 

svojo senco in čakala, da zbudi zanimanje otrok. Ko so ga nekateri začeli opazovati, 

sem se premaknila, da je nanj posijalo sonce in kolo se je zavrtelo. Stopila sem 

nazaj, da sem mu ponovno naredila senco in mlinček se je ustavil.  
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Poskušali so ga pognati z rokami, pihali vanj in ni se premaknil. Spraševali so me: 

»Kje ma tistu, da se bo vrteu?« in želeli izvedeti, kje ima livec na katerega lahko 

zlijejo vodo. Ko sem povedala, da ga ne poganja voda, so se zopet popolnoma 

zgubili. Le kaj ga torej poganja?  

Zopet sem se odmaknila in: »Lej ke se vrti!« Otroci so začudeno opazovali in 

ugotavljali, kateri zunanji vir energije ga poganja. Ko so mi rekli: »Ti ga poganjaš,« 

sem že mislila, da smo zelo blizu odgovora, ko pa sem jih povprašala, kako in dobila 

odgovor: »Ja k si ga ti prnesla.«, sem videla, da bom morala bolj nazorno nakazati, 

kaj ga spravi v gibanje.  

Načrtno sem se premikala tako, da sem mu nekaj časa delala senco in nekaj časa 

ne. Tako so ugotovili, da če je na soncu, se vrtci, če pa ne, se ustavi. Zanimanje je 

pri vseh otrocih, razen pri enemu od dečkov hitro upadlo, deček pa je vztrajal in dolgo 

strmel v vrteče se lopatice.  

Ogledoval si ga je z vseh strani in povsem po naključju je položil roko na fotocelice 

in kolo se je prenehalo vrteti. Začuden je roko odmaknil in se je zavrtelo – ponavljal je 

še in še in se čudil. Navdušeno je poklical ostale otroke in jim razlagal in kazal, kaj je 

odkril. Otroci so sledili razlagi, preizkusili tudi sami, če je njegova ugotovitev res 

pravilna, potem pa je njihov interes prav hitro zopet upadel.  

Deček pa je ves preostali čas presedel ob mlinu in kar naprej preizkušal, če se 

zgodi  vedno enako. Tudi ob odhodu domov je povedal: »Ati veš, uni mlinčki se vrtijo 

zarad vode, ta pa zarad sonca. Na tiste mormo zlivat vodo, na tega more pa svetit 

sonce. Se vrti zato, k ma un oknčk na streh.« 

 

23. DEJAVNOST: Razstava 

 

Kolesa smo razstavili na hodniku. Kar nekaj časa so zbujala zanimanje tako otrok 

kot staršev tudi iz drugih skupin. Otroci so bili nad svojimi dosežki in izdelki 

navdušeni. Z veseljem so vsakomur pokazali svoj model vodnega kolesa in tistega, ki 

smo ga naredili skupaj.  

Veliko kolo pa je ostalo na hodniku vrtca celo, ko so otroci ostala, mala kolesa 

odnesli domov.  
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24. Dosega ciljev 

 

Čeprav so se mi dejavnosti včasih zdele za to starost otrok celo malo 

prezahtevne, sem tekom izvajanja videla, da sem otroke podcenila. Vse zastavljene 

sprotne cilje so preko dejavnosti realizirali. Nekatere lažje, druge malo težje in z 

nekaj več truda, vendar vse uspešno.  

Tako sem preko sprotnih ciljev, ki sem si jih zadala, dosegla tudi cilj moje 

diplomske naloge, da otrok spozna procese, izdela delujoč tehničen predmet in ga 

nato preizkusi v naravi.  

 

25. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Ugotoviti želim, katera orodja za obdelavo lesa otroci poznajo in pravilno 

poimenujejo.  

Najprej smo si ogledali učilnico in se temeljito seznanili z različnim orodjem. 

Spoznali smo vrtalni stroj, žago, kladivo, žeblje, vijake, pile in različno grobe brusilne 

papirje. Hišnika sta pokazala vsa prej našteta orodja in jih povprašala, če vedo kaj je 

to. S svojimi besedami so poimenovali pokazana orodja, težave so imeli le pri pili. 

Imena sploh niso poznali, potrebnih pa je bilo tudi kar precej spodbud, da so ugotovili 

za kaj se pile uporabljajo. Sem pa kasneje ugotovila, da so si ravno to najbolj 

zapomnili in se najbolj veselili uporabe pile.    

 

Izvedeti želim, katere postopke obdelave modela vodnega kolesa bodo otroci 

izvajali sami in kje bodo potrebovali pomoč odrasle osebe.  

SAMI: brušenje z brusilnim papirjem, lepljenje, sestavljanje, nabiranje rogovil, 

zabijanje žebljev, sestavljanje malih vodnih koles, sestavljanje velikega vodnega 

kolesa. 

S POMOČJO ODRASLE OSEBE: žaganje, vrtanje lukenj, natančno rezanje, 

merjenje. 

Sodelovali so pri vseh procesih, ki smo jih pri izdelavi modelov vodnih koles 

izvajali. Z veseljem so se lotili vsake aktivnosti in bili pri njej tudi, za svojo starost 

ustrezno, uspešni. Če otrokom damo možnost in poskrbimo za varnost, so zelo 

pazljivi in spretni.  
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Zanima me, po katerih ponujenih tehničnih pripomočkih bodo otroci posegali.  

Navdušenje nad orodjem in pripomočki je bilo zelo veliko. Dobro so usvojili tudi 

njihovo poimenovanje.  Posegali so po vseh ponujenih tehničnih pripomočkih. Ti so: 

brusilni papir, pile, kladivo, žeblji, lepilo, škarje. Ob prisotnosti odraslega tudi žaga, 

električni vrtalnik. Imitacijo pravega orodja so ves čas vključevali tudi v igro.  

 

Želim ugotoviti, ali se bodo pojavljale razlike med dečki in deklicami glede na 

spretnosti pri uporabi tehničnih pripomočkov.  

Med dečki in deklicami se niso pojavile nikakršne razlike. Deklice so bile ravno 

tako zainteresirane in navdušene nad izdelavo modelov vodnih koles kakor dečki, 

včasih mogoče še celo bolj. Prav tako so bile enako spretne pri uporabi tehničnih 

pripomočkov. So pa tako pri dečkih kot pri deklicah nekateri posamezniki,  ki jih stvar 

manj zanima ali pa so manj spretni pri rokovanju s pripomočki kot ostali.  

Preko iznajdljivosti, spretnosti in ustvarjalnosti so deklice vsekakor ovrgle mit in 

porušile stereotip o »moških in ženskih« opravilih in poklicih.  

 

Ugotoviti želim, ali bodo otroci znali preizkusiti model vodnega kolesa ob reki 

oz. ali bodo znali sestavne dele postaviti tako, da se bo vodno kolo vrtelo.  

Zgolj in samo iz varnostnih razlogov sem se odločila, da preizkušanje modelov 

vodnega kolesa ne bomo izvedli ob porečju reke Sore, ampak na varnem, praznem 

šolskem igrišču.  

Preko dejavnosti, ki smo jih izvajali v sklopu projektnega dela, so se otroci dobro  

seznanili  z modeli vodnih koles, zato pri preizkušanju niso imeli nikakršnih težav s 

postavitvijo in sestavljanjem sestavnih delov. Vsa vodna kolesa so se vrtela, čeprav 

sem za nekatere bila v dvomih celo jaz.  

Projektno delo bi ocenila kot zelo uspešno in svetovala vsaki vzgojiteljici, da se loti 

česa podobnega. Že res, da je potrebno veliko priprave in truda, vendar se zaradi 

navdušenja otrok nad uspehom zagotovo splača potruditi.  
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IV. ZAKLJUČEK 
 

 Za projektno delo, sem se odločila, ker sem želela, da otroci sami izdelajo delujoč 

predmet. Taka oblika dela nam omogoča veliko aktivnost in sodelovanje otrok pri 

nastajanju izdelka. Projekt sem izvajala v skupini 24-ih otrok, starih 4 – 6 let.  

Dejavnosti sem načrtovala tako, da sem od začetka skušala pri otrocih zbuditi 

zanimanje in željo po raziskovanju. Večina dejavnosti je bilo vodenih, velikokrat pa so 

se otroci odločili za igro z različnimi sredstvi na temo modelov vodnih koles tudi 

spontano. Predvsem orodje in kosi lesa so postali del našega vsakdana.  

Preko celotnega projekta sem opazila veliko sodelovanja in motiviranost v vseh 

fazah oblikovanja. Otroke sem postavila pred dejstvo, da imamo v vrtcu premalo 

vodnih koles in da je od njih odvisno, ali bomo stanje lahko izboljšali.  

Igrali smo se z vodnimi »mlinčki« in opazili, da jih imamo premalo, da bi se z njimi 

igrali vsi in tako smo se odločili za izdelavo. Za lažjo predstavo smo si ogledali pravo 

vodno kolo na mlinu. Veliko različnega materiala so otroci s pomočjo staršev prinesli 

od doma, kar nekaj uporabnih stvari pa smo našli ob raziskovanju gozda. Informacije 

smo iskali v knjižnici in na spletu,  nekaj nasvetov in postopkov oblikovanja pa smo 

izvedeli ob obisku mizarske delavnice. Tako smo lahko oblikovali plakate z načrti. 

Vse to znanje smo dopolnjevali pri izvajanju postopkov obdelave iz izdelave v 

tehnični učilnici.  

Preko iskanja informacij, načrtovanja, prinašanja materiala, oblikovanja, 

izdelovanja, raziskovanja in preizkušanja so otroci spoznali, da je za izdelavo 

določenega izdelka in njegovo gibanje potrebno precej truda. Pri tem so pokazali 

veliko svoje kreativnosti in spretnosti pri rokovanju z orodjem, saj so tekom projekta 

usvojili spretnosti in tako obvladajo striženje s škarjami, lepljenje, brušenje z 

brusilnim papirjem, delo z ročno žago, zabijanje žebljev in vrtanje lukenj.  

Verjetno je velik vpliv poznavanja orodja to, da smo vrtec na vasi, saj je veliko 

otrok vsakodnevno vključenih v delo doma. Orodja so dobro poimenovali, v večini 

poznali tudi njihovo uporabo in jih pri svojem delu uporabljali.  Preizkusili so se v  

vseh delovnih postopkih, lažje izvajali sami, pri težjih pa so potrebovali pomoč 

odrasle osebe. Ovrgli smo stereotip, da ženske nismo za orodje oz. da se na orodje 

ne spoznamo, saj se niso pojavljale nikakršne razlike pri spretnosti uporabe tehničnih 

pripomočkov. Na koncu so sestavili sestavne dele in preizkusili modele vodnih koles, 

ki so se vrtela.  

Zelo uspešno sem v projektnem delu izkoristila vse možnosti sodelovanja z 

okoljem in šolo in bila vesela, ker so se v projekt aktivno vključili tudi starši otrok in 

spremljali naše aktivnosti. Otroke so poslušali, jim pripovedovali, opisovali, se z njimi 

igrali in hkrati učili.  
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Izdelki so otrokom prinesli zadovoljstvo in samozavest ob uspešno zaključenem 

projektnem delu. Ponosni so bili na razstavo, ki smo jo pripravili na hodniku vrtca.  

Kljub temu, da sem šla v projektno delo s kar nekaj pomisleki, ali mi bo uspelo, se 

je izkazalo, da so otroci postali pravi mali oblikovalci in raziskovalci. Ob delu in z 

uporabo različnih materialov in sredstev so si pridobili veliko novih informacij in znanj. 

Dejavnosti so na otrocih pustile močen pečat, saj še vedno veliko govorijo ob tem, če 

ne drugače, ko vidijo naš veliki model vodnega kolesa na hodniku.  

Trudila sem se za spodbudno učno okolje in glede na rezultate menim  , da mi je  

uspelo. Dokazala sem, da z malo truda in posluhom za želje otrok lahko popestrimo 

dogajanje v vrtcu. Otroci se tako navajajo na to, da je v vsako stvar potrebno vložiti 

precej truda, kar pa nam ob koncu prinese veliko več veselja kot neka stvar, ki jo 

kupimo v trgovini.  Ob ustvarjanju tako z otrokom čas preživimo bolj kvalitetno in 

oblikovanje resnično  tudi odrasli osebi prinese veliko zadovoljstva.  
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https://www.google.si/search?q=kako+narediti+vodno+kolo+iz+%C5%BEli%C4%8Dk&rlz=1T4ADFA_enSI471SI473&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcDTVPnKKsWtU7iWhPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1349&bih=568#imgdii=_&imgrc=CF9t25CiU-GnxM%253A%3B3qDMnM2c-YYnJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.si%252Fza-starse-in-ucitelje%252Fimagelib%252Fsource%252Fdefault%252FEkoprojekt3%252Fitem-2896%252Fgmwayzyifa%252Fvodno-kolo-019.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.
https://www.google.si/search?q=kako+narediti+vodno+kolo+iz+%C5%BEli%C4%8Dk&rlz=1T4ADFA_enSI471SI473&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcDTVPnKKsWtU7iWhPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1349&bih=568#imgdii=_&imgrc=CF9t25CiU-GnxM%253A%3B3qDMnM2c-YYnJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.si%252Fza-starse-in-ucitelje%252Fimagelib%252Fsource%252Fdefault%252FEkoprojekt3%252Fitem-2896%252Fgmwayzyifa%252Fvodno-kolo-019.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.
https://www.google.si/search?q=kako+narediti+vodno+kolo+iz+%C5%BEli%C4%8Dk&rlz=1T4ADFA_enSI471SI473&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcDTVPnKKsWtU7iWhPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1349&bih=568#imgdii=_&imgrc=CF9t25CiU-GnxM%253A%3B3qDMnM2c-YYnJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.si%252Fza-starse-in-ucitelje%252Fimagelib%252Fsource%252Fdefault%252FEkoprojekt3%252Fitem-2896%252Fgmwayzyifa%252Fvodno-kolo-019.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.
https://www.google.si/search?q=kako+narediti+vodno+kolo+iz+%C5%BEli%C4%8Dk&rlz=1T4ADFA_enSI471SI473&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcDTVPnKKsWtU7iWhPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1349&bih=568#imgdii=_&imgrc=CF9t25CiU-GnxM%253A%3B3qDMnM2c-YYnJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.si%252Fza-starse-in-ucitelje%252Fimagelib%252Fsource%252Fdefault%252FEkoprojekt3%252Fitem-2896%252Fgmwayzyifa%252Fvodno-kolo-019.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.
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ucitelje%252Fsole%252Fekoprojekt4%252Fzakljucna-porocila%252F2896-Mlin-na-

vodo%3B1600%3B1200 

 https://www.youtube.com/watch?v=nDnyR3uPuo0 

 https://www.youtube.com/watch?v=A1edn2bhwyU 

 https://www.youtube.com/watch?v=hhoJZNP12RY 

 https://www.youtube.com/watch?v=SzMFJtr_lz8 

 https://www.youtube.com/watch?v=9-4Ll_v32RY 

 https://www.youtube.com/watch?v=5KwCL30YK9s 

https://www.google.si/search?q=kako+narediti+vodno+kolo+iz+%C5%BEli%C4%8Dk&rlz=1T4ADFA_enSI471SI473&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcDTVPnKKsWtU7iWhPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1349&bih=568#imgdii=_&imgrc=CF9t25CiU-GnxM%253A%3B3qDMnM2c-YYnJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.si%252Fza-starse-in-ucitelje%252Fimagelib%252Fsource%252Fdefault%252FEkoprojekt3%252Fitem-2896%252Fgmwayzyifa%252Fvodno-kolo-019.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.
https://www.google.si/search?q=kako+narediti+vodno+kolo+iz+%C5%BEli%C4%8Dk&rlz=1T4ADFA_enSI471SI473&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcDTVPnKKsWtU7iWhPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1349&bih=568#imgdii=_&imgrc=CF9t25CiU-GnxM%253A%3B3qDMnM2c-YYnJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.si%252Fza-starse-in-ucitelje%252Fimagelib%252Fsource%252Fdefault%252FEkoprojekt3%252Fitem-2896%252Fgmwayzyifa%252Fvodno-kolo-019.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.modri-jan.
https://www.youtube.com/watch?v=nDnyR3uPuo0
https://www.youtube.com/watch?v=A1edn2bhwyU
https://www.youtube.com/watch?v=hhoJZNP12RY
https://www.youtube.com/watch?v=SzMFJtr_lz8
https://www.youtube.com/watch?v=9-4Ll_v32RY
https://www.youtube.com/watch?v=5KwCL30YK9s

