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POVZETEK 

V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti, katere vrste material spodbuja jezik pri simbolni 

igri, na kolikšnem mestu je simbolna igra kot ena izmed oblik iger prisotna pri otrocih v 

prvem starostnem obdobju ter kako vzgojiteljeva prisotnost v igri vpliva na govorni razvoj. V 

teoretičnem delu sem opredelila igro, podrobneje bom opisala simbolno igro. Ravno tako sem 

opisala vlogo vzgojitelja pri igri in se osredotočila na govor pri mlajših otrocih v simbolni 

igri. 

V empiričnemu delu sem raziskala kateri material bolj spodbuja simbolno igro pri mlajših 

otrocih in s tem tudi govor, kako vpliva prisotnost vzgojitelja na igro otrok. Za raziskavo sem 

uporabila anketni vprašalnik in prišla do ugotovitev, da pri mlajših otrocih strukturiran 

material bolj spodbuja simbolno igro, ravno tako tudi strukturiran material bolj spodbuja 

govorni razvoj mlajših otrok. Prisotnost vzgojitelja pri igri podaljša čas simbolne igre in 

prisotnega je več besednega jezika. 
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UVOD 

Igra je v predšolskem obdobju pomembna, specifična dejavnost. Otroka tako močno 

osebnostno angaţira, da je izraznost zelo velika, različna področja, od čustvenega, socialnega, 

gibalnega pa vse do spoznavnega otrokovega razvoja pa se spontano prepletajo (Marjanovič 

Umek, 2010).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) ima otroška igra pomembno mesto, saj je opredeljena v 

skupini načel predšolske vzgoje v vrtcu, ki jo v širšem smislu razumemo kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Prav tako Kurikulum za vrtce navaja, da 

je igra pomembna, ker je to dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same. Otroka notranje motivira, 

mu spremeni odnos do realnosti, v njej je lahko otrok svoboden. V igri se prepletajo različna 

področja kurikuluma; eno izmed njih je tudi jezik. 

Pri raziskovanju sem izhajala iz predpostavke, da je govor najpogostejše sredstvo simbolne 

reprezentacije pri otrocih v drugem in tretjem letu starosti (Kavčič, 2001). Simbolna igra je 

povezana z jezikom, in sicer z razumevanjem in govornim izraţanjem. Raziskave kaţejo, da 

raven govornega izraţanja ni odvisna le od simbolne zrelosti, temveč tudi od drugih 

spremenljivk, kot so: spol, starost, velikost skupine, prijateljstvo. Z rabo jezika dobijo 

dejavnosti »kot da bi« v simbolni igri svojo pomenskost in sporočilnost (Marjanovič Umek, 

2001). 

Med hospitacijami, ki sem jih imela tekom študija v vrtcu, sem opazila simbolno igro pri 

otrocih, vendar nisem nikoli dobila občutka, da je ta oblika igre v vrtcu pomembna, da ji 

dajejo vzgojiteljice poudarek, prav tako njenemu razvoju. V diplomskem delu z naslovom 

Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov sem skušala raziskati simbolno igro v prvem 

starostnem obdobju. 
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TEORETIČNI DEL 

1 IGRA 

1.1 OPREDELITEV IGRE 

Zupančič (1999, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 2, 3) igro opredeli kot dejavnost, ki 

jo posameznik izvaja zaradi svojega zadovoljstva ne glede na končni izid. Oerter (1993, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 3) pravi, da je igra dejavnost, ki je sestavljena iz 

posebnih vrst dejanj. Na podlagi odsotnosti posledic za dejanja loči igro od drugih vrst dejanj, 

prav tako na podlagi  razrahljane povezave med dejanjem in njegovim izidom, k dejavnosti 

usmerjene motivacije se loči igra od drugih dejavnosti. Horvat in Magajna (1987, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 3) igro opredelita kot svoben akt, kateri ni povezan s 

procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in je omejen na svoj svet. Potek in smisel igre 

sta v  njej sami. 

Način ţivljenja v druţbenem razvoju se je spreminjal, toda igra je ostajala sestavni del 

otrokove aktivnosti (Toličič, 1979: 182). Zaradi pomembnosti v ţivljenju otroka je igra v 

središču pozornosti različnih strokovnjakov, med njimi prevladuje mišljenje, da igro oblikuje 

proces igranja in ne cilj, torej je smisel v procesu in ne v končenm rezultatu (Maleš in 

Stričević, 1991: 21). Raziskovalci so prišli do spoznanja, da je igra nenadomestljiva in zelo 

uspešno vzgojno in terapevtsko sredstvo. V igri se izraţa otrokov intelektualni razvoj, njegovi 

motivi, vrednotenja, čustveno doţivljanje, osebne lastnosti ... Ravno v igri otrok razvije razne 

sposobnosti in tudi delovne navade (Toličič, 1979: 182, 183). 

Poznamo številne interpretacije otroške igre, ki so nastale zaradi različnih psiholoških teorij, 

vendar se v vseh prepozna skupne značilnosti, ki opredeljujejo igro. V vsebini se odraţajo:  

pomembni dogodki in odnosi iz otrokovega ţivljenja, igrače oziroma igralni materiali pa 

soodločajo igro. Igra otroka notranje motivira, cilj je lahko igralna dejavnost sama, izraznost 

je lahko zelo velika, ker le-ta njega osebnostno močno angaţira. Pri igri gre za spontano 

prepletanje različnih področij otrokovega razvoja, od čustvenega, socialnega, gibalnega, do 

spoznavnega. Ena izmed značilnosti je tudi visoka stopnja divergentnosti (Marjanovič Umek, 

2010: 44). 
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Toličič (1981: 9) pravi, da ima igra neke posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih 

dejavnosti. Pravi, da igra poteka brez katerekoli zunanje nujnosti in je spontana dejavnost.  

Otroci vidijo svet drugače kot odrasli  in ta njihov drugačen svet pride najbolj do izraza ravno 

v svobodni igri. Otroci se ne igrajo z nekim namenom, da bi razvijali svoje sposobnosti, 

vendar v igri ravno to doseţejo. Otroci se igrajo, da zadostijo svojo notranjo potrebo (prav 

tam).  

1.2 KLASIFIKACIJA IGRE PO RAZLIČNIH AVTORJIH  

Igra ima določene univerzalne značilnosti in specifičnosti, vendar se s starostjo in razvojem 

spreminja. Klasifikacija otroške igre se med avtorji in avtoricami razlikuje, in  sicer v številu 

različnih iger, v skupinah in po skupinah, njihovem poimenovanju in vsebinski pokritosti 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 33). 

Najbolj razširjeno klasifikacijo otroške igre v Sloveniji je izdelal Toličič (Marjanovič Umek 

in Kavčič, 2001: 33). Toličič (1979: 185, 186) otrokove dejavnosti razdeli v posamezne 

oblike iger:  

 funkcijske igre (otrok:  giba glavo, se dviguje, pleza, prijema, tipa, zmečka in trga 

papir, se guga na gugalnem konju ...),  

 domišljijske igre (otrok:  hrani igračke, s punčko in ţivalmi ravna kot s prijatelji, igra 

različne vloge ...), 

 dojemalne igre (otrok:  opazuje slike, opazuje druge pri risanju, posluša pravljice in 

pesmi ...) 

 ustvarjalne igre (otrok:  riše, piše, gradi, sestavlja slike iz delov, pripoveduje ...) 

S. Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 33) otroško igro prav tako razvrsti 

v štiri skupine (funkcijska igra, konstrukcijska igra, dramska igra in igra s pravili), vendar te 

skupine predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre. 

Singer (1994, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 34) razvrsti igralne dejavnosti v 3 

razvojne ravni.  

 Prva razvojna raven traja od rojstva do drugega leta starosti. Vključuje dve vrsti 

dejavnosti  in sicer imitacijo, pri kateri gre za uporabo refleksov, ponavljanje zvokov 
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in gibov ter za začetek simbolne imitacije. Druga vrsta je vaja in obvladovanje, kjer se 

pojavi senzorna igra, ritualna igra in enostavno pretvarjanje.  

 Druga razvojna raven se pojavlja od drugega do petega leta in je opredeljena 

predvsem s simbolno igro. Tukaj gre za pretvarjanje, popačenje realnosti; vzporedno 

igro; nadomeščanje; igro, ki implicira reprezentacijo mankajočega objekta. 

 Tretja razvojna raven prevladuje od 7. leta naprej in zajema igre s pravili. 

C. Hutt (1994, v  Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 34) opredeljuje razvojne ravni otroške 

igre podobno kot Singer. Govori o treh razvojnih ravneh otroške igre.  

 Prva razvojna raven je epistemiloško vedenje, kjer otrok rešuje probleme, raziskuje ... 

torej gre pri tej ravni za raziskovanje temeljnih značilnosti predmetov, kjer spoznava 

komponentov prevladuje nad igralno dejavnostjo.  

 Druga razvojna raven je ludično vedenje, kjer otrok uporalja simbolne dejavnosti, 

domišljijske predmete, domišljijske vloge, ponavljajoče se dejavnosti. Pri tej ravni 

igralna komponenta prevladuje pred spoznavno. 

 Tretja razvojna raven je vedenje po pravilih, torej te igre vključujejo tekmovalnost, 

spretnost igre, igre slučaja. 

1.3 RAZVOJ IGRE MALČKOV 

Pri razvrščanju iger v posamezne skupine oziroma na razvojne ravni avtorji in avtorice 

praviloma zasledujejo zaporedje od razvojno niţjih k razvojno višjim ravnem igre 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 35). Torej razvoj poteka od realizma proti simbolizmu 

oziroma substituciji (Kavčič, 2001: 47).  Nekateri avtorji navajajo pribliţne starostne okvirje, 

kjer je določena vrsta igre prevladujoča, čeprav opozarjajo, da lahko posamezna vrsta igre 

pokriva zelo široko obdobje, razlike povezane s starostjo, pa se kaţejo v kakovosti igre 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 35).  

Za določanje ravni malčkove igre se pogosto uporablja klasifikacija Belskega in Mosta 

(1981, v Kavčič, 2001: 47). Avtorja opisujeta zgodnji razvoj malčkove igre vse od 

funkcijskih oblik igranja, ki jih je pet, do šeste ravni, ki je prehod k simbolni obliki igralnih 

dejanj, katere razvrstita od sedme do dvanajste ravni (Kavčič 2001: 47). To klasifikacijo 

lahko primerjamo tudi s Piagetovimi fazami senzomotorne inteligentnosti, ki trajajo od 
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rojstva do 18. oziroma 24. meseca. Razvoj oziroma prva faza se začne z refleksi in navadami, 

vendar Piaget meni, da v tem odobju ne moremo govoriti o igri. Sledi druga faza, pri kateri se 

pojavijo primarne kroţne reakcije, ki se kaţejo na koordinacijo gledanja in prijemanja in so 

vezane na lastno telo. To fazo lahko primerjamo s prvo ravnjo igre po Belksem in Mostu 

(Kavčič, 2001: 47) Prva raven funkcijske igre po njunem mnenju so dejavnosti na relaciji 

roka – usta. Otrok pri tej ravni potiska roko v usta, daje ropotuljico v usta (Marjanovič Umek, 

2010:  44). Sledi tretja faza razvoja senzomotorne inteligentnosti, ki jo zaznamujejo 

sekundarne kroţne reakcije, zanjo je značilno prosto prakticiranje in ritualno ponavljanje 

dejanj. Piaget pravi, da gre pri tej fazi za začetek funkcijske igre. Primerjamo jo lahko z 

drugo ravnjo po Belskem in Mostu (Kavčič, 2001: 47,48). Pri tej ravni gre za enostavno 

upravljanje s predmeti oziroma igračami. Otrok obrača punčko, ki jo ima v roki ali zaniha 

kroglico na mobilu (Marjanovič Umek, 2010: 45). V četrti fazi se pojavi usklajevanje 

sekundarnih shem, ko ene postanejo sredstvo, druge pa cilj. V igri se to kaţe kot 

breznamenska kombinacija, torej gre za oblikovanje novih kombinacij dejanj. Tej shemi 

ustrezata tretja in četrta razvojna raven po Belskemu in Mostu (Kavčič, 2001: 47,48). Pri 

tretji ravni funkcijske igre otrok odpira in zapira pokrov škatle, vrti kolo na avtomobilčkih. 

Torej gre za igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ustrezajo njihovim funkcijam. Četrta 

raven je igralna dejavnost s predmeti, igračami, ki ne ustrezajo njihovim funkcijam. Npr. 

otrok zapre punčko v škatlo ali avto poloţi na posteljico od dojenčka (Marjanovič Umek, 

2010: 45). Sledi peta faza senzomotorne inteligentnosti oziroma tretja faza funkcijske igre po 

Piagetu, ki se imenuje kombinacija s ciljem, zanjo pa je značilno urejanje predmetov. 

Primerjamo jo lahko s peto ravnjo po Belskem in Mostu (Kavčič, 2001: 49). Imenujemo jo 

lahko tudi zadnja raven funkcijske igre. Je igralna dejavnost, pri kateri otrok vzpostavlja 

odnos med predmeti oz. igračami, torej ţličko poloţi v skodelico ali dojenčka poloţi pod 

odejo (Marjanovič Umek, 2010: 45). 

Piaget meni, da v drugi polovici drugega leta ţivljenja sledi prehod k šesti fazi senzomotorne 

inteligentnosti, ki se imenuje tudi faza mentalnih kombinacij. Pri razvoju oblik igre pride do 

prehoda na simbolno igro. Le-ta se kaţe kot reprodukcija senzomotornih shem zunaj 

običajnega okvira (Kavčič, 2001: 49). Belski in Most ta prehod opisujeta kot šesto razvojno 

raven igre, ki pomeni prehod k simbolni igri in njenim razvojnim ravnem (Marjanovič Umek, 

2010: 45).  
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1.4 IGRA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) ima otroška igra pomembno mesto. Opredeljena je v skupini 

načel predšolske vzgoje v vrtcu, ki jo v širšem smislu razumemo kot način otrokovega 

razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Kurikulum za vrtce pravi »otroška igra je tista 

dejavnost, ki na najbolj naraven način zdruţuje temeljna načela predšolske vzgoje« (prav 

tam, str. 19).  Prav tako Kurikulum za vrtce navaja, da je igra pomembna, ker je to dejavnost, 

ki se izvaja zaradi nje same. Otroka notranje motivira, mu spremeni odnos do realnosti, v njej 

je lahko otrok svoboden. Način in vsebina igre dajete prostor, znotraj katerega so prepoznana 

različna področja kurikuluma, npr. spoznavanje samega sebe, razvoj in učenje jezika ob 

pretvarjanju v simbolni igri, ko dejavnost »kot da bi« dobi svojo pomenkost in sporočilnost 

ravno skozi rabo jezika, pridobivanje različnih izkušenj skozi igro, socialno učenje. Torej 

skozi igro se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povezujejo različna področja kurikuluma 

(prav tam). 

V drugih nacionalnih Kurikulumih je igra opredeljena kot izredno pomembna, spet pa vsak 

kurikulum daje poudarek na različnih področjih, ki jih igra spodbuja. Norveški poleg 

socialnih interakcij, ki se jih otroci učijo in postopno usvajajo skozi igro, dodaja, da ima igra 

velik pomen pri spodbujanju ustvarjalnosti, veselja in humorja, ravno tako pa ima igra 

pomembno vlogo na vseh področjih učenja (Alvestad  in Pramling Samuelsson, 1999). 

Finski nacionalni kurikulum spet igro opredeljuje kot igranje, gibanje, raziskovanje in 

samoizraţanje skozi različne oblike umetnosti. Igro opredeljuje kot dejavnost, ki poveča tako 

dobro počutje otrok, kot tudi njihovo dojemanje samih sebe in spodbuja medsebojno 

sodelovanje. Otroci se igrajo zavoljo igranja in igra jim je v globoko zadovoljstvo. Čeprav se 

otroci ne igrajo z namenom, da se učijo, se ravno to dogaja skozi igro. Igra je namreč 

otrokova osnovna dejavnost, skozi katero se uči na vseh področjih (National Curriculum 

Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland, 2003). 

V prvem poglavju sem opredelila igro, klasificirala igro po razičnih avtorjih, opisala razvoj 

igre pri malčkih in opisala igro v Kurikulumu za vrtce. V naslednjem poglavju bom pisala o 

simbolni igri, njenem razvoj in o igri in igračah pri simbolni igri. 
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2 SIMBOLNA IGRA 

2.1 OPREDELITEV SIMBOLNE IGRE 

Vigotski (1933/2002, v Marjanovič Umek, 2012: 13) je simbolno igro opredelil kot 

priloţnost, kjer otroci razvijajo domišljijo, socialne in sporazumevalne spretnosti, 

samoregulacijo, učno motivacijo in abstraktno mišljenje. Vigotski pravi, da je otrok pri igri 

vedno nad svojo starostjo (prav tam). 

Simbolna igra je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane in niso dejansko 

prisotne. Gre za to, da otrok reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz realnega 

ali domišljijskega sveta. V igri otrok uporablja simbole  (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 

38). V dotični igri prihaja do prepleta različnih sposobnosti in spretnosti (spoznavnih, 

socialnokognitivnih, socialnih in jezikovnih). Vse te pa sodefinirajo razvojno stopnjo 

simbolne igre (Marjanovič Umek, 2010: 47).  

L. McCune Nicolich (1981, v Kavčič, 2004: 279) navaja šest kriterijev simbolne igre, po 

katerih lahko sklepamo, da se otrok pretvarja in sicer:  do neţivih predmetov se vede, kot da 

so ţivi, izvaja dejavnosti v odsotnosti potrebnih materialov, izvaja dejavnosti, ki jih ponavadi 

izvaja nekdo drug, velikokrat dejanja ne izvede do njihovega običajnega konca, določen 

predmet nadomesti z drugim in njegovo čustveno ter instrumentalno vedenje izraţa 

namišljena dejavnost. 

V simbolni igri se prepleta več otrokovih zmoţnosti (spoznavne, metaspoznavne, socialne in 

socialnospoznavne zmoţnosti), tako simbolna igra ustvarja kontekst, pri katerem se razvijajo 

otrokovi višji psihični procesi, kot so mišljenje, govor, metajezik, domišljija, itd (Marjanovič 

Umek, 2012: 13). 

2.2 RAZVOJ SIMBOLNE IGRE 

Piaget meni, da otrokova igra postane simbolna v drugi polovici drugega leta starosti, torej 

okoli osemnajstega meseca (Gril, 1999: 90). Toda novejši rezultati študij kaţejo, da simbolno 

igro lahko zasledimo ţe pri enoletnikih. Sicer je razmeroma redka in kratkotrajna, toda ţe v 

drugem letu ţivljenja pride do porasta sposobnosti reprezentacije (Kavčič, 2004: 279). Ena 

izmed novejših študije je tudi študija Feinove (1981, v Gril, 1999: 90), ki je v svoji raziskavi 
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ugotovila, da je vsaj eno simbolno igralno dejanje izrazilo 8 %  otrok med 11. in 13. mesecem 

starosti, kar 67 % otrok je bilo tega sposobnih med 13. in 15. mesecem starosti. V dotični 

študiji je Feinova ugotovila, da simbolna igra predstavlja okoli 7 % otrokove igre med 15. in 

24. mesecm starosti (prav tam). 

V razvoju zgodnje simbolne igre lako zasledimo zaporedje večih faz. McCune – Nikolic in 

Carroll (1981, v Gril, 1999: 90) pravita, da se simbolna igra začne z reprezentacijami 

posameznih dejanj, sledi vključitev sebe in drugih oseb, ter nato še objektov v reprezentacije 

dejavnostnih shem in njihove kombinacije. Simbolne dejavnosti s substitiranimi predmeti so 

zadnja raven zgodnje simbolne igre. Belsky in Most (1981, v Gril, 1999: 90) sta v svoji 

raziskavi ugotovila podobno sosledje razvojnih stopenj simbolne igre. Pravita, da začetno 

simbolno raven igre predstavljajo simbolna dejanja, ki so usmerjena nase. Drugo raven igre 

predstavljajo simbolna dejanja, ki so usmerjena na druge, sledi igra s substituiranim 

objektom, nato sledijo sekvence simbolnih dejanj (na začetku gre za ponavljanje iste 

dejavnosti z različnimi objekti, pozneje izvaja sestavljene simbolne dejavnosti v zaporedju 

več dejanj). Sledi naslednja raven igre, kjer se pojavlja simbolna sekvenca dejavnosti z 

nadomestnim objektom, nato sledi dvojna zamenjava objekta v sekvenci dejavnosti (prav 

tam). 

Pri otroku se najprej pojavi avtosimbolna igra, kjer je igra usmerjena na lastno telo, torej je 

usmerjena k posamezniku. Primer: otrok se pretvarja, »kot da se« hrani z ţlico. Sledijo 

igralne dejavnosti, ki so usmerjene navzven, posebej na predmete, ki so v okolju 

posameznika. Najprej otrok usvaja aktivnosti s predmeti, ki so vezani na druţbeni pomen, 

nato oblikuje dejavnosti, ki se nanašajo na druge funkcije predmeta, torej so odvisne od 

velikosti, oblike predmeta (po Eljkonin, 1981, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 

27). Otrok prenaša aktivnost, ki jo je usvojil pod enim pogojem na druge pogoje in sicer, 

otrok, ki je osvojil shemo česanja z glavnikom, bo v naslednji fazi česal punčko ali medvedka 

... isto dejavnost lahko izvaja s pomočjo predmetne zamenjave (substitivnega predmeta), to je 

takrat, ko otrok to shemo spremini tako, da ne češe z glavnikom, ampak z majhno paličico, ki 

mu jo predstavlja glavnik (prav tam).  

Fradkina meni, da je to tudi obdobje, v katerem je otrok zmoţen imenovati zamišljeno stanje, 

v katerem se igrača nahaja (npr. »punčka je bolna«). Igralne dejavnosti so najprej dokaj 

enostavne, stereotipne, sledijo pa dejavnosti, ki jih je otrok zmoţen kombinirati in jih 
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povezati v smiselne celote (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 27, 28). Eljkonin 

(1981, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 28) pravi, da razvoj simbolne igre poteka 

v smeri od konkretnih predmetnih aktivnosti k splošnejšim igralnim aktivnostim, k igri vlog.  

Otrok uporablja različne načine predstavljanja oziroma simboliziranja predmetov                   

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 28). Pellerinni (1987, v Marjanovič Umek, 

Lešnik Musek, 1998: 28) igro razvrsti vzdolţ dveh dimenzij in sicer na kontinuum med 

predmetno in predstavno transformacijo. Ti dve dimenziji nakazujeta simbolno stopnjo 

posameznikove simbolne transformacije v igri. Takrat, ko je transformacija odvisna od 

predmetov, jo označuje kot predmetno transformacijo, predstavna pa je takrat, ko igra ni 

vezana na predmetne, temveč na predstavo o njih. Torej predstavna transformacija je 

relativno neodvisna od predmetov, vključuje abstrakcijo, idejo, temo (prav tam). Tudi drugi 

avtorji, ki se ukvarjajo s preučevanjem simbolne igre govorijo o razvojnem sosledju, ki se 

reflektira v odmiku od predmetnosti, k prehajanju k predstavnosti predmetov. To potrjujejo 

tudi številne raziskave, ki kaţejo, da se starejši otroci posluţujejo višjih oblik simbolne igre, 

ki postajajo z razvojem posameznika tudi bolj zahtevne in kompleksne (prav tam). 

2.4 SIMBOLNA IGRA IN IGRAČE 

V različnih igrah imajo tudi igrače različno vlogo. Tako v simbolni igri igrače in material 

otroku sluţijo kot substituti ali simboli. V igri se lahko pojavijo v treh funkcijah in sicer v: 

funkciji predmetov (npr. banana postane telefon), funkciji oseb (medvedek postane dojenček) 

ali v funkciji dejavnosti (otrok sedi na stolu in si predstavlja, da jaha konja) (Fekonja, 2001a: 

95). 

Igrače so lahko bolj ali manj strukturirane in tudi bolj ali manj realistične. Stopnja 

strukturiranosti igrače pomeni stopnjo njegove izdelanosti in določenosti. Stopnja 

realističnosti pa pomeni stopnjo podobnosti med igračo in dejanskim predmetom (prav tam: 

96).    

Singer (1994, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 28,29) pravi, da mlajši otroci 

potrebujejo realistične in strukturirane igrače, ko se njihovo mišljenje razvija, pa so sposobni 

uporabiti tudi manj realistične in strukturirane igrače, katere v igri tudi osmislijo. Otrokova 

odvisnot od realističnih objektov/igrač pada z razvojem jezika in razvoja sposobnosti 
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komuniciranja. Realističnost igrače pomeni stopnjo podobnosti med igračo in dejanskim 

predmetom ali osebo. Strukturirana igrača pa pomeni stopnjo določenosti in izdelanosti 

igrače. Bolj kot je igrača strukturirana, bolj jo bo otrok uporabljal na običajen, oz. naprej 

določen način (prav tam). 

Rezultati raziskav, v katerih so avtorji ugotavljali vpliv strukturiranosti v igri, kaţejo, da 

visoko strukturirane in realistične igrače bolj spodbujajo domišljijsko igro pri otrocih starih 

od dveh do treh let. Ti otroci imajo manjše sposobnosti reprezentacije v primerjavi s 

starejšimi otroki in potrebujejo za igro realistične igrače (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 

1998: 30). Fein in Robertson (1974, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 31) sta v 

svoji študiji ugotovila, da se mlajši otroci pogosteje vključujejo v simbolno igro, če imajo na 

voljo visoko realistične igrače. Avtorici ugotavljata, da z otrokovo starostjo postajajo njegove 

zmoţnosti za igro z nizko strukturiranimi igračami večje. Elder in Pederson (1978, v 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 31) sta ugotovila, da je otrokova mentalna 

reprezentacija različnih predmetov okoli tretjega leta starosti oblikovana tako, da ţe lahko 

reprezentira v igri »manjkajoče predmete« brez uporabe visoko realističnih igrač. 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (1998: 45) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so za 

simbolno igro otrok, starih od treh do štirih let, ki so uporabljali nestrukturiran material, 

značilne kratke in ponavljajoče se simbolne sheme, ki sicer dosegajo nivo imitacije, vendar je 

vanje vključen samo posameznik. Pri otrocih, ki so uporabljali strukturiran material in so bili 

enako stari, pa se kaţe premik k višjim oblikam simbolne igre, ki se kaţejo v daljših igralnih 

sekvencah, večji raznolikosti igre, pojavljanju nekaterih elementov igre vlog (prav tam). Ta 

raziskava tako kot tudi številne druge potrjuje izhodišča Piageta, ki pravi, da mlajši otroci za 

simbolno igro potrebujejo strukturiran material, saj imajo niţje mentalne reprezentacije, 

medtem, ko so pri starejših otrocih višje in je ravno nestrukturiran material tisti, ki otrokom 

nudi odprt in fleksibilen kontekst igre (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 46). 

V drugem poglavju sem opredelila simbolno igro, pisala o razvoju simbolne igre ter o igri in 

igračah. V trejem poglavju bom predstavila vlogo odraslega pri simbolni igri. 
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3 VLOGA ODRASLEGA PRI SIMBOLNI IGRI 

Na otrokovo igro lahko vplivamo na dva načina. Posredno lahko vplivamo z izbiro okolja  ali 

igralnega materiala, soigralcev. Otrokom lahko posredujemo izkušnje, ki nato postanejo 

podlaga za vsebino njihove igre. Drugi način vpliva na igro je neposredni, ki se uporablja 

predvsem pri malčkih, ki jim pokaţemo, kako se z določeno igračo igra, opisujemo kaj se v 

igri dogaja. Seveda pa se z naraščujočo starostjo otrok potreba po neposredni podpori 

zmanjšuje s strani staršev (Fekonja Pekljaj, 2012: 30). V preteklosti je bilo veliko vprašanj, 

ali se naj vzgojitelj vključuje v  simbolno igro otrok in če se, kako se naj. Odgovore na ta 

vprašanja so dale številne ugotovitve avtorjev o različnih načinih vključevanja strokovnih 

delavk v igro otrok. Ključnega pomena je komunikacija z otroki (prav tam). 

Vloga oziroma naloga vzgojitelja pri simbolni igri je nudenje spodbud in pomoči otrokom, da 

bi se čim bolj intenzivno vključili vanjo, nikakor pa ni njena naloga popolna vključenost v 

igro in določanje vsebine. Igro lahko vzgojiteljica spodbuja znotraj ali zunaj igre. 

Spodbujanje zunaj igre vključuje nasvete, npr. »Sestra, morda pa bi morali poslušati njegovo 

srce«, vzpostavljanje interakcij med otroki, kjer je pomembno, da vzgojiteljica z otrokom 

komunicira v njegovi vlogi, npr »gospod prodajalec, zdi se mi, da bi tale gospa ţelela nekaj 

kupiti pri vas«. Vzgojiteljica lahko otroke spodbuja tudi znotraj igre in sicer rako, da se za 

kratek čas vključi v njihovo igro, ob uspešnih spodbudah pa se iz nje tudi odmakne (Fekonja 

Pekljaj, 2012: 30). To lahko stori tako, da otroku ilustrira dejanja in sicer tako, da ko npr. 

otrok daje punčki piti vodo, sama ponazarja zvoke srkanja. Otroke lahko sprašuje po dejanjih, 

ali jih poziva k dejanjem, zaznamuje konec dejanja (Kavčič, 2004: 284). 

Višji mentalni procesi se najprej pojavijo na socialni (interpsihološki) ravni, nato pa tudi na 

individualni (intrapsihološki) ravni. Zgodnja simbolna igra otrok se najprej pojavi v 

socialnem kontekstu in sicer med interakcijo z izkušenejšim partnerjem. Ravno mentalno 

razvitejši igralni partner nudi pomoč malčkom, ki še niso izkušeni simbolni igralci. 

Raziskovalci tudi ugotavljajo, da se ob prisotnosti mentalno razvitejšega partnerja (starejši 

sorojenci, starši, strokovnjaki za otroško igro) simbolna igra malčkov kar dvakrat podaljša, 

poteka na razvojno višjih ravneh, je bolj raznolika in zapletena kot pa kadar se igrajo sami 

(Kavčič, 2004: 282,283). Vigotski to razlaga z območjem bliţnjega razvoja. Pravi, da gre za 

razdaljo med dvema razvojnima linijama in sicer med nivojem dejanskega razvoja 

(samostojno reševanje nalog) in nivojem potencialnega razvoja (reševanje problemov pod 
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vodstvom odraslih ali v sodelovanju z bolj sposobnimi vrstniki) (Batistič Zorec, 2006: 76). 

Toda prisotnost igralnega partnerja še ne zagotavlja spodbujanja otrokovega razvoja (Kavčič, 

2004: 283). V območju bliţnjega razvoja gre predvsem za ustvarjanje in ohranjanje igralnega 

okvira, v katerem se  otrokovo ravnanje dvigne na višjo razvojno raven. Mentalno razvitejši 

partner in otrok tako ob skupni kot posameznikovi inciativi tvorijo konstrukcijo oziroma 

ogrodje, ki daje neko oporo in med seboj povezuje igralna dejanja. Zelo pomembna oblika 

postavljanja okvirov pri igri pa je vpeljevanje in ohranjanje igralne teme (Zupančič, 2001: 

109). 

V tretjem poglavju sem pisala o vlogi odraslega pri simbolni igri, v naslednjem poglavju pa 

bom pisala o razvoju otrokovega govora, o teorijah o razvoju govora in o jeziku v simbolni 

igri. 

4 JEZIK V SIMBOLNI IGRI 

4.1 RAZVOJ OTROKOVEGA GOVORA 

Govorni razvoj tako kot spoznavni razvoj igre odraţa splošni napredek dojenčkove in 

malčkove semiotične funkcije (Kavčič, 2001: 58). Začetek jezikovnega razvoja bolje 

razumemo s preučevanjem zgodnjega jezikovnega razumevanja. Od devetega do trinajstega 

meseca zraste dojenčkova občutljivost za jezikovne draţljaje. Veliko rast dojenčkove 

dojemljivosti za komunikacijski namen drugih oseb lahko opazimo okoli devetega meseca 

starosti. Okoli trinajstega meseca malčki ugotovijo, da imajo stvari svoja imena, torej takrat 

lahko opazimo namenskost komunikacije in »ritualizacijo« signalov (prav tam). 

V prvem mesecu ţivljenja je otrokova sposobnost vokalizacije omejena na jok, nekaj kratkih 

glasov (cviljenje, cmokanje, vzdihi ...). Po petem ali šestem mesecu preide dojenček v fazo 

beblanja. To pomeni, da je vokalizacija vse bolj celovita, saj ţe govori besede:  baba, mama 

... Nekje pri osmih do desetih mesecih ţivljenja otrok uporablja geste in kretnje. Po prvem 

letu starosti pa uporablja geste za simboliziranje predmetov in dejavnosti (Marjanovič Umek 

in Fekonja, 2004: 218). Prvo besedo večina otrok izgovori med dvanajstim in osemnajstim 

mesecem starosti. Raziskovalci otrokov razvoj besednjaka ugotavljajo z uporabo 

standardizirane ček liste. Ti avtorji pa so prišli do rezultatov, da otroci stari 12 mesecev 
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uporabljajo do 52 besed, do 347 besed uporabljajo otroci stari 16 mesecev, otroci stari 30 

mesecev pa uporabljajo od 208 do 675 besed (prav tam). 

4.2 TEORIJE O RAZVOJU GOVORA 

Jezikovna zmoţnost je odvisna od dveh komponent in sicer od narave (prirojene 

predispozicije človeškega organizma) in vzgoje (izkušnje). Raziskovalci se posvečajo bolj 

enemu ali drugemu od stališč, zato se je izoblikovalo več teorij o razvoju govora in jezikovne 

zmoţnosti (Kranjc, 1999: 25). 

4.2.1 BEHAVIORISTIČNI PRISTOP 

 Jezik je zbirka navad, katere se otroci naučijo s posnemanjem okolja in tistih, ki v njem 

ţivijo. Torej je izključena kakršna koli vrsta intelektualne aktivnosti, med njimi tudi analize 

podatkov, posledično kakršno vednje o jeziku ne obstaja (Kranjc, 1999: 26). 

4.2.2 PIAGETOV PRISTOP 

Jezikovni razvoj je del splošnega kognitivnega razvoja meni Piaget na podlagi raziskav, zato 

posebni mehanizmi za razvoj jezika ne obstajajo (prav tam). 

4.2.3 PRISTOP VIGOTSKEGA  

Vigotski pravi, da ima govor mnoge funkcije, najenostavnejša je ta, da besede simbolizirajo 

stvari in dogodke, zaradi tega se mišljenje s pomočjo govora osvobaja vezanosti na dano 

situacijo. Govor otroku omogoča inteligentno sodelovanje v socialnem ţivljenju skupine. 

Vigotski meni, da se govor razvije v štirih stopnjah, vendar ima v vsaki različno funkcijo 

(Batistič Zorec, 2006: 70–72). 

Prva stopnja v razvoju je primitivni govor. Govor je ločen od mišljenja in traja nekje do 2. 

leta starosti. Zanj so značilne tri neintelektualne govorne funkcije in sicer emocionalna (jok 

ob neprijetnih občutkih, čebljanje ob ugodju), socialna reakcija (smeh, drugi glasovi), prve 

besede (predstavljajo predmete in otrokove ţelje). Vez med otrokom in staršem gradita ravno 

tako emocionalna in socialna funkcija (prav tam).  
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Druga stopnja v razvoju govora je simbolična funkcija ali socialni (zunanji) govor. Socialni 

govor zaradi tega, ker poteka v interakciji z drugimi, saj otrok kar naprej išče informacije 

tako, da sprašuje kako se stvari imenujejo. Funkcija druge stopnje je v izraţanju preprostih 

misli, čustev in kontrola vedenja drugih. Zbliţevanje funkcij govora in mišljenja je posledica 

simbolizacije. Posameznikova praktična inteligenca se kaţe ravno v spoznavanju značilnosti 

stvari in v uporabi objektov kot sredstvo za dosego cilja (prav tam). 

Tretja stopnja v razvoju govora je v ospredju egocentrični govor, saj otrok pridobi izkušnje 

pri uporabi jezika, le te pa pripomorejo k premiku na 3. stopnjo. Pojavi se po tretjem letu 

starosti in v predšolskem obdobju zajema velik del govora, zlasti v igri. Pri njem gre za 

glasen monolog, ki spremlja posameznikove aktivnosti. Otrok uporablja govor tudi, ko se 

igra sam, zato ni namenjen drugim otrokom. Vigotski je trdil, da je egocentrični govor orodje 

mišljenja. Vigotski je ugotovil, da otroci v problemski situaciji uporabljajo veliko 

egocentričnega govora. Na podlagi tega je predvideval, da je egocentrični govor pomembno 

orodje mišljenja pri iskanju in načrtovanju rešitve problema (prav tam). 

V četrti stopnji začne egocentrični govor upadati, to je nekje po 7. letu starosti, ker se 

spremeni v notranji govor. Gre za uporabo tihega govora, ki je neke vrste notranji monolog in 

miselno oziroma notranje rešuje probleme (prav tam). 

4.3 JEZIK V SIMBOLNI IGRI 

Ravno z rabo jezika dobijo dejavnosti »kot da bi« svojo pomenskost in sporočilnost 

(Marjanovič Umek, 2001: 75). V večih raziskavah ugotavljajo, da igra z manj strukturiranim 

materialom (les, kamenje, blago ...) bolj spodbuja rabo jezika kot igra z bolj strukturiranim 

materialom. Otrok pri igri z manj strukturiranim materialom ravno s pomočjo jezika 

»spremeni« material v igračo, ki jo tisti trenutek potrebuje. Zmore jo tudi opisati in 

predstaviti, da jo drugi soigralci pri igri znajo uporabiti  (npr. leseno paličico uporablja kot 

toplomer) (prav tam). 

G. Fain povezuje simbolno igro z jezikom, v svoji raziskavi je ugotovila, da je pri otrocih z 

višjo stopnjo razumevanja opazila več decentriranega pretvarjanja (simbolne igre) kot pri 

otrocih s slabšim jezikovnim razumevanjem (1979, v Kavčič, 2001: 58). D. Rosenblat 

ugotovi, da se najbolj jezikovno napredni otroci več vključujejo v simbolno igro kot ostali 
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(Kavčič, 2001: 58). Borenstein je pri malčkih ugotovil, da se tisti malčki, ki so jezikovno na 

višji ravni, pogosteje vključujejo v interaktivno simbolno igro, za katero je spodbudo dala 

njihova mama (Kavčič, 2001: 58). 

M. Duran (1995, v Kavčič, 2001: 58) je navedla devet razvojno zaporednih oblik govora, ki 

se pojavljajo v simbolni igri in sicer:  

1) simbolno netransformiran govor (nemenjen je partnerju, gre za realne zahteve, npr. »daj 

mi tisto skodelico!«);  

2) govor, ki sluţi za poimenovanje in dogovarjanje (socialni govor, igro dela bolj 

komunikativno); 

3) egocentrični govor (tih, teţko razumljiv);  

4) govor, ki reprezentira oglašanje predmeta ali dejavnosti (neposredno namenjen 

partnerju, npr:  otrok cmoka, ko se pretvarja, da pije sok);  

5) govor, ki spremlja dejavnost (ni neposredno namenjen partnerju, vendar je glasen, 

razločen, stavčno pravilen); 

6) simbolno transformiran socialni govor (usmerjen k partnerju, gre za neposredno 

simbolno komunikacijo, npr. »Dojenček je ţe zaspan, daj ga spat!«. 

 

Piaget pravi, da razvoj simbolne sposobnosti in začetek reprezentacije v mišljenju odsevata 

tako jezik kot tudi simbolna igra. Kelly in Dale sta ugotovila, da otroci, ki v določenem 

obdobju še niso uporabljali besed, tudi niso kazali simbolne igre. Tisti, ki pa so besede 

uporabljali so tudi kazali predsimbolne sheme in simbolno igro, ki se nanaša nase in na 

partnerja. P. Lejynen in drugi so ugotovili, da je povezanost med pogostjostjo simbolne igre 

in jezikovnim razumevanjem in izraţanjem pozitivna. A. Leslie je ugotovila, da sta 

sposobnost simbolne igre in namerne komunikacije odvisni od sposobnosti 

metareprezentacije. Avtorica meni, da med otrokovo sposobnostjo pretvarjanja in njegovim 

govornim razvojem leţi ravno sposobnost metareprezentacije (Fekonja, 2001b:  91). 

S. Smilansky (1968, v:  Marjanovič Umek 2001: 75) pretvarjanje v simbolni igri povezuje z 

otrokovimi jezikovnimi spretnostmi in sposobnostmi. Otrokove jezikovne izjave, ki jih 

uporabljajo, je razdelila v štiri skupine:   

1) Izjave, kjer otrok spremeni osebno identiteto oz. prevzame vlogo (»Jaz bom oče, ti bodi 

mama in ta punčka je najin otrok.«). 
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2) Izjave, kjer otrok opredeli istovetnost objektov ali dejanj s pomočjo jezikovnih simbolov 

(»Jaz pijem iz stekleničke,« v resnici pije iz svoje pesti). 

3) Izjave, ki pomenijo zamenjavo za dejavnosti (»Pojdimo se, da sem se ravno vrnila iz 

sluţbe in sem hitro skuhala, zdaj bomo pa jedli.« Le zadnjo dejavnost posnemajo v igri). 

4) Izjave otrok, ki opisujejo situacijo (»Pojdimo se, da je to bolnica in tu je veliko bolnih 

otrok.«). 

Simbolna igra predstavlja socialno situacijo, ki oblikuje socialno spoznavne konflikte, 

reševanje le-teh pa od otrok zahteva razumevanje različnih pogledov na problem 

posameznika. V simbolni igri otroci veliko govorijo, saj se pogovarjajo med seboj ali z 

igračami, ravno zaradi tega predstavlja spodbuden kontekst za razvoj govora in 

sporazumevalnih spretnosti, ker pogosto simbolno igro spremljajo zapletene interakcije in 

komunikacije med otroki. Igra otrok postaja vedno bolj socialna, posledično zahteva od otrok 

vstopanje v različne govorne interakcije. Sociodramska igra od otroka zahteva, da z govorom 

jasno opredelijo prevzete vloge in simbolne pretvorbe, saj jih šele tako naredi razumljive 

ostalim soigralcem. (Fekonja Pekljaj, 2012: 30, 31). 

L. McCune - Nicolich in Bruskin povezujeta otrokov hiter kakovostni in količinski razvoj z 

začetkom simbolne igre. Zraven pa poudarjata dve novi sposobnosti in sicer sposobnost 

povezovanja in kombiniranja simbolov v odnosu do konteksta ter sposobnost odloţene 

imitacije (Marjanovič Umek, 2001: 75). 

Rezultati raziskave G. Fein (1975, v Marjanovič Umek, 2001: 76) kaţejo, da raven 

govornega izraţanja v simbolni igri ni odvisna samo od simbolne zrelosti, ampak tudi od 

drugih socialno kontekstualnih spremenljivk, kot so starost, spol, velikost skupine, 

prijateljstvo. Poudarja, da je govorno razumevanje pomembno zlasti ob prehodu simbolne 

igre v sociodramsko igro. Takrat pretvarjanje postane socialna aktivnost, za kodiranje 

dejavnosti pa je potrebna transformacija oziroma prenos vlog, interakcij in igralnih 

materialov. 

Pellergrini (1983, v  Marjanovič Umek, 2001: 76) naredi raziskavo pri otrocih starih dve, tri 

in štiri leta v dveh različnih igralnih situacijah. V prvi je situacija »kuhinja«, v drugi je 

situacija material za umetniško izraţanje (papir, svinčnik, barvice ...). Rezultati so pokazali, 

da otroci v igralni situaciji »kuhinja« uporabljajo jezik v večih funkcijah, kot v drugi igralni 
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situaciji, kjer je bila igra bolj individualna, kar se je posledično kazalo tudi pri uporabi jezika, 

saj ga udeleţenci niso uporabljali za spodbujanje socialnih interakcij (prav tam). 

S tem poglavjem zaključim teoretični del. Sledi empirični del. 
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EMPIRIČNI DEL 

1 VZOREC 

Raziskavo sem izvedla v Vrtcu Velenje. V vzorec sem vključila 30 strokovnih delavk, 

zaposlenih v oddelkih prvega starostnega obdobja. Anketni vprašalnik mi je vrnilo 30 

vzgojiteljic, kar je 100 %. Devet ankentiranih vzgojiteljic ima dokončano srednjo šolo, tri 

vzgojiteljice so končale 2-letno višjo vzgojiteljsko šolo, osemnajst vzgojiteljic je končalo 3-

letni visoki strokovni program. Vprašalnik je rešilo 10 vzgojiteljic, ki delajo v oddelku otrok, 

starih od 1 leta do 2 let, 6 vzgojiteljic, ki delajo v oddelku od 1 leta do 3 let, 14 vzgojiteljic, ki 

delajo v oddelku otrok, starih od 2 let do 3 let. Povprečna delovna doba vzgojiteljic, ki so bile 

zajete v vzorec, je 13,9 let. 

2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbrala z anketnim vprašalnikom, ki sem ga  izdelala sama. Vprašalnik je zajemal 

deset vprašanj, s katerimi sem skušala ugotoviti, ali je simbolna igra najpogostejša oblika igre 

v vrtčevskem oddelku, kako vzgojiteljeva prisotnost pri simbolni igri po mnenju vzgojiteljic 

vpliva na višjo raven govornega izraţanja otrok in ali igra po mnenju vzgojiteljic z manj 

strukturiranim materialom bolj spodbuja govorni razvoj kot igra s strukturiranim materialom. 

Vprašalnik je zajemal sedem vprašanj zaprtega tipa, od tega je eden vseboval rangiranje 

odgovorov, dva vprašanja odprtega tipa in eno vprašanje po Likertovi lestvici. 

Vprašalnike sem razdelila vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem in jih prosila, da mi jih vrnejo v 

škatlo, ki je namenjena anketam; s tem sem  zagotovila anonimnost anketnih vprašalnikov. 

Podatke sem obdelala kvalitativno in kvantitativno ter jih prikazala s pomočjo grafov in 

interpretirala. 

3 CILJI 

Cilj mojega raziskovanja je bil ugotoviti, v kolikšni meri je simbolna igra kot oblika igre 

prisotna pri malčkih ter kaj po mnenju vzgojiteljic predšolskih otrok vpliva in spodbuja 

govorno izraţanje pri simbolni igri malčkov.  
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V diplomskem delu sem skušala ugotoviti: 

 ali je simbolna igra najpogostejša oblika igre v vrtčevskem oddelku; 

 ali se po mnenju vzgojiteljic, ob njihovi prisotnosti pri simbolni igri, besednjak otrok 

poveča; 

 ali igra z manj strukturiranim materialom po mnenju vzgojiteljic bolj spodbuja 

govorni razvoj kot igra s strukturiranim materialom. 

4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV ANKETNIH 

VPRAŠALNIKOV 

Vprašanje št. 1 

Katera vrsta igre prevladuje pri otrocih v vašem oddelku?  

Oddelek otrok, starih od 1 leta do 2 let (10 anket) 

 Zelo pogosta  

igra (1) 

Srednje 

pogosta igra 

(2) 

Pogosta igra 

(3) 

Najmanj 

pogosta (4) 

SKUPAJ: 

št.  % št.  % št.  % št.  % št.  % 

Funkcijska igra 10 10 / / / / / / 10 100 

Simbolna igra / / 7 70 3 30 / / 10 100 

Konstrukcijska 

igra 

 

/ 

 

/ 

 

3 

 

30 

 

7 

 

70 

 

/ 

 

/ 

 

10 

 

100 

Igra s pravili / / / / / / 10 100 10 100 

SKUPAJ: 10 100 10 100 10 100 10 100 / / 

Tabela 1: Prevladujoče igre v oddelku otrok, starih od 1 leta do 2 let. 

Tabela nam prikazuje, da je prevladujoča igra v oddelkih otrok, starih od 1 leta do 2 let, 

funkcijska igra. V večini oddelkov (70 %) je druga najpogostejša igra simbolna igra, oziroma 

v nekaterih oddelkih je to konstrukcijska igra (30 %). Na trejem mestu sta po mnenju 

vzgojiteljic simbolna (30 %) in konstrukcijska (70 %) igra. Najmanj pogosta igra v oddelkih 
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otrok, starih od 1 leta do 2 let pa je igra s pravili. Odgovori anketiranih vzgojiteljic so potrdili 

raziskave (Belsky in Most, 1981; Fein, 1981; Kosoaber, 1999; McCune-Nicolich, 1981; 

Zupančič, 2000; v Kavčič, 2001: 53), ki kaţejo, da se simbolna igra začne pojavljati ţe pri 

enoletnikih. Ta oblika igre sicer ni najpogostejša, saj še vedno prevladuje funkcijska igra 

(prav tam). 

Oddelek otrok, starih 1 leta do 3 let (6 anket) 

 Zelo pogosta  

igra (1) 

Srednje 

pogosta igra 

(2) 

Pogosta 

igra (3) 

Najmanj 

pogosta (4) 

SKUPAJ: 

št.  % št.  % št.  % št.  % št.  % 

Funkcijska igra 1 16,7 2 33,3 1 16,7 2 33,3 6 100 

Simbolna igra 3 50 3 50 / / / / 6 100 

Konstrukcijska 

igra 

 

2 

 

33,3 

 

1 

 

16,7 

 

2 

 

33,3 

 

1 

 

16,7 

 

6 

 

100 

Igra s pravili / / / / 3 50 3 50 6 100 

SKUPAJ: 6 100 6 100 6 100 6 100 / / 

Tabela 2: Prevladujoče igre v oddelku otrok, starih 1 leta do 3 let. 

Tabela 2 nam prikazuje prevladujoče igre v oddelkih otrok, starih od 1 leta do 3 let. Polovica 

anketiranih je odgovorila, da je v njihovem oddelku najpogostejša simbolna igra, v tretjini 

oddelkov je po mnenju vzgojiteljic najpogostejša konstrukcijska igra, v enem oddelku pa 

funkcijska igra. Na drugo mesto pogostosti igre so strokovne delavke postavile funkcijsko 

igro, ki prevladuje v dveh oddelkih, simbolno, ki prevladuje v treh oddelkih, in 

konstrukcijsko, ki prevladuje v enem oddelku. Na tretjem mestu pogostosti igre, ki se 

pojavlja v oddelku otrok, starih od 1 leta do 3 let, je po mnenju ankentirank funkcijska igra, 

ki se pojavlja v enem oddelku, konstrukcijska igra, ki se prav tako pojavlja v enem oddelku, 

in igra s pravili, ki se pojavlja v treh oddelkih. Na četrtem oz. zadnjem mestu glede 

pogostosti pojavljanja igre v oddelku je funkcijska igra, ki se pojavlja v dveh oddelkih, 

konstrukcijska igra, ki je prisotna v enem oddelku, in igra s pravili, ki je najmanj pogosta v 

polovici oddelkov. 
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Opazimo lahko, da funkcijska igra v oddelku otrok, starih od 1 leta do 3 let, začne upadati, 

vendar se vseeno še pojavlja skozi celotno predšolsko obdobje (Kavčič, 2004: 278, 279). 

Vedno pogostejša igra je simbolna igra, saj pride pri otrocih do porasta sposobnosti 

reprezentacije (prav tam).  

Oddelek otrok, starih od 2 let do 3 let (14 anket) 

 Zelo 

pogosta  

igra (1) 

Srednje 

pogosta igra 

(2) 

Pogosta igra 

(3) 

Najmanj 

pogosta 

(4) 

SKUPAJ: 

št.  % št.  % št.  % št.  % št.  % 

Funkcijska igra / / 3 21,4 3 21,4 8 57,1 14 100 

Simbolna igra 10 71,4 3 21,4 1 7,1 / / 14 100 

Konstrukcijska igra 4 28,6 8 57,1 2 14,3 / / 14 100 

Igra s pravili / / / / 8 57,1 6 42,9 14 100 

SKUPAJ: 14 100 14 100 14 100 14 100 / / 

Tabela 3: Prevladujoče igre v oddelku otrok, starih od 2 do 3 let. 

Tabela 3 nam prikazuje, da v več kot dveh tretjinah oddelkov otrok po mnenju vzgojiteljic 

prevladuje simbolna igra. V štirih oddelkih prevladuje konstrukcijska igra. Druga 

najpogostejša oblika igre je konstrukcijska igra, ki se pojavi kar v osmih oddelkih, tukaj sta 

še simbolna igra in funkcijska, ki se pojavita v treh oddelkih. Na tretjem mestu pogostosti 

igre se v oddelkih otrok, starih od 2 let do 3 let, pojavlja v osmih oddelkih igra s pravili, in 

funkcijska igra v treh oddelkih, po mnenju vzgojiteljic se v enem oddelku pojavlja simbolna 

igra in v dveh oddelkih konstrukcijska igra. Najmanj pogosta igra pri otrocih, starih od 2 let 

do 3 let, je funkcijska igra, ki se pojavlja v osmih oddelkih, in igra s pravili, ki je najmanj 

pogosta v šestih oddelkih.  

Ta tabela potrjuje ugotovitve raziskovalcev, ki ugotavljajo, da v obdobju malčkov pride do 

porasta sposobnosti reprezentacije, torej porasteta tako pogostnost kot tudi dolţina posamezni 

dejanj otrok (Kavčič, 2004: 279). 
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Vprašanje št. 2 

Kakšen material imajo otroci na voljo v igralnici? 

 

Diagram 1: Igralni material, ki ga imajo otroci na voljo v igralnici. 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, kakšen material imajo otroci na voljo v oddelkih prvega 

starostnega obdobja. Ugotovila sem, da imajo otroci v vseh oddelkih prvega starostnega 

obdobja v Vrtcu Velenje na voljo tako strukturiran kot tudi nestruktutian material, ki ga lahko 

uporabljajo pri simbolni igri. Vzgojiteljice potrjujejo ugotovitve L. Marjanovič Umek in P. 

Lešnik Musek (1998: 46), ki pravita, da morajo otroci imeti na voljo tako strukturirane kot 

tudi nestrukturirane igrače, saj jim te omogočijo kognitivno fleksibilnost, substitucijo in 

pretvarjanje. 

 

 

 

100 % 

strukturiran

nestrukturiran

strukturiran in nestrukturiran
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Vprašanje št. 3 

Kateri material v simbolni igri otroci večkrat uporabljajo? 

Diagram 2: Najpogostejši material v simbolni igri. 

Izmed 30 ankentiranih mi je 76,7 % oziroma 23 strokovnih delavk odgovorilo, da otroci v 

njihovem oddelku v simbolni igri večkrat uporabljajo strukturiran material, medtem ko je 

23,3 % oziroma 7 vzgojiteljic odgovorilo, da otroci v simbolni igri večkrat poseţejo po 

nestrukturiranem materialu. Odgovori ankentiranih vzgojiteljic so potrdili raziskave različnih 

avtorjev, ki pravijo, da strukturirane igrače bolj spodbujajo simbolno igro mlajših otrok, saj 

imajo ti otroci manjše sposobnosti reprezentacije in zato potrebujejo realistične replike 

predmetov (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 31).  

 

 

 

 

77 % 

23 % 

strukturriran material
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Vprašanje št. 4 

Katero vrsto materiala otrokom ponudite, ko želite načrtno spodbujati otrokovo 

simbolno igro? 

 

Diagram 3: Ponujen material pri načrtnem spodbujanju simbolne igre. 

Iz grafa je razvidno, da je 13 vzgojiteljic (43,3 %) odgovorilo, da otrokom pri načrtnem 

spodbujanju simbolne igre ponudijo strukturiran material, medtem ko je 17 vzgojiteljic (56,7 

%) odgovorilo, da simbolno igro spodbujajo tako, da otrokom ponudijo nestrukturiran 

material. Ti odgovori so me presenetili, saj sta Fein in Robertson (1974, v Marjanovič Umek 

in Lešnik Musek, 1998: 31) v svoji študiji ugotovila, da se mlajši otroci pogosteje vključujejo 

v simbolno igro, če imajo na voljo visoko realistične igrače. Tudi L. Marjanovič Umek in P. 

Lešnik Musek (1998: 45) sta ugotovili, da so za simbolno igro otrok, starih od treh do štirih 

let, ki so uporabljali nestrukturiran material, značilne kratke in ponavljajoče se simbolne 

sheme, ki sicer dosegajo nivo imitacije, vedar je vanje vključen samo posameznik. Pri 

otrocih, ki so uporabljali strukturiran material in so bili enako stari, pa se kaţe premik k 

višjim oblikam simbolne igre, ki se kaţejo v daljših igralnih sekvencah, večji raznolikosti 

igre, pojavljanju nekaterih elementov igre vlog (prav tam). 
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Vprašanje št. 5 

Katere simbolne oziroma domišljijske igre se otroci igrajo najpogosteje? 

Najpogostejši odgovori so bili: 

- igra v kotičku dom ( dojenčki, kuhinja), 

- igra v frizerskem kotičku,  

- igra zdravnik,  

- telefonski pogovori. 

Vzgojiteljice so potrdile ugotovitve raziskovalcev, ki menijo, da mlajši otroci potrebujejo za 

domišljijsko igro strukturiran material, saj jim njihove reprezentacije omejujejo moţnost 

igranja z nestrukturiranim materialom (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998: 46). 

Vprašanje št. 6 

Kako pogosto se vključujete v igro otrok? (Označite na premici.) 

 

Diagram 4: Vključevanje vzgojiteljic v simbolno igro. 
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Iz grafa je razvidno, da se 13 (43,3 %) strokovnih delavk v igro vkjučuje včasih, 14 (46,7 %) 

vzgojiteljic se v igro vključuje pogosto in samo 3 (10 %) vzgojiteljice se v simbolno igro 

otrok vključujejo zelo pogosto. Po mojem mnenju se vzgojiteljice premalo vključujejo v igro, 

saj raziskovalci ugotavljajo, da se ob prisotnosti mentalno razvitejšega partnerja (vzgojitelji, 

starši, strokovnjaki za otroško igro) simbolna igra malčkov kar dvakrat podaljša, poteka na 

razvojno višjih ravneh, je bolj raznolika in zapletena, kot pa kadar se igrajo sami (Kavčič, 

2004: 282,283). 

 

Vprašanje št. 7 

Na kakšne načine se najpogosteje vključite v simbolno igro otrok v Vaši skupini?  

 

Diagram 5: Način vključevanja vzgojitelja v simbolno igro otrok. 

Odgovore vzgojiteljic sem razdelila v štiri kategorije konkretnih načinov vključevanja v 

otrokovo simbolno igro po Oerterju (1993, v : Zupančič, 2001: 120). V kategorijo jezikovno 

dopolnilo ali popravek dejanja »sem vključila odgovore vzgojiteljic, ki dajejo« otrokom 

jezikovne spodbude: 
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-  »Ali boš dala deklici še čaja?« (Potem ko jo ţe »nahrani.«), 

-  »Ali si umil ritko punčki?« (Potem ko ji je ţe dal pleničko).  

Tak način vključevanja v otroško igro uporablja 7 vzgojiteljic (23 %). V drugo kategorijo 

spadajo odgovori vzgojiteljic, ki otrokom ilustrirajo dejanja, torej vzgojiteljica srka kot pri 

pitju, ko otrok daje namišljeno pijačo medvedku (prav tam). Na tak način se vključuje 9 (30 

%) vzgojiteljic. Ravno tako je 9 (30 %) vzgojiteljic odgovorilo, da se vključujejo v otroško 

igro tako, da otroku pomaga pri izvedbi dejanja, torej pomaga sleči lutko (prav tam). 5 

vzgojiteljic (17 %) pa se v igro vključuje tako, da otroke poziva k dejanjem. Sem spada 

dejanje, kot je npr: »Daj poglej, če je treba punčki zamenjati pleničko.« Pri vseh štirih 

kategorijah pa vzgojiteljica ustvarja in ohranja igralni okvir, v katerem se otrokovo delovanje 

lahko dvigne na višjo raven (Kavčič, 2004: 284). 

Vprašanje št. 8 

Uporaba katerega materiala spodbuja več besednega izražanja pri simbolni igri v 

Vašemu oddelku? 

 

Diagram 6: Material, ki spodbuja govorni razvoj otrok pri igri. 
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Večina vzgojiteljic (76,7 %) je odgovorila, da strukturiran material spodbuja več besednega 

izraţanja pri simbolni igri v njihovem oddelku, medtem ko je 7 (23,3 %) vzgojiteljic 

odgovorilo, da nestrukturiran material spodbuja več besednega izraţanja pri simbolni igri v 

njihovem oddelku. To je v nasprotju z večimi raziskavami (Marjanovič Umek in Lešnik 

Musek, 1998; Pellegrini in Jones, 1994, v: Goldstein, 1995; v Marjanovič Umek, 2001: 75), 

kjer so avtorji ugotovili, da igra z manj strukturiranim materialom bolj spodbuja rabo jezika, 

saj otrok s pomočjo jezika »spremeni« nestrukturiran material v igračo, ki jo potrebuje, z 

jezikom jo opiše in predstavi tako, da jo tudi soigralec zna uporabiti (npr. leseno palčko 

uporabi kot toplomer). 

 

Vprašanje št. 9 

Ali otroci ob Vaši vključenosti v simbolni igri navadno vztrajajo dlje časa kakor takrat, 

ko se igrajo sami?  

 

Diagram 7: Mnenje vzgojiteljic o otrokovem vztrajanju pri igri, kadar so vanjo 

vključeni tudi sami. 
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22 vzgojiteljic (73,3 %) je odgovorilo da otroci vztrajajo pri simbolni igri dlje časa, če so 

same vključene v igro, 4 vzgojiteljice (13,3 %) menijo, da otroci ob njihovi vključenosti v 

simbolno igro ne vztrajajo dalj časa, 2 (6,7 %) vzgojiteljici pa pravita, da ne vesta, ali otroci 

vztrajajo pri igri dlje časa, če so vanjo vključeni sami, in 2 (6,7 %) vzgojiteljici menita, da 

mogoče otroci pri simbolni igri vztrajajo dlje časa, če sta vanjo vključeni sami. Ankentiranke 

so potrdile ugotovitve raziskovalcev, ki ugotavljajo, da se ob prisotnosti mentalno 

razvitejšega partnerja (starejši sorojenci, starši, strokovnjaki za otroško igro) simbolna igra 

malčkov kar dvakrat podaljša, poteka na razvojno višjih ravneh, je bolj raznolika in zapletena 

kot pa kadar se igrajo sami (Kavčič, 2004: 282,283). 

 

Vprašanje št. 10 

Ali se uporaba besedišča pri otrocih poveča, kadar ste v simbolno igro vključeni tudi 

Vi? 

 

Diagram 8: Vključenost vzgojitelja v simbolno igro in otrokov govor. 

Iz grafa je razvidno, da je 5 (16,7 %) vzgojiteljic nevtralnega mnenja glede povečanja 

besednjaka oziroma besedišča pri otrocih, 20 (66,7 %) vzgojiteljic se strinja s trditvijo, da se 
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besedišče poveča pri otrocih, kadar so v simbolno igro vključene same in 5 (16,7 %) 

vzgojiteljic se zelo strinja, da se besedišče poveča pri otrocih v simbolni igri, ko so vključene 

vanjo tudi one. Raziskovalci so ugotovili, da poteka ob prisotnosti mentalno razvitejšega 

partnerja simbolna igra na razvojno višjih ravneh in tudi je bolj zapletena kot kadar se igrajo 

sami (Kavčič, 2004: 282, 283).  
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SKLEP RAZISKAVE 

Po mnenju vzgojiteljic v oddelku otrok, starih od 1 leta do 2 let, je najpogostejša funkcijska 

igra, simbolna igra je druga najpogostejša, na tretjem mestu glede pogostosti pa je 

konstrukcijska igra. Pri otrocih, starih od 1 leta do 3 let, se ţe vidi večja prisotnost simbolne 

igre, medtem ko je v oddelkih otrok, starih od 2 let do 3 let, najpogostejša ravno simbolna 

igra, na drugem mestu je konstrukcijska, na tretjem igra s pravili in najmanj pogosta igra po 

mnenju vzgojiteljev je funkcijska. 

Otroci v oddelkih prvega starostnega obdobja imajo na voljo tako strukturiran kot tudi 

nestrukturiran material, vendar sami pri simbolni igri večkrat poseţejo po strukturiranem 

materialu. Med samo prakso sem tudi sama opazila, da jim je strukturiran material bliţje in 

tako kot pravita L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (1998: 31) imajo ti otroci manjše 

sposobnosti reprezentacije in zato potrebujejo realistične replike predmetov.  

Več kot polovica vzgojiteljic je odgovorila, da otrokom ponudijo nestrukturiran material, ko 

ţelijo načrtno spodbujati njihovo simbolno igro, vendar se s prejšnjim vprašanjem izključuje, 

saj otroci posegajo po strukturiranem materialu, ker imajo niţje sposobnosti reprezentacije, 

torej njihova igra ne bo na višjem nivoju, če jim bodo vzgojiteljice ponudile nestrukturiran 

material. 

Otroci se najpogosteje igrajo domišljijske igre, katera vsebina jim je znana, torej z dojenčki, v 

kuhinji, frizerja, zdravnika. To bi pripisala temu, da je otrokom poznana tema iz vsakdanjega 

ţivljenja in jim je blizu. Tudi  L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (1998: 27, 28) sta v 

raziskavi ugotovili, da so igralne dejavnosti otrok najprej dokaj enostavne in stereotipne.  

Vzgojiteljice se pogosto vključujejo v igro otrok, pri tem pa kot pravi Zupančič (2001: 109), 

gre predvsem za ustvarjanje in ohranjanje igralnega okvira, v katerem se  otrokovo ravnanje 

dvigne na višjo razvojno raven. To se mi zdi zelo dobro. Odgovori anketiranih so pokazali, da 

se same vključijo v igro, kjer otrokom ilustrirajo dejanja, jih pozivajo k dejanjem, jezikovno 

dopolnjujejo, pomagajo pri izvedbi.  

Strukturiran material po mnenju vzgojiteljic bolj spodbuja jezikovni razvoj v simbolni igri 

kot nestrukturiran. Sicer raziskave (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998; Pellegrini in 

Jones, 1994, v: Goldstein, 1995; v Marjanovič Umek, 2001: 75) kaţejo, da igra z manj 
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strukturiranim materialom bolj spodbuja rabo jezika, saj otrok s pomočjo jezika »spremeni« 

nestrukturiran material v igračo, ki jo potrebuje, z jezikom jo opiše in predstavi tako, da jo 

tudi soigralec zna uporabiti (npr. leseno palčko uporabi kot toplomer), vendar sama menim, 

da je to mogoče pri starejših otrocih, mlajši pa potrebujjo strukturiran igralni material.  

 

Večina vzgojiteljic je mnenja, da otroci pri simbolni igri vztrajajo dlje časa, kadar so same 

prisotne. Tudi sama sem mnenja, da če otroke spodbujamo, jih motiviramo, vztrajajo dlje 

časa. Ravno tako se strinjajo, da se uporaba besednega jezika poveča, kadar so v simbolno 

igro vključene same. V igri ima vzgojiteljica vlogo mentalnega partnerja. 

 

Menim, da se v javnih vrtcih še ne zavedamo, kako bistvenega pomena je jezikovni razvoj. V 

Finskem kurikulumu navajajo, da komunikacijske veščine nimajo vpliva samo na 

komunikacijske sposobnosti, vendar imajo tudi na druge kognitivne procese, kot so: 

domišljija, logično razmišljanje, reševanje problemov. V zgodnjem otroštvu je igra 

bistvenega pomena, saj otrok dobi pogled na svet in osvoji veščine jezika (National 

Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland, 2003: 18).  

 

V nadaljnem raziskovanju bi lahko uporabila metodo opazovanja, saj bi dobila bolj 

objektivne in primerljive rezultate. Opazovala bi, kateri igralni material bolj spodbuja 

govorni razvoj in kakšen je govor malčkov pri simbolni igri ob strukturiranem oziroma 

nestrukturiranim materialu. Naredila bi ček listo, ki bi zajemala določene kriterije, in tako bi 

videla kateri material bolj spodbuja višje oblike simbolne igre in kdaj je prisotnega več 

otrokovega besednjaka.  
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Petra Knap, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko delo z naslovom Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov. Ţelela bi izvedeti, 

kakšen material ponujate otrokom, kako se vključujete v igro v Vaši skupini, zato Vas 

prosim, da izpolnite spodnji anketni vprašalnik. 

Anketni vprašalnik je namenjen vzgojiteljicam prvega starostnega obdobja. 

Za pomoč se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

SPOL: M   Ţ 

IZOBRAZBA (obkroţite ustrezno) 

a) Srednja vzgojiteljska šola 

b) 2-letna višja vzgojiteljska šola (VPO) 

c) 3-letni visoki strokovni program (PV) 

č) Drugo (napišite 

kaj):____________________________________________________ 

 

LETA DELOVNE DOBE (V VRTCU): _______________ 

STAROST  OTROK V ODDELKU: _______________ 

 

1. Katera vrsta igre prevladuje pri otrocih v vašem oddelku? Lahko izberete več 

odgovorov, prosim pa vas, da jih razvrstite po pogostosti, tako da poleg izbranega 

odgovora napišete (1.) ob najpogostejši uporabi igre, (2.) ob naslednji pogostosti 

uporabe itn.!  
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 a) Funkcijska ____ 

 b) Simbolna ____ 

 c) Konstrukcijska ____ 

 č) Igra s pravili ____ 

 

2. Kakšen material imajo otroci na voljo v igralnici? 

a) Strukturiran material. 

b) Nestrukturiran material. 

c) Strukturiran in nestrukturiran. 

 

3. Kateri material v simbolni igri otroci večkrat uporabljajo? 

a) Strukturiran material. 

b) Nestrukturiran material. 

 

4. Katero vrsto materiala otrokom ponudite, ko želite načrtno spodbujati otrokovo 

simbolno igro? 

a) Strukturiran material. 

b) Nestrukturiran material. 

 

5. Katere simbolne oziroma domišljijske igre se otroci igrajo najpogosteje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 

 

6. Kako pogosto se vključujete v igro otrok? (Označite na premici.) 

nikoli                            včasih                                    pogosto                            zelo 

pogosto 

________________________________________________________________________ 

 

7. Na kakšne načine se najpogosteje vključite v simbolno igro otrok v Vaši skupini?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

8. Uporaba katerega materiala spodbuja več besednega izražanja pri simbolni igri 

v Vašemu oddelku? 

a. Uporaba strukturiranega materiala. 

b. Uporaba nestrukturiranega materiala. 

 

9. Ali otroci ob Vaši vključenosti v simbolni igri navadno vztrajajo dlje časa kakor 

takrat, ko se igrajo sami?  

 a) Da. 

 b) Ne. 

 c) Mogoče. 

 č) Ne vem. 

 

10. Ali se uporaba besednega jezika pri otrocih poveča, kadar ste v simbolno igro 

vključeni tudi Vi? 

Se sploh ne strinjam.      Se ne strinjam.      Sem nevtralen.      Strinjam se.       Se zelo 

strinjam. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


