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POVZETEK 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega. Poudarek 

naloge je na postopku izdelave sita in papirja. Narejen papir zveţemo v knjigo, ki jo 

sami opremimo tako, da vsak doda svojo risbo, njen opis in svoj podpis. 

V teoretičnem delu sem pisala o razvojnih značilnostih otrok, starih od 5 do 6 let. Nato 

sem opisala zgodovino papirja in knjige. Naprej pa sem pisala o papirju in knjigi, kot ju 

poznamo danes. Posebno pozornost sem namenila vplivu branja knjig na razvoj 

predšolskega otroka in opisala, kaj vse pravljice in slikanice nudijo otrokom. 

V praktičnem delu diplomske naloge sem zapisala, da smo sprva obiskali knjiţnico, ki 

nam jo je knjiţničarka razkazala. Tam smo spoznali, kakšna je sestava in zgradba 

knjige, njeno obliko, značilnosti. Izvedeli smo tudi, da poznamo več vrst knjig in kako 

moramo s knjigo pravilno ravnati. 

Nato sem opisala, kako so otroci z aktivnim sodelovanjem pri različnih dejavnostih 

skozi tri postopke ustvarili lastno knjigo.  

Otroci so v dejavnostih uţivali in pridno sodelovali. S pomočjo vprašalnika sem 

ugotovila, koliko so otroci vedeli o knjigi in njeni izdelavi pred izvedbo dejavnosti in po 

izvedbi različnih dejavnosti. Rezultate sem predstavila s pomočjo grafov in v analizi. 

 

KLJUČNE BESEDE: papir, knjiga, predšolski otrok, ustvarjalnost, slikanica 
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ABSTRACT 

This thesis is composed of two parts: theoretical and practical. The emphasis is on the 

manufacturing process of the sieve and the paper. We tie paper together, creating a book 

in a way that everyone adds its own drawing, a description of it, and its own signature. 

In the theoretical part I was writing about the developmental characteristics of children 

aged 5 to 6 years. I then described the history of paper and books. Next, I was writing 

about paper and the book as we know them today. I paid special attention to the 

influence of reading books on the development of a preschool child and describe what 

all fairy tales and picture books really offer our children. 

In the practical part of my thesis, I was writing about our visit to the library, and how it 

was presented to us by the librarian. We were taught about composition and structure of 

the book, its shape and its characteristics. We saw that here are several types of books in 

existence and the librarian also showed us the proper way to handle the book. 

Then I described how the children have, by active participation in various activities 

through three processes, create their own book. 

All the children were very happy to participate in the above mentioned activities, and 

their cooperation was great. I found out how much the children knew about creating a 

book before and after our activities using the questionnaire. My results are presented 

using graphs and in thorough analysis. 

 

KEY WORDS: paper, book, preschool child, creativity, picture book 
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I TEORETIČNI DEL 

UVOD 

Knjiga je zelo dragocena, saj s seboj nosi preteklost, sedanjost in prihodnost  

(Dolinar, 1999). Je kulturna dediščina, s katero so se nekateri zapisi iz preteklosti 

ohranili vse do danes. Poznamo jih ţe vrsto let. Sprva so bili zapisi pisani na kamen in 

strojeno ţivalsko koţo, nato pa so jih pisali na pergament. Ko so več pergamentnih 

listov poloţili enega na drugega in jih sešili, zaščitili z lesenima tablicama kvadratne in 

pravokotne oblike, je tako nastala knjiga (Berčič, 2000, str. 7). 

V preteklosti so bile knjige dostopne samo duhovnikom, učenjakom in bogatim ljudem 

(Berčič, 2000, str. 14). Bile so zelo drage, ročno izdelane, pisali so jih več mesecev. 

Sredi 16. stoletja je prišlo do tiskanja in izdajanja prvih knjig v slovenskem jeziku, kar 

je močno pripomoglo, da so knjige sčasoma postale dostopnejše tudi preostalim ljudem 

niţjih druţbenih plasti (Berčič, 2000, str. 15). Danes se s knjigo srečamo zelo zgodaj. 

Ţe dojenčkom predstavlja velik izziv: z njo se igrajo, jo dajejo v usta, gledajo slike in 

ob opazovanju tvorijo glasove (Krop, 2000, str. 59). Ko so nekoliko starejši, jim knjiga 

poleg zabave nudi tudi veliko informacij in moţnosti za učenje.  

Otroci v vrtcu se s knjigo ob poslušanju zgodb, opazovanju ilustracij in skozi igro 

srečujejo vsakodnevno. Zdenka Zalokar Divjak (2002, str. 112) pravi, da je vzgojitelj 

ključna oseba, ki otroka podpre v doţivljanju čarobnega sveta, in se zgodi med izraznim 

svetom pripovedovalca in doţivljajskim svetom otroka in prostora. M. Grosman (2003, 

str. 12) pa pravi, da »k dinamičnemu razvoju sodobnih druţb lahko prispevajo le visoko 

pismeni in ustvarjalni posamezniki s pozitivno samopodobo. V tem smislu je dobro 

načrtovana vzgoja za branje in pozitiven odnos do pisane besede na predšolski ravni 

hkrati najbolj pomembna, ţal pa tudi najbolj usodna za tiste otroke, ki jih ne bi uspela 

prepričati o pomenu branja«.  

V vrtcu ima knjiga posebno mesto tako v otroških srcih kot tudi v prostoru igralnice. V 

vrtcu ima vsaka igralnica knjiţno polico ali omaro, kamor jih pospravimo, ko jih več ne 

potrebujemo. Ţe v predšolskem obdobju je pomembno, da otroku z lastnim vzorom in 

spodbudnimi dejavnostmi omogočimo doţiveti in usvojiti pozitiven ter spoštljiv odnos 

do knjige. Menim, da je za otroke zelo koristno, da jih ţe v predšolskem obdobju 
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obogatimo z vsestranskim znanjem. Otrokom sem tako ponudila izziv, da sami ustvarijo 

svojo knjigo in tako skozi aktivno in samostojno sodelovanje postanejo izdelovalci, 

avtorji in ilustratorji lastne knjige, saj se bodo s tem veliko naučili o knjigi sami; njeni 

sestavi, izdelavi, avtorju in ilustratorju. M. Grginič (2005, str. 57) pravi: »Knjiţna 

vzgoja otrokom omogoča, da spoznajo knjigo kot vir informacij, in jim daje dostop do 

najprimernejših virov za njihovo starost, na knjigo naj bi jih navajali ţe od 

najzgodnejših let.«  

Pred izdelavo skupinske knjige smo obiskali knjiţnico. Tam nas je prijazna knjiţničarka 

popeljala v svet knjig in nas naučila, da je knjiga sestavljena iz platnic in listov, da ima 

vsaka knjiga naslov, zgodbo oz. pravljico in/ali samo ilustracije … Izvedeli smo, da so 

knjige različnih velikosti, listi pa so lahko različnih barv in debelin. Kar nekaj časa si je 

knjiţničarka vzela za razlago, da so tudi knjige na neki način ţive in da moramo z njimi 

ravnati kar se da lepo. 
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1 ZGODOVINA PAPIRJA IN KNJIGE 

1.1 ZGODOVINA PAPIRJA 

V preteklosti so ljudje pisali na najrazličnejše podlage: kamen, lubje, kost, ţelvin oklep. 

Za pisanje so uporabljali različne pripomočke, kot sta ostro dleto in kladivo (Ilich, 2004, 

str. 38). Nato so ljudje s posebnim postopkom ustrojili koţo ţivali in jo tako pripravili 

za pisanje – pergament. Popisan pergament so najprej hranili v zvitkih, nato pa so zvitke 

rezali na posamezne liste in jih zlagali drug na drugega, tako je nastal kodeks. Podlage 

za pisanje so bile neravne, grobe, teţke za nositi in velike za shraniti (Ilich, 2004, str. 

33). Ilich (2004, str. 39) pravi, da so ljudje z uporabo takšnih in drugačnih podlag za 

pisanje v različnih časih in na različnih koncih sveta dokazovali predvsem svojo 

iznajdljivost in spretnost, prvenstvo pa je vendarle pripadalo papirju, še posebej potem, 

ko so tiskarji v 15. stoletju ugotovili, da se pri njihovem delu obnese bolje od 

pergamenta.  

Leta 2200 pred našim štetjem so Egipčani odkrili, da lahko za pisanje uporabijo 

papirusova stebla. Papirusovo jedro so narezali na trakove, ki so jih zloţili drug poleg 

drugega in tako naredili prvo plast, na to plast so poloţili še eno plast in jo prepletli s 

prvo. Tako pripravljeno podlago so s kamni ali bati stolkli in posušili na soncu. Gost 

mleček, ki se je pri tem izločil, je deloval kot lepilo. Liste so nato zgladili, da se pisalo 

ni zatikalo, in jih več, tudi po dvajset, s škrobom zlepili v poljubno dolge zvitke – grške 

biblione oziroma rimske rotuluse (Ilich, 2004, str. 34).  

Iznajdbo papirja, kot ga poznamo danes, pripisujejo Kitajcem (v Ilich, 2004, str. 39). 

Kitajci, ki so odkrili postopek izdelave papirja, so svojo skrivnost varovali več stoletij. 

V Evropo so ga prinesli Arabci v 12. stoletju. Prvi papirni mlin je v Evropi začel 

delovati v Španiji v 12. stoletju. (Ilich, 2004, str. 40). Na Slovenskem so začeli 

uporabljati papir v 13. stoletju, večje povpraševanje po papirju pa se je začelo v dobi 

tiskanja prvih knjig v 16. stoletju, ko so papir uvaţali iz Italije, v drugi polovici 16. 

stoletja pa so ga začeli izdelovati tudi sami.  

V Sloveniji je bila prva izdelovalnica papirja v Zgornji Hrušici pri Ljubljani leta 1544. 

V dolini Sopote se papir pojavi leta 1750 v Radečah (Ilich, 2004, str. 43). 
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Slika 1: Kumranski zvitki 

1.2 ZGODOVINA KNJIGE 

Iztok Ilich (v Verdev, 2008, str. 6) pravi, da sta bili na poti do knjige, kot jo poznamo in 

uporabljamo danes, odločilnega pomena iznajdba papirja in tiska. Dogodki, ki so se 

zgodili v preteklosti, so nam znani le, če so zapustili sledove Sledove raziskujemo z 

različnimi viri: materialnimi – v obliki ostankov, ustnimi – v obliki pričevanja starih 

staršev, in pisnimi viri – v obliki zapisov, knjig. Zgodovinske vire so našli načrtno ali 

naključno v morju, ob gradnji (izkopu) in na podstrešjih hiš (Verdev, 2008, str. 7). Pisne 

vire hranimo v knjiţnicah, cerkvah, pri ljudeh. Ilich (2004, str. 25) pravi, da je človek 

svoja prva znamenja, s katerimi je nekaj hotel sporočiti drugim ljudem in jih ni mogel 

doseči z glasom, nekako pred sedmimi ali osmimi tisočletji zapisal oziroma vtisnil ali 

vrezal v mehko podlago. Sprva je bila pisava spominska opora, sčasoma pa je postala 

tudi način za ohranjanje ţivega govorjenega jezika in sporazumevanje, ter izraţanje 

misli in pojmov Razvoj pisave zaznamuje prelomnico med prazgodovino in zgodovino, 

oziroma bi lahko rekli, da zgodovino človeškega rodu razdelimo v dve obdobji: v 

zgodovino pred iznajdbo pisave in po njej (Ilich, 2004, str. 22). 

Prve pisave so bile zelo preproste oblike – v obdobju Sumercev, ob koncu 3. ali celo v 

4. tisočletju pr. n. š., se je razvila najzgodnejša oblika klinopisa, pribliţno sočasno je 

nastala slikovna pisava – hieroglifi, nato so se pojavile kitajske pismenke, najkasneje pa 

so razvili črkovno pisavo – črkopis (Ilich, 2004, str. 23). 

Sprva so vsako besedilo ljudje napisali ročno, zato ta dela imenujemo rokopisi. Bili so 

zelo redki in dragi ter pisani samo v enem izvodu. Rokopisne kodekse so pisali menihi v 

srednjem veku. Najraje so pisali z gosjimi peresi, ki so jih najprej zmehčali v vodi, nato 
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so jih posušili in utrdili v pesku ter nazadnje prirezali v ţeleno obliko. Pisali so z dvema 

osnovnima barvama, rdečo in črno, za slovesne zapise pa so začeli dodajati zlato barvo. 

Uporabljali so tudi škrlatno barvo, ki so jo pridobili iz morskih polţev. (Ilich, 2004, str. 

67). Vsako stran so okrasili s pisanimi vzorci, nekatere celo z zlatim prahom ali 

ploščicami. Za pisanje so porabili veliko časa. Kodeks je rokopisna knjiga iz dobe pred 

iznajdbo tiska in velja za prednika modernih knjig.  

 

 

Slika 2: Kodeks iz 14. stoletja 

V preteklosti, zlasti daljni, so znali pisati in brati le redki posamezniki. V starem veku 

so bili to bogati ljudje, uradniki in drţavniki, v srednjem veku pa menihi in drţavni 

uradniki. Izum tiska je bil zelo pomemben, saj so knjige tako postale cenejše. 

Prvi so knjige tiskali Kitajci v 9. stoletju. Za tisk so uporabljali lesene, glinene ali 

slonokoščene plošče, v katere so vrezali črke in slike in ročno tiskali budistične spise na 

svitke. Najstarejša obstoječa natisnjena knjiga je budistična Diamantna sutra iz leta 868 

našega štetja (Ilich, 2004, str. 43). 

Tiskanje s premičnimi kovinskimi črkami je v Evropi razvil Nemec Johannes Gutenberg 

(1400–1468). Leta 1456 je bila dokončana prva večja tiskana knjiga,  

Biblija (Berčič, 1968, str. 17). Osnovni postopki tiskanja se niso spremenili več stoletij. 

Sprva lesene, kasneje kovinske premične črke so ročno postavili drugo ob drugi v vrsto 

in jih zlagali v obliko strani, potem so jih pobarvali s tiskarsko barvo in nato odtiskovali 

posamezne liste papirja (Berčič, 1968). 
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Na Slovenskem smo dobili prvi slovenski knjigi, Katekizem in Abecednik, ki ju je 

napisal Primoţ Trubar, leta 1550. Nato smo dobili prevod Biblije iz nemškega jezika 

(Jurij Dalmatin – 1584). V istem letu smo dobili tudi prvo slovnico slovenskega jezika: 

Zimske urice Adama Bohoriča (Berčič, 1968). 

Prvo tiskarno v Ljubljani, pomembno ne le zaradi tega, ker je bila prva delavnica te 

vrste pri nas, ampak tudi zaradi zaslug za razvoj slovenske knjiţevnosti, je ustanovil leta 

1575 tiskar in knjigotrţec Janez Mandelc. Prvi Mandelčev ljubljanski tisk ni ohranjen. 

V jeseni istega je natisnil Dalmatinov prevod svetopisemske knjige Jezus Sirah, ki je 

sploh prva v Ljubljani in na Slovenskem natisnjena slovenska knjiga. V obdobju 

delovanja Mandelčeve tiskarne je izšlo 28 tiskov, med njimi poleg omenjenih 

slovenskih 13 v nemškem, 3 v latinskem in en v hrvaškem jeziku (Berčič, 1986, str. 46, 

47). Mandelčeva tiskarna je v šestih letih svojega obstoja izdelala petino vseh 

slovenskih tiskov 16. stoletja. Zaradi protireformacije in raznih vojn so se gospodarske 

in kulturne razmere tako poslabšale, da za tiskarsko dejavnost ni bilo pogojev. Šele v 

drugi polovici 17. stoletja, ko se je gospodarski poloţaj toliko popravil, se je začel nov 

kulturni razcvet. Poslej se tiskarska dejavnost v Ljubljani ni več pretrgala (Berčič, 

1986). 
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2 PAPIR IN KNJIGA DANES 

2.1 PAPIR DANES 

Z razvojem tehnologije je ročno izdelavo papirja nadomestila strojna izdelava papirja. 

Papir je polstena plast razmeroma majhnih in kratkih, naključno prepletenih vlaken z 

vodo, polnili in zrakom med njimi (Scheicher, 1997, str. 15). Na splošno papir danes 

delimo glede na surovinsko sestavo, površinsko obdelavo in na videz površine 

(Scheicher, 1997, str. 15). Tako poznamo papir, pri katerem je  celuloza 

najpomembnejša surovina, ki jo s kemikalijami pridobivajo iz lesa. Ta vrsta papirja je 

zelo kakovostna in se obdrţi dolgo let. Za pridobivanje lesne celuloze morajo vsako leto 

posekati na milijone dreves, na izpraznjenih mestih pa posadijo nova. Zato se v 

novejšem času uveljavljajo vse bolj okolju bolj prijazne proizvodnje papirja, tako 

poznamo tudi brezlesno vrsto papirja, ki jo izdelajo iz enoletnih rastlin – bombaţa, lanu 

in konoplje. Vse bolj pa se uporabljajo izdelki, pridobljeni z reciklaţo. To pomeni, da se 

ustrezno predelan star papir lahko uporabi še enkrat ali celo večkrat (Ilich,  2004, str. 

41). Z razvojem tehnologije sta se izboljšala videz površine in površinska obdelava. 

Papir je bolj bel, tanjši, cenejši. Sam postopek izdelave je ostal isti kot v preteklosti, 

vendar ga za današnjo uporabo izdeluje industrija. Tako kot nekdaj ročna izdelava 

papirja je tudi industrijska izdelava papirja dolgotrajen in tehnično zahteven proces 

(Ilich, 2004, str. 41, 42). 

Tehnološki proces proizvodnje poteka v treh fazah: priprava papirne snovi, predelava 

papirjevine v papirni trak, dodelava papirja in plemenitenje. Danes je na trţišču veliko 

vrst papirja, ki se razlikujejo po uporabljenih surovinah, tehnološkem procesu in 

dodelavi.  

Poznamo več vrst papirja, ki ga razvrščamo po različnih merilih: masi, površinski 

strukturi, uporabljenih surovinah, načinu izdelave. Po namenu uporabe razvrščamo 

papir v številne vrste in podvrste: časopisni, tiskarski, papir za pisanje, za pisalni stroj, 

ovojni papir in specialne vrste papirja. Poleg papirja je zelo v uporabi tudi karton, ki je 

odličen embalaţni material (Scheicher, 1997). Uporaba papirja je danes zelo raznolika. 

Poraba papirja je v 21. stoletju večja kot kdajkoli prej. Zadnjih nekaj let sta zaradi 

ekološkega ozaveščanja recikliran papir in recikliran toaletni papir zelo priljubljena. 

Vendar je pri recikliranju papirja treba povedati, da ta v večini primerov vsebuje 

primesi teţkih kovin in strupena barvila, ki prikrijejo trde delce in nečistoče v 



Diplomska naloga  Tamara Rakar 

8 

 

recikliranem papirju. To pomeni, da recikliran papir ni ekološki, ampak je le ponovno 

uporabljen, je slabše kakovosti in se večinoma uporablja za manj kakovostne oziroma 

za izdelke, katerih aktualni čas je omejen. To so časopisi, vstopnice, vozovnice (Ilich, 

2004). 

Razvoj računalništva je na trg prinesel novost, e-knjigo, ki jo najlaţje beremo z e-

papirjem. Elektronski papir (imenovan tudi e-papir ali radiopapir) je zaslon, ki je tanjši 

od enega milimetra in ima podobne lastnosti kot današnji navaden papir. Uporablja 

zgolj odbito svetlobo in sam ne sveti tako kot sedanji zasloni. V primerjavi s sedanjim 

papirjem je mogoče vsebino na e-papirju popolnoma izbrisati in ponovno naloţiti novo. 

To pomeni, da si je mogoče celotne vsebine knjig, revij in ostalih tiskanih dokumentov, 

kot so poznani danes, ogledati na enem samem listu e-papirja. Tehnologija e-papirja je 

primerna tudi za mobilne telefone, prenosne računalnike in bralnike e-knjig 

(www.monitor.si/clanek/e-papir/123381/?xurl=301). 

2.2 KNJIGA DANES 

Nekoč je bila knjiga pravo bogastvo, v rokah le redkih, največkrat bogatih ali 

izobraţenih ljudi. Po burni preteklosti, ko so voditelji različnih drţav prepovedovali 

prevajanje in tiskanje knjig, jih močno cenzurirali, uničevali in zaţigali, kot da se je vse 

zarotilo zoper knjige, pa so se nekatere vendarle ohranile vse do danes (Berčič, 1986). V 

17. in 18. stoletju je povpraševanje po knjigah postajalo vse večje in knjige niso bile več 

redka in draga vrednost. Namenjene so bile razsvetljevanju in izobraţevanju ljudstva, še 

posebej kmetov. Veliko so pisali o novih načinih gnojenja, ţivinoreji, vinogradništvu in 

še o marsičem, vendar brez posebnega učinka, saj so bili njihovi spisi sprva objavljeni v 

nemščini ali celo latinščini (Berčič, 1986, str. 176), kar pa je spremenil Marko Pohlin, ki 

je po nemški predlogi priredil in izdal poljudni vzgojni priročnik Kmetam za potrebu 

inu pomoč (Berčič, 1986, str. 180). Danes je popolnoma drugače kot včasih, saj so 

knjige dostopne prav vsem. Uporabljamo jih vsepovsod, doma, v šolah, vrtcih, pisarnah, 

knjiţnicah, in za različne namene. Nekatere beremo zaradi informacij, druge kot pomoč, 

da se iz njih kaj naučimo, z njimi si lahko tudi skrajšamo kakšen deţeven dan. 
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Danes so si knjige po vsebini zelo različne, nekatere so leposlovne, zgodovinske, 

tehnične, nekatere so namenjene javnosti, druge oţji skupini uporabnikov. Pisane so 

lahko poljudno oziroma znanstveno. Avtor knjige je lahko en sam ali pa jih je več. 

Veliko knjig, predvsem starih, celo nima avtorja.  

Poznamo več vrst knjig: od priročnikov, enciklopedij, slikanic, zemljiških in matičnih 

knjig pa vse do fotoknjig, e-knjig in podobno. Ţanrsko so lahko zelo raznolike, saj so 

lahko romani, otroške knjige in druge knjige pustolovske, ljubezenske, kriminalke, 

grozljivke, fantastične, lahko so tudi poljudnoznanstvene, športne, biografske ...). 

Ţal pa je dandanes knjiga velikokrat le trţno blago in nastane le zato, da bo čim prej 

natisnjena nova. Knjige tiskajo v tiskarnah, materiali knjig niso ne trpeţni in ne trajni, 

tudi povezava platnic s papirjem temelji zgolj na lepilih (Ilich, 2004, str. 12). 
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3 UMSKI RAZVOJ OTROK 

Otrok začne ţe zelo kmalu odkrivati svoj mali svet in ga tudi raziskovati. Je zelo 

dovzeten učenec in z veliko radovednostjo raziskuje in odkriva predmete, njihovo 

sestavo in lastnosti. Z njimi eksperimentira kot mali znanstvenik in tako spozna 

ogromno dejstev in resnic. Pri učenju uporablja vseh pet čutov, s pomočjo teh pa krepi 

sposobnost razmišljanja, pomnjenja o stvareh, ki jih je odkrival. S pomočjo znanja in 

ljubezni ga usmerimo k učenju (Leach, 1986). Otrok se uči, če ve, da zmore. Če misli, 

da ne zmore, se ne bo učil. Zato je ključnega pomena otrokov občutek lastne vrednosti, 

ki ga razvije, ko ve, da je ljubljen zaradi tega, kar je, in ne zaradi tega, kar zna. Otrok, ki 

čuti neomajno ljubezen, podporo in pohvalo, ima znanje in zaupanje, ki ju potrebuje, 

zna sprejemati udarce, čutiti obup neuspeha, vendar ohranja zaupanje in poskuša znova 

(Einon, 1999, str. 6). Labinowicz (2010, str. 63) ugotavlja, da se otrokovo razumevanje 

tem bolj razvija, čim večje je število njegovih izkušenj s predmeti iz okolja. V Mehiki 

so ugotovili, da otroci, ki pomagajo svojim staršem pri lončarstvu, prej razvijejo svoji 

obrti sorodne pojme kot otroci, ki teh izkušenj nimajo. Izkušnje z lončarstvom. Izkušnje 

z lončarstvom pripeljejo otroka do spoznanja, da sprememba koščka gline ne vpliva na 

spremembo njegove količine. 

Misel se razvije iz lastne aktivnosti, s katero otroci spoznavajo, kako deluje svet, in si 

na ta način izgradijo osebni svet miselnih predstav. V predgovorni stopnji govorimo o 

zaznavno-gibalni inteligentnosti, ki vključuje le otrokove  gibe in zaznave, 

eksperimentiranje s predmeti ipd. Pri otrokovem mišljenju in učenju najdemo dva 

procesa, ki tudi tvorita proces prilagoditve (miselne adaptacije) na okolje, upiranje 

spremembi, kar Piaget imenuje asimilacija (miselna prilagoditev), in potrebo po 

spremembi,  imenovano akomodacija (miselna organizacija). Oba procesa potekata 

sočasno in tvorita ravnovesje (Nemec, Krajnc, 2011, str. 73, 74). 

Zaznavno-gibalni stopnji sledi predoperativna stopnja mišljenja, ki je tipična za otroke, 

stare od dveh do sedmih let. Ta stopnja pomeni prelom v mišljenju v smislu predstav, 

simbolov in pojmov. Na tej stopnji otrok odkrije, da lahko nekatere stvari stojijo na 

mestu drugih. Otrokovo mišljenje ni več povezano samo z zunanjo dejavnostjo, temveč 

jo je ţe ponotranjil. Notranje predstave mu zagotavljajo dejavnejše orodje pri njegovem 

razvoju inteligentnosti.  
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Oblike predstavnega mišljenja otroka, ki se pojavljajo na začetku predoperacionalne 

stopnje, so: odloţeno posnemanje, simbolična oz. domišljijska igra, praktične igre in 

govor. V tem obdobju sta v ospredju predstavna dejavnost in hiter razvoj govora. Kljub 

velikim doseţkom v simbolnem delovanju je otrokova zmoţnost logičnega mišljenja še 

vedno nefleksibilna (Labinowicz, 2010, str. 79, 80, 113). 

3.1 UMSKI RAZVOJ PRI 5–6 LET STARIH OTROCIH 

Pet- in šestletni otroci imajo praviloma razvito empatijo, ki se nanaša na večje število 

čustev, vključno s sestavljenimi čustvi, npr. ljubosumnost in razočaranje. Razumejo 

pojem ohranitve števila in preproste matematične operacije, če so naloge del otroške 

igre (npr. druţabne igre tipa človek ne jezi se, številčne domine, simbolne igre). 

Otrokova zmoţnost vzdrţevanja pozornosti se poveča še zlasti takrat, ko jim odrasli 

pripravimo, razvojno ustrezne in zanimive naloge. Pri tej starosti si otroci pogosto 

izdelajo načrt, kako se lotiti reševanja naloge. Pri konkretni nalogi, ko otrok primerja 

dve sliki, se odloči za določeno zaporedje primerjave, npr. od zgoraj navzdol ali od leve 

proti desni (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 46–54). 

Piaget meni, da otrok svoja spoznanja pridobiva prek ponavljajoče in samorazširjujoče 

se interakcije med svojim miselnim okvirom in okoljem. Podobno je Piagetovo mnenje 

o otrokovi dejavni vlogi pri nastajanju njegovega lastnega spoznanja; to je v razvojni 

psihologiji znano kot konstruktivistično stališče (Labinowicz, 2010, str. 43). 

Med četrtim in šestim letom otroci razvijejo pravo teorijo uma, to se zgodi takrat, ko 

razumejo mentalna stanja, npr. prepričanje kot interpretacijo in ne kot posnetek 

stvarnosti. Otroci razumejo, da posameznikovo vedenje usmerjajo njegova prepričanja, 

ki so lahko različna ali napačna od njegovih prepričanj. Ko se otrok pogovarja z otroki 

ali odraslimi, izraţa svoja mentalna stanja z govorom, torej je jezik, ki ga uporabljamo 

za govor, vedno jezik uma (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str. 50). 

Otroci, stari od pet do šest let, razumejo odnos ravnoteţja v tolikšni meri, da je teţa 

potrebna na obeh straneh, ni pa jim jasno, da je za ravnoteţje potrebna na obeh straneh 

enaka teţa (Labinowicz, 2010, str. 107). Večje število izkušenj s predmeti iz okolja 

otrok dobi, toliko bolj se razvija njegovo razumevanje. Z neposrednim opazovanjem 

otrok odkriva fizične lastnosti stvari, lahko pridobiva fizično spoznanje o teh predmetih, 

stvareh (Labinowicz, 2010, str. 40, 41). 
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L. Marjanovič Umek (1990) v raziskavi, izvedeni na slovenskih otrocih, starih, od 3 do 

6 let (v Marjanovič Umek, Zupančič, 2001, str. 66), ugotavlja, da zlasti štiri- in petletni 

otroci zmorejo različne odnose in miselne koncepte razloţiti drugim tako, da jih lahko ti 

razumejo oz. razumejo, kaj otroci mislijo. 
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4 GIBALNI RAZVOJ 

Vsa področja razvoja (spoznavno, čustveno, socialno in gibalno) so med seboj tesno 

povezana ter se skozi otrokov razvoj vseskozi prepletajo in dopolnjujejo. V splošnem je 

za človeka značilno, da njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest gibalnih (motoričnih) 

sposobnosti, te so: moč, hitrost, koordinacija, gibljivost, ravnoteţje, natančnost in 

vzdrţljivost, in funkcionalna sposobnost (Pišot in Videmšek, 2007, str. 11). 

Videmšek in Pišot (2007, str. 11) pravita, da z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje 

telo, preizkuša, kaj telo zmore, doţivlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih 

in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, 

varnosti, veselja, torej dobrega počutja. Z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet 

okrog sebe.  

V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo poloţaja, smeri, razmerja do 

drugih; otrok z gibanjem razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas 

(Einon, 1998, str. 32, 33). Danes pa se v vrtcih pojavlja problem prenatrpanosti igralnic 

zaradi velikega števila vpisanih otrok in pomanjkanja prostora. Kot posledica tega se 

ponekod dogaja, da so iz prej urejene telovadnice naredili majhno igralnico, v kateri se 

gnete velika skupina otrok. Prevečkrat pozabljamo, da sta ravno gibanje in igra otrokovi 

primarni potrebi v predšolskem obdobju. Prispevata tudi k otrokovemu pojmovanju 

samega sebe, saj otroci zelo visoko vrednotijo gibalne spretnosti. Ko začne otrok 

obvladovati svoje roke, noge, trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, se 

dobro počuti, s čimer si pridobi samozaupanje in samozavest (Kurikulum, 1999, str. 25). 

Otrok od 3. do 6. leta starosti obvlada vse naravne oblike gibanja, ki jim drugače 

rečemo osnovni ali temeljni gibalni vzorci (hojo in tek, skoke in poskoke, lazenje in 

plazenje, plezanje), pri katerih je v ospredju kvantitativna vrednost gibanja. Osnovni 

gibalni vzorci predstavljajo osnovo in podlago na poti k usvajanju sestavljenih in 

zahtevnejših gibanj (Kurikulum, 1999, str. 25). 
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Borut Pistotnik (1999, str. 6) pravi, da so se iz naravnih oblik gibanja zaradi človeške 

prirojene potrebe po igri in hkrati potrebe po gibanju razvile in oblikovale različne 

elementarne igre, ki jih je človek uporabljal za popestritev ţivljenjskega vsakdana. Po 

potrebi si je zanje izmišljal pravila, ki so se nenehno spreminjala, dopolnjevala in 

prilagajala trenutnim okoliščinam. Elementarne igre uvršča v pomembno uporabno 

sredstvo, glede na postavljene cilje v vadbeni enoti pa jih razvršča v skupine s ciljem:  

 - ogrevanja, 

 - razvoja motoričnih sposobnosti, 

 - pridobivanja in utrjevanja motoričnih informacij ter 

 - umirjanja. 

4.1 OSNOVNA MOTORIKA – osnove gibanja 

Osnovna motorika je področje, ki obravnava osnove človekovega gibanja. Motorika 

človeka obravnava njegove motorične sposobnosti, te so:  

- motorične sposobnosti s koeficienti prirojenosti, 

- dejavniki, od katerih je odvisna variabilnost motorične sposobnosti, 

- merski postopki za merjenje motoričnih sposobnosti, 

- ter osnovne zakonitosti razvoja motorične sposobnosti (procesi za spreminjanje stanja) 

(Pistotnik, 1999, str. 9, 10). 

Poznamo šest gibalnih sposobnosti; 

- koordinacija, 

- ravnoteţje, 

- moč, 

- preciznost, 

- gibljivost, 

- hitrost 

- in tudi funkcionalna sposobnost – vzdrţljivost.  

Gibalne sposobnosti so torej zmoţnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih 

nalog (Videmšek in Pišot, 2007, str. 71). 

V petem letu otroci tečejo hitro ali počasi, med tekom zavijajo levo in desno, se brez 

teţav hitro ustavijo ali spreminjajo smer tudi pri različnih igrah. Stoji na eni nogi brez 

opore 40 sekund ter skače enonoţno in sonoţno, na mestu ali v gibanju. Pri prehodu iz 

teka v skok se pred oviro ne ustavi več, ampak gibanje poveţe v celoto, tako da skoči. Z 
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različnimi skoki, poskoki razvija odrivno moč, še posebno krepi mišice stopal. Razvija 

tudi sposobnost ravnoteţja in pogum zlasti pri skokih v daljino in globino.  

Pri petih letih otrok ţe obvlada osnovne dejavnosti z ţogo (spuščanje ţoge na tla, 

kotaljenje, metanje ţoge naokoli – brez cilja). Pri igrah z ţogo je spretnejši, ujemanje 

ţoge ni več naključno. Sposoben je uskladiti hojo in tek z metanjem, lovljenjem, 

vodenjem, odbijanjem … Meti so daljši in natančnejši. Ţogo vodi z roko, nogo, 

rekviziti, jo nosi, se z njo poigrava, jo podaja in lovi. 

Od pet do šest let stari otroci zelo radi sodelujejo pri igrah, v katerih se premika z 

naravnimi oblikami gibanja (kdo se boji črnega moţa, lisica, kaj rada ješ, mačka in  

miš ...). Od petega leta dalje ţeli prevzeti samostojno vlogo. Nič več ni potrebno, da je 

odrasla oseba tista, ki vodi igro, ampak lahko prevzame le vlogo koordinatorja in 

opazovalca. Otrok si sedaj zapomni več in natančneje, koncentracija se poveča. 

V tej starosti zelo radi pomagajo pri pripravi ali pospravljanju različnih igral, 

pripomočkov, igrač. Zaradi krepilnega učinka so to zelo zaţelena gibanja. Dvigovanje, 

nošenje, vlečenje, potiskanje različnih predmetov krepi otrokove mišice, teţa predmeta, 

ki ga otrok nosi, ne sme biti teţja od dveh kilogramov, taka gibanja mora zmeraj 

nadzorovati odrasel človek. Pri tej starosti otroci zelo radi dvigujejo lastno telo, plezajo 

na drevesa, se dvigujejo na igrala. Tako se preizkušajo v moči in si s tem močno krepijo 

moč v rokah (Videmšek in Pišot, 2007, str. 55). 

4.2 FINA MOTORIKA (drobni gibi) 5–6 LET STARIH OTROK 

Med 5. in 6. letom otrok zmore narisati preproste geometrijske like (krog, znak +, 

kvadrat), riše hiše z podrobnostmi, kot so vrata, okna, dimnik. Točke zna povezati v 

preprosto risbo in uspešno obriše model na papir. Otrok zna narisati ţivali in drevesa. 

Vodenje svinčnika se izboljša, zna rezati z škarjami tudi po narisani liniji in uporablja 

lepilo, s katerim lepi. V petem letu napiše svoje ime z velikimi tiskanimi črkami ter 

nekaj številk, pri čemer nekatere črke in številke pogosto obrača (P, S, N, 3, 9 …), 

šestletnik pa piše črke in številke vedno hitreje in z eno potezo (Safarino in Armstrong, 

1986, v Videmšek, Pišot, 2007, str. 57). Točke zna povezati v preprosto risbo, sledi črti 

in zna obrisati model na papir. Barvanje postaja zelo natančno in le redko uhaja čez 

črto. Navija nit na tulec, uporablja šilček. Uporabljati zna kladivo in pomesti za sabo, 

uporablja noţ za rezanje hrane (morda ima še vedno teţave pri rezanju mesa) in za 

mazanje namazov (Einon, 2007, str. 206, 207).  
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Petletnik je ţe zelo spreten in samostojen pri urejanju. Zapeti zna vidne gumbe, pri 

šestih pa zna tudi spretno zapeti zakrite gumbe, zadrgo in zavezati vezalke (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007, str. 57). 

4.3 SESTAVLJENE OBLIKE GIBANJA OTROK, STARIH 5–6 LET 

Ta gibanja so po večini naučena in usmerjena v zadovoljevanje kvantitativne vrednosti 

gibanja. Pri teh gibanjih sta ob doseganju cilja pomembna tudi kakovost gibanja in 

proces do doseganja cilja. To so sestavljene oblike gibanja z uporabo različnih 

pripomočkov in rekvizitov ter športi, ki se jih otrok postopoma nauči – kolesarjenje, 

plavanje, smučanje, drsanje, tenis … Ta gibanja se mora otrok naučiti in niso prirojena, 

so nadgradnja osnovnih oblik gibanja. 

Ti otroci obvladujejo spretnostno voţnjo na kolesu, zelo radi se sankajo in sami vlečejo 

sani po hribu navzgor, pri spustu pa uprizarjajo ţe prave akrobacije. Veliko šestletnikov 

tudi samostojno plava, smuča, se vozi s skirojem, rola. 

 

 

Slika 3: Voţnja otrok s kolesom 

Otroke je treba spodbujati, naj iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, naj 

se igrajo in preizkušajo raznovrstne športne in improvizirane pripomočke na lasten 

oziroma izviren način. Nedvomno je ustvarjalna igra tista, ki je najpomembnejša v vsem 

predšolskem obdobju in se kot rdeča nit vleče tudi skozi vse gibalne dejavnosti 

(Videmšek in Pišot, 2007 str. 58–63). 



Diplomska naloga  Tamara Rakar 

17 

 

5 SOCIALIZACIJA 

Po mnenju Meltzoffa in A. Gopnik (v Marjanovič, Zupančič, 2001, str. 43) ţe 

novorojenček poskuša uskladiti lastno obnašanje z obnašanjem drugega človeka in tako 

v nekem smislu odraţa njegovo identifikacijo sebe z drugim. 

Ţe v obdobju dojenčka beleţimo nekatere pomembne mejnike v socialnem razvoju. 

Kako otrok doţivlja svet, je v veliki meri odvisno tudi od njegovih staršev. Dojenček v 

njemu neznanih situacijah usmerja svoj pogled k staršem, in sicer z namenom, da bi 

prepoznal čustveno reakcijo mame ali očeta in se vedel v skladu z njo (Leach, 1986). 

Da bi se otrok kar najbolje znašel v različnih situacijah ter pri sklepanju in ohranjanju 

prijateljstev, se morajo starši potruditi in z njim vzpostaviti topel, ljubeč, odkrit odnos. 

Einon (1998, str. 174) pravi, da otrok, ki razume pojem samega sebe in ve, da je to 

osrednja stvar v stikih in sporazumevanju z drugimi, potrebuje občutek lastne vrednosti. 

Ta je osnova zaupanja, discipline in vere v lastne sposobnosti. Ko otroci razvijajo 

občutek za sebe, morajo starši spodbujati občutek njihove lastne vrednosti. Če otrok 

stori kaj dobrega ali slabega, je zelo pomembno, da hvalimo ali grajamo njegovo 

vedenje in ne njega samega. 

Socialni razvoj poteka tudi v smeri razumevanja socialnih pravil, ki so ena od 

najpomembnejših razvojnih nalog v obdobju malčka in zgodnjega otroštva. 

V tej starosti se prijateljstvo med otroki učvrsti, raje ima igro z istim spolom, igro z 

vrstniki tudi sam organizira oziroma jo zna razloţiti drugim otrokom, ima najboljšega 

prijatelja. Otrok postane samostojnejši, ne počne vedno istih stvari kot drugi in v 

zapletenejših igrah prevzema različne vloge in spoštuje pravila igre. Znajo se 

pretvarjati, kdaj je nekaj »resnično« in kdaj »ni resnično«. Ko pridejo na obisk prijatelji, 

se radi igrajo sami, brez nadzora odraslih, in tako izginejo v svoj svet. 

V tej starosti ţe uporablja popoln pribor za hranjenje, si pogrne mizo, sam si namaţe 

namaz in pripravi sendvič, natoči sok. Zmore odloţiti zadovoljevanje potreb. Pojavijo 

se strahovi pred temo, domišljijskimi in nadnaravnimi bitji (Einon, 1998, str. 174–177).  
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6 GOVORNI RAZVOJ  

Marjanovič Umek (1990, str. 21) pravi, da  večina otrok izgovori prvo besedo med 

osmim in petnajstim mesecem starosti. To je relativno širok starostni razpon, vendar nas 

ne preseneča, če vemo, da je v vsakdanjem ţivljenju zelo teţko natančno opredeliti, 

kdaj je otrok spregovoril prvo besedo, ki ima pomen (gre za več kot naključno 

povezovanje zlogov, npr. ga-ga, ma-ma …). 

Razvoj govora je tesno povezan z razvojem mišljenja, saj sta drug z drugim neločljivo 

povezana in drug na drugega razvojno vplivata (Lipnik in Matič, 1993, str. 8). 

Marjanovič Umek (1990, str. 11) ugotavlja, da je govor zelo pomemben v človekovem 

razvoju: gre za oblikovanje človeka kot posameznika (individualna funkcija govora) in 

za vzpostavljanje komunikacij z okolico (druţbena funkcija govora). 

Govor je osnovno sredstvo komunikacije in z njegovo  pomočjo lahko ljudje 

komuniciramo. Začetek govornega razvoja se začne ţe zelo zgodaj, ob koncu prvega 

leta in v začetku drugega  otrok izgovori prvo besedo. V predšolskem obdobju 

prevladuje primaren,  socializacijski govor. Govor je zelo povezan s celotnim otrokovim 

razvojem, zlasti z razvojem mišljenja (Lipnik in Matič, 1993, str. 8). Z besedami, ki jih 

izgovori, poskuša izraziti svoje misli. Govor sodi med motorična dejanja. Ţe sam govor 

je motorična aktivnost (artikulacija oblikovanja glasu). Prve besede so praviloma 

samostalniki in prav kmalu se pri oblikovanju povedi pojavijo še glagoli (Lipnik in 

Matič, 1993, str. 13). 

Tudi sicer je besedna komunikacija – govor – tesno povezana z gibi telesa ali 

okončinami. Znano  je, da z  različnimi gibalnimi oblikami vplivamo na bralne 

sposobnosti in razvoj jezika. Mnogi psihologi poudarjajo, da obstaja tesna povezava 

med uporabo telesa in razvijanjem drugih spoznavnih zmoţnosti.  

6.1 GOVOR PRI 5–6 LET STARIH OTROCIH  

Otrok je pri tej starosti zelo komunikativen. Njegov govor je tekoč in jasen, veliko 

razpravlja in zelo natančno razlaga o določenih dogodkih, stvareh. Sestaviti zna od pet- 

do šestbesedne stavke in razume 2500–3000 besed, sprašuje po pomenu besed.  
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Zna slediti navodilom, ki vsebujejo do štiri aktivnosti. Po poslušanju ponovi kratko 

zgodbo. Razume če, zato, in zakaj (Marjanovič Umek, 1990, str. 70, 71). 

Vse glasove izgovarja pravilno (morda še izpušča R), tudi stavki so slovnično pravilni 

(uporablja vprašalnice, nikalnice). V govoru uporablja pravilne časovne odnose in tudi 

glas oblikuje dobro. Ima dokaj bogat besedni zaklad, vendar ga hitro širi. Otrok si v tej 

dobi rad izmišlja zgodbe, v katere vplete tudi neresnične dogodke in pretiravanja. 

Pripravlja se na branje in pisanje (Lipnik in Matič, 1993, str. 16).  

Otrok do pribliţno petega leta starosti razvije osnovne spretnosti govornega izraţanja in 

razumevanja, kar pomeni, da lahko drugim z rabo govora sporoči, kako se počuti, kaj 

misli o tem ali onem, kaj se je zgodilo, česa si ţeli … Hkrati tudi razume, kaj mu drugi 

pripovedujejo, o čem teče pogovor in zakaj ljudje v različnih kontekstih govorimo 

različno (npr. posredovanje informacij, pripovedovanje zgodbe, opisovanje počutja 

nekoga).  

V govornem razvoju otrok so velike individualne razlike, ki so pogojene s prirojenimi 

značilnostmi in tudi s spodbudnim okoljem, v katerem ţivi otrok. To ugotavljajo 

raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučevanjem vpliva različnih dejavnikov na otrokov 

govorni razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, str. 28). 

Pri sporazumevanju si poleg govora še vedno velikokrat pomaga s telesom, predvsem 

rokami. V starosti 3–7 let otroci usvajajo sklanjatve. Seveda je treba upoštevati, da se 

razvoj govora od otroka do otroka razlikuje in da ne napredujejo vsi enako hitro. 

Odstopanja od zgoraj opisanega so še vedno lahko čisto normalna, pozorni pa moramo 

biti na kakšna velika odstopanja od drugih vrstnikov ali kakšne neobičajne teţave, da 

lahko pravočasno ukrepamo. 

Veliko otrok ima teţave z izgovarjavo. Določenih glasov in besed ne izgovarjajo čisto 

pravilno vse do šestih ali sedmih let. To se zgodi zato, ker se usta, nebo in govorni 

organi počasi razvijajo in so šele pri šestih letih podobni odraslim, teţave lahko 

nastopijo tudi zaradi moţganskih procesov, ti namreč še niso popolnoma razviti (Einon, 

1998, str. 158–171).  
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7 VPLIV BRANJA KNJIG NA RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Skoraj vsak otrok uţiva ob tem, ko mu starši berejo, saj je ob tem v stiku s svojimi 

najljubšimi, se zabava in uči. Branje je najpomembnejša socialna sposobnost, ki jo otrok 

potrebuje tako v šoli kot pri igranju, pomaga mu osmišljati svet, v katerem ţivi (Kropp, 

1993, str. 20, 21).  

Če otroku beremo vsak dan (denimo vsaj deset minut) in če pri tem poskrbimo, da se 

počuti prijetno, mu privzgojimo potrebo po takem doţivljanju. Gre za ponavljanje, ki je 

ena od temeljnih značilnosti človekovega delovanja in učenja. Mlajši predšolski otroci 

si velikokrat ţelijo poslušati isto zgodbo znova in znova, na enak način, nekateri celo v 

enakem poloţaju, intonaciji branja. Tu gre za doţivljanje varnosti in potrebo po 

skupnem doţivljanju prijetnih čustev ob poslušanju zgodbe, medtem ko imajo starejši 

otroci raje zgodbe po poglavjih, ki se zvrstijo v enem ali dveh tednih. Tudi tisti otroci, 

ki ţe znajo brati, uţivajo v obredu branja zgodbe (Einon, 2007, str. 185).  

Z zgodnjim branjem in pripovedovanjem odraslih, s pogovorom ob ilustracijah, s 

spodbujanjem samostojnega pripovedovanja, s spodbujanjem igre domišljije, se kasneje 

odraţa v večji ali manjši govorni kompetentnosti otrok, njihovi zmoţnosti branja in tudi 

razumevanju prebranega. Otrok tudi miselno bolje funkcionira in je socialno spretnejši.  

Branje pospešuje razvoj otrokove osebnosti. Toda branje predšolskemu otroku ni le 

branje, je pripovedovanje ob ilustracijah, razlaganje neznanih besed, pogovor o 

prebranem, vključevanje otrokovih lastnih izkušenj in raznih obbralnih dejavnosti 

(risanje, gibanje, igranje z lutkami oz. igračami) … Ter ne nazadnje tudi ljubkovanje in 

tkanje vezi med odraslim, malčkom in knjigami (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, 

str. 28). 

Ključno je spoznanje staršev, da bodo otroci razvili pozitiven odnos do branja ţe v 

predšolskem obdobju, če bodo odraščali v bralni druţini. To bo za otoka znamenje, da 

je branje pomembno, vredno pozornosti, zato si bo kmalu ţelel posnemati odrasle pri 

branju.  
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Branje knjig otrokom omogoči, da si pridobijo pomembno znanje o pisavi in jeziku.  

Starši, ki svojim otrokom veliko berejo ţe pred vstopom v šolo, pospešujejo potek 

zaznavanja in zavedanja besed, zlogov in glasov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, 

str. 36, 37). 

 

Slika 4: Prebiranje knjig 

Ob prebiranju zgodb lahko otroka spodbudimo, da v domišljiji uresniči svoje ţelje. Ob 

tem ga bomo začutili, se mu pribliţali, ga bolje razumeli. Otrok ob poslušanju zgodb, 

pravljic, pesmi; lahko odkrije košček sebe, se v domišljiji sreča z drugimi in se z njimi 

poistoveti (identifikacija). Ob tem lahko občuti veselje, ţalost, strah in trepet. Otrok se v 

zgodbi, pravljici ali pesmi prepozna (se bolje razume) in hkrati spoznava druge (Zalokar 

Divjak, 2002, str. 97–100). V tej simbolični igri lahko razvije ideal za lastni jaz, dojame 

socialno okolje in se mu prilagodi, lahko doseţe neodvisnost od odraslih in dojame 

delovanje druţbe in svojo lastno odgovornost do oblik ţivljenja … Pri tem pridobiva 

pozitivno samopodobo, samozaupanje, samospoštovanje.  

7.1 PRAVLJICA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Zdenka Zalokar Divjak (2002, str. 9) pravi, da ima pravljica tako častitljivo starost, da 

še vedno ne poznamo njenega natančnega izvora, zato so o njenem nastanku postavljene 

različne hipoteze, ki jim je pravzaprav skupno spoznanje, da so pravljico poznali v vseh 

kulturah in vseh časih. Pravljica otrokom dovoli sanje, čudeţnost, svobodo, vse, kar 

realnost ne dovoli. Buri in spodbuja otroško domišljijo, pokaţe pot v teţavah, stiskah, 

vse,  kar danes potrebujejo naši otroci.  
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Pravljice nosijo v sebi pomembna sporočila o ţivljenju (Zalokar Divjak, 2002, str. 10). 

Ob pravljicah otrok buri domišljijo, to pa ga spodbuja k različnim oblikam 

ustvarjalnosti. Razvija in bogati govor in si hkrati pridobi pozitiven in spodbuden odnos 

do knjige (Bauer, 2002, str. 10). 

Z njeno pomočjo ugotavlja in razumeva medsebojne odnose. Ob njih se nauči doţivljati 

značilen vrednostni odnos do stvari, okolja, oseb in dogodkov ter spozna, kaj je 

prijetnost in neprijetnost. Ob poslušanju pravljice prepozna različna čustva, ki jih 

doţivlja tudi sam. Vse je tukaj: veselje, ţalost, pogum, strah, jeza, samozavedanje, 

ljubosumnost, zaskrbljenost. Predšolski otroci imajo zelo radi pravljice, v katerih 

nastopajo ţivali in so zgrajene na ponavljanju. Poslušanje ponovitev pravljic je zanje 

zanimiva, saj v vsakem obdobju odraščanja v njej odkrijejo nekaj novega, si bolj 

razlagajo sporočila, ki nagovarjajo njihove stiske, upe in najrazličnejša čustva (Zalokar 

Divjak, 2002, str. 10). Poznamo  ljudske, glasbene in sodobne pravljice. Pri vseh 

pravljicah gre za zgodbe, ki lahko temeljijo na resničnih ali izmišljenih zgodbah. 

Pravljica neločljivo spaja realni vsakdanji svet z nevsakdanjim, čudeţnim. Oba svetova 

tvorita neločljivo celoto. To pa je tipično otroški pogled na svet. Pri branju pravljice je 

nujno, da lahko otrok spremlja pripovedni lok kot celoto, njegova pozornost naj se 

preveč ne ustavlja na posameznih motivih (Kordigel, Jamnik, 1998, str. 41, 42).  

V pravljici je pot, po kateri stopa junak, kljub vmesnim številnim zmešnjavam 

največkrat uspešno prehojena. Pri ljudskih pravljicah je v ozadju vedno duhovna 

vrednota. Učijo spoštovanja do samega sebe in drugega, v njih najdemo pravno in 

etično raven, v svojem bistvu se dotikajo človekovih in otrokovih pravic ter pravičnosti. 

V svoji moralnosti so zelo trdne. Tu se sreča s starejšimi rodovi in spoznava univerzalne 

stiske ter se jih uči reševati. Zaupa, da dobro premaga zlo, in razvija svoje vrednote. Za 

otroka je pomembno, da se vse srečno konča (Bauer, 2002, str. 6). 

7.2 SLIKANICA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Slikanica je posebna zvrst knjige za otroke in je temeljna literarno-likovna vrsta knjige 

v vrtcu (Kobe, 1987, str. 51, Kropp, 1993, str. 62). V razvojnem obdobju malčka (do 

treh let starosti) so slikanice del otrokovega bliţnjega razvoja. Ko odrasli z malčkom 

prebira slikanico, se pozornost z odrasle osebe usmerja na ilustracijo. Sprva otrok 

upodobljene predmete v slikanici dojema izolirano, s čimer dobijo narisani predmeti za 

otroka pomen. Kasneje poimenovanim predmetom odrasli dodajo še upodobljeno 
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situacijo in otrok čez čas slikovno zaporedje s pomočjo odraslega glede na njegov 

individualni razvoj zdruţi v zgodbo. Otrok tako zgodbo kot celoto vedno bolj razume 

(Grosman idr., 2003, str. 24, 25). 

Pri slikanici otrok besedilo pravljice doţivlja skupaj z ilustracijami, zato je dobro, če so 

ilustracije dovolj bogate in podrobne, da se ob njih lahko pogovarjamo tudi še o čem 

drugem. Nekatere slikanice so skoraj brez besedila, tako da zgodba nastane v pogovoru 

otroka z odraslim. Vsakokrat, ko otrok prebira slikanico, lahko ob njej nastane nova 

zgodba. Ni nujno, da je knjiga primerna le za otrokovo trenutno starost, lahko je 

namenjena tudi malo starejšemu ali pa mlajšemu otroku. Otrok velikokrat uţiva ob 

temah, ki jih je ţe prerasel (npr. navajanje na kahlico), in tudi ob temah, ki zadevajo 

starejše otroke (npr. odhod v šolo).  

Pri dobri slikanici mora biti besedilo predvidljivo skozi ritem, rimo ali logiko, da bi 

otroku olajšalo samostojno branje. Dojenčkovo prvo čebljanje ob knjigi po večini 

temelji na zapomnjenih glasovih, od katerih marsikaterih niti ne razume. Rimane knjige 

ali knjige s ponavljajočimi vrsticami si otrok lahko zapomni. Dobro je, da zgodba v 

slikanici vključuje katero od pomembnih tem, npr. rast, prizadevanje, ljubezen, izgubo, 

s tem bo knjiga koristna med odraščanjem. Zgodba naj pritegne tako odraslega kot 

otroka (Kropp, 1993, str. 63–65). 

M. Kobe (1987, str. 51–69) loči več tipov slikanice, didaktično najbolj uporabna je 

naslednja delitev: 

•   avtorska slikanica: zanjo je značilno, da je ilustrator hkrati tudi pisec besedila, 

• klasična slikanica: je najobseţnejša podskupina besedil: gre za sodelovanje 

knjiţevnega ustvarjalca in ilustratorja, 

•   aktivizirajoča slikanica: je poseben tip slikanice, ki otroka vabi oz. spodbuja k igri: 

pobarvanke, abecerime, knjige igrače, 

•  naslovniško odprta slikanica: je tj. knjiga, v kateri so ilustrirana dela za odrasle (npr.  

Prešernove pesmi, Martin Krpan). Posamezni primeri iz prakse kaţejo, da starejši 

predšolski otroci z ustrezno motivacijo razumejo tudi take slikanice. 
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8 ZANIMIVOSTI 

Unesco je naziv svetovne prestolnice knjige uradno uvedel z resolucijo, ki je bila 

sprejeta na splošni konferenci 2. 11. 2001. Ljubljana je prijavila svojo kandidaturo v 

letu počastitev 500-letnice Primoţa Trubarja, pisca prve slovenske knjige in 

utemeljitelja slovenskega knjiţnega jezika. To obletnico je 34. generalna konferenca 

Unesca leta 2007 tudi uvrstila na svoj seznam obletnic. Poleg Ljubljane je kandidature 

oddalo še šest mest (Dunaj, Guadalajara, Lizbona, Riga, St. Peterburg, Wellington). 

Člani Unescove komisije so 18. junija 2008 razglasili Ljubljano za svetovno prestolnico 

knjige 2010 (wikipedia.org/wiki/Knjiga). 

Elektronske knjige so prisotne na trgu ţe kar nekaj desetletij. Toda ljudje, organizacije, 

društva uporabljajo papir in, kot kaţe, ga niso pripravljeni z ničimer zamenjati. Navadili 

so se brati tiskano knjigo, ki jo lahko drţijo v rokah, in se jim nekako upira spoznavati 

nove načine branja. Prav zaradi tega ţelijo proizvajalci ustvariti takšen bralnik, ki bo 

spominjal na tiskano knjigo in bo hkrati prevzel tudi njene lastnosti. Ko so pred leti 

ponudili prve storitve za e-knjige, je bila tudi ponudba vsebin skromna, namenskih 

bralnikov pa pravzaprav ni bilo. V ta namen naj bi uporabili računalnike. Rešitev so 

raziskovalci kmalu našli v obliki tehnologije e-papirja za bralnike e-knjig. E-knjiga je 

sedaj zelo podobna klasični knjigi in tudi izbira vsebin je veliko zanimivejša kot pred 

leti. Poleg knjig pa so na voljo tudi revije in časopisi. Tako lahko preizkusimo prvi e-

bralnik z zaslonom iz e-papirja, ki je prišel na slovenski trg in gre za kitajski izdelek 

podjetja Jinke Electronics, ki ga na našem trgu lahko kupimo pod imenom Kolibri. 

Kolibri sprejme kartico SD, na kateri imamo lahko knjige, pa tudi glasbene datoteke 

(www.monitor.si/clanek/e-papir/123381/?xurl=301). 

E-knjige lahko v prihodnosti spremenijo odnos ljudi do tiskanih knjig. 
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II EMPIRIČNI DEL 

9 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Raziskovalni problem diplomske naloge je ugotoviti, kaj otroci vedo o knjigi, njeni 

sestavi in izdelavi. Otroci se s knjigo srečajo zelo zgodaj. Ţe dojenčkom predstavlja 

velik izziv: z njo se igrajo, jo dajejo v usta, gledajo slike in ob opazovanju tvorijo 

glasove. Ko so nekoliko starejši, pa jim knjiga poleg zabave nudi tudi veliko informacij. 

Poleg knjig otroci radi posegajo tudi po  različnih otroških revijah.  

Otroci v vrtcu se s knjigo ob poslušanju zgodb, opazovanju ilustracij in skozi igro 

srečujejo vsakodnevno. V vrtcu ima knjiga posebno mesto, knjiţno polico ali omaro, in 

s tem, ko jo pospravimo, spodbujamo otrokov odnos do nje.  Kljub vsemu temu pa 

menim, da se v vrtcu o knjigi sami, njeni sestavi, izdelavi, avtorju in ilustratorju  

pogovarjamo premalo. Zato sem otrokom ponudila izziv, da sami ustvarijo svojo knjigo 

in tako skozi aktivno, samostojno sodelovanje postanejo izdelovalci, avtorji, ilustratorji 

lastne knjige. 

Za večjo motivacijo smo obiskali knjiţnico, kjer nas je knjiţničarka popeljala v »svet 

knjig« in nam razloţila, da je knjiga sestavljena iz platnic in listov, da ima  naslov, 

zgodbo in/ali ilustracije, da so knjige različnih velikosti, listi pa so lahko različno 

debeli. Zelo pomembno je tudi to, da je otroke seznanila, kako s knjigo pravilno 

ravnajo. 

 

Zanima me, ali si bodo otroci ţeleli sami izdelati knjigo in jo opremiti. Preden bomo 

začeli izvajati dejavnosti, bom skušala ugotoviti, kaj otroci o knjigi ţe vedo. Po 

izvedenih različnih dejavnostih pa bom preverila, ali spretnosti in znanje otrok 

naraščajo oz. se razvijajo.  

 

9.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

- Ugotoviti, koliko otroci vedo o knjigi, njeni izdelavi, sestavi in vsebini  

pred izvajanjem dejavnosti; 

- ugotoviti, ali otroci vedo, da je ustvarjanje knjige dolgotrajen postopek; 

- ugotoviti, koliko otroci vedo o knjigi, njeni izdelavi, sestavi in vsebini 

po izvajanju dejavnosti.  
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9.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

• Ali bodo otroci vedeli, kaj hranimo v knjiţnicah? 

• Ali bo otrokom spoznavanje sestave knjig zanimivo? 

• Ali bo uporaba različnih orodij (ţaga, kladivo) za otroke zanimiva? 

• Ali bodo otroci pri izdelavi papirja potrebovali veliko pomoči odraslega? 

• Ali bodo otroci sodelovali skozi celoten proces izdelave skupinske knjige, slikanice? 

• Ali bodo otroci radi posegali po ţe izdelani knjigi? 

• Ali bodo ţeleli knjigo predstaviti tudi sosednjim skupinam v vrtcu, staršem? 

 

9.3 RAZISKOVALNA METODA 

Za diplomsko nalogo sem izbrala deskriptivno metodo. To je metoda opazovanja in je 

postopek opisovanja dejstev, procesov in pojavov ter njihovih odnosov in vezi, vendar 

brez znanstvenega razlaganja. 

9.4 VZOREC 

Osnutek naloge zajema skupino 22 otrok, 12 dečkov in 10 deklic, starih 5–6 let. 

9.5 PRIPOMOČKI 

Strokovna literatura, internet, knjiţnica, vprašalnik, ki je sestavljen iz 10 vprašanj 

zaprtega tipa. 

9.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Postopek, s katerim bom zbirala podatke, bo akcijsko raziskovanje, saj sem za otroke 

pripravila različne dejavnosti oziroma postopke, s katerimi jim bom predstavila 

izdelovanje knjige. 

Pred začetkom izvajanja dejavnosti bom naredila pregled stanja in tako zbrala točnejše 

podatke o tem, koliko otroci vedo o knjigi, njeni izdelavi in sestavi. 

Pregled stanja bom opravila s pomočjo vprašalnika pred izvajanjem dejavnosti. 

Vprašalnik zajema 10 vprašanj zaprtega tipa. Po končanih dejavnostih bom postopek 

pregleda stanja ponovila z istim vprašalnikom in ugotovila, koliko znanja in spretnosti 

so otroci z dejavnostjo pridobili.  
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9.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke bom analizirala in jih prikazala v stolpčnih grafikonih za vsako 

vprašanje posebej. Pri analizi bom izhajala iz tega, ali so se otroci z izdelavo skupinske 

knjige, slikanice ţe kdaj srečali in kaj o tem vedo. Na osnovi tega bom primerjala 

zbrane podatke o njihovem znanju o nastajanju in sestavi knjige pred izvajanjem 

dejavnosti in po njej. 

9.8 PROJEKT IZDELAVE KNJIGE 

Projekt je potekal v skupini Petelini, ki jo sestavljajo otroci stari 5–6 let. V enem 

mesecu so otroci spoznali tri različne postopke ročne izdelave knjige. Pred začetkom 

ustvarjanja lastne skupinske knjige pa smo se s knjigami seznanili v bliţnji knjiţnici. 

Preden smo začeli ustvarjati lastno skupinsko knjigo, me je zanimalo, koliko otroci ţe 

vedo o knjigi, njeni izdelavi in sestavi. Zato sem jim pred začetkom dejavnosti zastavila 

10 vprašanj, ki sem jim jih po izvedbi dejavnosti ponovila, si zapisala odgovore in jih 

predstavila s pomočjo stolpčnega grafikona. 

POSTOPEK 1: izdelajmo si pripomoček za izdelavo papirja (sito) 

POSTOPEK 2: ročna izdelava papirja 

POSTOPEK 3: vezava papirja in ustvarjanje vsebine knjige 

9.9 OBISK KNJIŢNICE 

V neposredni bliţini vrtca, v katerem izvajam praktični del diplomske naloge in sem 

tudi bila zaposlena, stoji knjiţnica. Z otroki jo velikokrat obiščemo, v njej se dolgo 

zadrţimo. Ogledujemo si knjige različnih velikosti in oblik ter različnih vsebin. Včasih 

si tam preberemo kašno izmed knjig, spet drugič jo beremo ob prihodu v vrtec. Za 

izposojo knjig je potreben dogovor z otroki, kajti oni bi s seboj v vrtec odnesli vsak 

svojo trenutno najljubšo knjigo. 

Pred izvajanjem vnaprej načrtovanih dejavnosti na temo otroci si izdelajo knjigo sem 

sprva spodbudila zanimanje otrok do opazovanja knjig, knjiţnice, poslušanja različnih 

knjig ter seveda do izdelave knjige. 
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Ko sem se prvič srečala z otroki, sem jih sproščeno nagovorila o ogledu in obisku 

knjiţnice. Otroci so se hitro uredili in ţe smo se skupaj odpravili po pešpoti do 

knjiţnice. Po vnaprejšnjem dogovoru nas je knjiţničarka prijazno sprejela. Na hitro se 

je predstavila in nam knjiţnico razkazala po delih, kje so knjige o ţivalih, zgodovinski 

romani, knjige slovenskih avtorjev, seveda pa nam je pokazala tudi oddelek z otroškimi 

knjigami. Z velikim zanimanjem so si otroci ogledovali police, na katerih so zloţene 

knjige. Opazovali smo, ali so vse knjige na policah enakih velikosti, barv, oblik, in 

ugotovili, da so knjige različnih barv, oblik, velikosti. Nekatere vsebujejo veliko 

ilustracij in malo besedila, druge imajo veliko besedila in zelo malo ilustracij, nekatere 

pa so brez ilustracij (Slika 5).  

 

Slika 5: Ogled knjiţnice 

Na otroškem oddelku smo zasledili zaboje, v katerih so bile zloţene knjige z otroško 

vsebino (Slika 6). Vsak si je lahko eno izbral, si jo ogledal za mizo (Slika 7), če je ţelel, 

si je lahko ogledal več knjig. 
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Slika 6: Ogled knjiţnih zabojev 

 

Slika 7: Ogled knjige pri mizi 

 

Po ogledu spodnjega dela knjiţnice nas je knjiţničarka povabila v knjiţni stolp, kot ga 

je sama poimenovala. Ţe sama pot do njega, po strmih lesenih stopnicah navzgor, v 

temnem hodniku, je delovala pravljično. Tu si je prijazna knjiţničarka vzela za nas 

veliko časa in nas seznanila z različnimi informacijami, o različnih pravljičnih uricah za 

otroke ter različnih delavnicah, ki potekajo v knjiţnem stolpu. Potem nam je razkazala 

še knjiţni stolp in nam pokazala različne vrste knjig. Tako smo si pogledali različne 

pravljice, slikanice, mehke knjige za dojenčke, knjige za odrasle ... Knjigo je drţala 

trdno, a neţno v roki, z nasmehom na obrazu nam je razlagala o sestavi same knjige, 

tako smo spoznali, da ima knjiga platnice, s katerimi so oviti listi, vsaka knjiga ima 

naslov in avtorja/e besedila, ima ilustracije ali pa je brez njih. Povedala nam je, da so 

knjige včasih pisali ročno, danes pa jih pišemo s pomočjo računalnikov ter izdelamo s 

tiskarskimi stroji. Razloţila nam je, da so tudi papir včasih izdelovali na roke, danes pa 

to počno stroji. Izvedeli smo, da so knjige lahko napisane za otroke, nekatere pa so 

namenjene tako otrokom kot tudi odraslim, ali pa je vsebina knjig pisana samo za 

odrasle. Pokazala je primer novejše knjige in eno zelo staro knjigo, ki smo ju opazovali 

ter našli kar nekaj razlik in tudi podobnosti. Dogovorili smo se, da bomo tudi sami lepo 

ravnali s knjigami, kajti le tako se bodo tudi novejše knjige ohranile še vrsto let.  
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Slika 8: Slikanica s 3D-ilustracijami 

 

Slika 9: Uganke 

Ko se je naš čas obiska iztekel, smo se prijazni knjiţničarki zahvalili, ker nam je 

knjiţnico in knjige v njej izčrpno predstavila. Izposodili smo si nekaj pravljic, eno 

slikanico in nekaj poučnega gradiva o izdelavi papirja ter se odpravili nazaj v vrtec. 

Knjige iz knjiţnice smo skrbno odloţili na knjiţno polico, ogledali pa smo si jih 

naslednji dan. Ogledali smo si tudi knjigo o izdelovanju papirja. 
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ANALIZA:  

Ker sem ţelela, da otroci z lastno igralno aktivnostjo ponovno doţivijo obisk knjiţnice, 

smo se igrali druţabno igro, ki sem jo poimenovala obiščimo knjiţnico. V kotu igralnice 

sem prostor organizirala tako, da je bil podoben pravi knjiţnici. Na glavo sem si dala 

klobuk, okoli vratu pa sem si zavezala ruto in tako postala knjiţničarka. Otroci so z 

likom knjiţničarke navezali odprto, iskreno komunikacijo. V simbolično igro smo se vsi 

skupaj zelo vţiveli in kar nekaj otrok v skupini je izrazilo ţeljo, da prevzamejo moj lik. 

Z dogovorom smo določili vlogo knjiţničarke zdaj enemu in zdaj drugemu. Sama sem 

se umaknila vstran in jih prepustila igri ter jih pri tem z zanimanjem opazovala. Opazila 

sem, kako je ena deklica nagovorila drugo, ki je bila knjiţničarka: »Dober dan, 

knjiţničarka, pri vas je pa veliko knjig, jaz bi si pa eno sposodila za dojenčke, jaz bom 

si pa pravljico izbrala.« »Kr daj, pri meni je veliko knjig, ene so mejhne, druge velike, 

lahko pa tud uganke, sam z njimi je treba lepo ravnat, da se ne strgajo.« Pri igri sem 

uporabila izposojene knjige iz knjiţnice in otroci so z velikim zanimanjem natančno 

pregledovali izposojeno gradivo. Še posebej so jim bile všeč poučne knjige o izdelavi 

papirja. 

 

Slika 10: Ogled knjige o izdelavi papirja 

Da bi otroke čim bolj navdušila za izdelavo knjige, sem jim pripravila še eno druţabno 

igro, ki sem jo poimenovala tovarna knjig. Ker sem ţelela, da skozi naslednjo igro 

spoznajo različne postopke izdelave knjige, sem jim ob mojem naslednjem obisku 

pripravila prostor in pripomočke za igro.  
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Potek igre: na omaro sem prilepila plakat, na katerem je pisalo Tukaj je tovarna knjig. 

Pri igri smo uporabili tri mize. Na prvi je stal papir, ki smo ga nastrigli v ţeleno 

velikost. Na drugi so ustvarjali na papir, na tretjo mizo pa sem pripravila selotejp in 

škarje – otroci so z njimi rezali selotejp in lepili liste. Platnico smo okrasili s posebno 

risbo, uporabili smo tudi bleščice, svilene trakove, zraven smo se tudi podpisali. Ko smo 

igro končali, smo naš knjiţni kotiček obogatili za pet knjig.  

Veliko veselje mi je bilo otroke opazovati pri igri, saj so se zelo trudili in si med seboj 

pomagali. Zasledila sem nekaj zanimivih komentarjev med ustvarjalno igro: »Primi 

selotejp, jaz pa ga bom odrezal«, »Dej list prov postavi, da jih bom lahko zlepu«, 

»Naredmo čim več knjig, da jih bomo lohk prodali«. Med njimi se je pojavilo tudi nekaj 

tekmovalnosti. Ena od deklic se je bahala, da je njena knjiga najlepša. Sama sem ji 

odvrnila, da so vse knjige lepe, še posebno če se potrudimo in jih izdelamo sami. 

Z mojim naslednjim obiskom so se otroci veselili, da se bomo ponovno skupaj igrali 

tovarno knjig. Izkoristila sem njihovo veselje in zagnanost ter jih popeljala k mojemu 

cilju, da si ročno izdelamo skupinsko knjigo. 

Vprašala sem jih, ali bi radi izdelali pravo, skupinsko knjigo, in navdušeno so pritrdili. 

Obljubila sem jim, da jo bomo, vendar si moramo sprva izdelati načrt o tem, kako bo 

potekala izdelava knjige. Tako smo prišli do zaključka, da si bomo najprej izdelali sito, 

nato papir in na koncu si bomo knjigo obogatili z vsebino. 
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10 VPRAŠALNIK 

Otroke sem pred začetkom dejavnosti vprašala, kaj vedo o knjigi, njeni sestavi in 

izdelavi. Vprašalnik sem ponovila tudi po končanih dejavnostih. Grafa, pred izvedenimi 

dejavnostmi in po izvedenih dejavnostih, sem zaradi boljše preglednosti rezultatov 

vprašanj postavila drug zraven drugega. Rezultati so naslednji:  

Legenda:  

- grafi, ki imajo stolpce označene z oranţno, predstavljajo vprašanja, ki so bila 

zastavljena pred izvedenimi dejavnostmi, 

- grafi, ki imajo stolpce označene z zeleno, predstavljajo vprašanja, ki so bila   

zastavljena po izvedenih dejavnostih. 

 

Graf 1: Kaj je knjiga? – prej 

 

Graf 2: Kaj je knjiga? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Pred izvedenimi dejavnostmi je na prvo vprašanje Kaj je knjiga? 20 otrok odgovorilo, 

da je knjiga nekaj za brati, 2 otroka sta odgovorila, da je nekaj za pojesti. Po izvedenih 

dejavnostih pa je vseh 22 otrok vedelo, da je knjiga nekaj za brati. Zelo so se zabavali, 

kar so pokazali s smehom, ko sem jim zastavila vprašanje, ali je knjiga za pojesti, in je 

vseh 22 otrok odgovorilo, da knjiga ni za pojesti. 

 

 

20 

2 

nekaj za brati nekaj za pojesti

22 

0 

nekaj za brati nekaj za pojesti
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Graf 3: Ali ima knjiga naslov, pravljico ali zgodbo 

in slike? – prej 

 

Graf 4: Ali ima knjiga naslov, pravljico ali zgodbo 

in slike? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Pri drugem vprašanju je pred izvedbo dejavnosti na vprašanje Ali ima knjiga naslov, 

pravljico ali zgodbo in slike? z da odgovorilo 20 otrok, odgovor ne pa sta izbrala 2 

otroka. Po izvedenih dejavnostih je vseh 22 otrok odgovorilo, da ima knjiga naslov, 

pravljico ali zgodbo in slike. 

 

Graf 5: Ali si ţe kdaj izdelal knjigo? – prej 

 

Graf 6: Ali si ţe kdaj izdelal knjigo? – potem 
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ANALIZA: 

Na tretje vprašanje je pred izvedbo dejavnosti na vprašanje Ali so ţe kdaj izdelali 

knjigo? 19 otrok odgovorilo, da še nikoli niso izdelali knjige, 3 otroci pa so dejali, da so 

knjigo ţe izdelali. Po izvedbi dejavnosti so na isto vprašanje z da odgovorili vsi otroci v 

skupini – 22 otrok. 

 

Graf 7: Iz česa je narejena knjiga? – prej 

 

Graf 8: Iz česa je narejena knjiga? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Pri četrtem vprašanju je pred izvedbo dejavnosti 17 otrok odgovorilo, da je knjiga 

narejena iz papirja, 5 pa jih je dejalo, da je narejena iz plastike. Po izvedenih 

dejavnostih je večina otrok v skupini (21) vedela, da je knjiga narejena iz papirja, le 

eden je dejal, da je knjiga narejena iz plastike.  

17 

5 

iz papira iz plastike

21 

1 

iz papirja iz plastike
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Graf 9: Iz česa je narejen papir? – prej 

 

Graf 10: Iz česa je narejen papir? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Pri petem vprašanju je pred izvedbo dejavnosti 15 otrok odgovorilo, da je papir narejen 

iz papirne kaše, 7 otrok pa, da je narejen iz mlečne kaše. Po izvedbi dejavnosti so na 

isto vprašanje vsi otroci – 22 – odgovorili, da je papir narejen iz papirne kaše. 

 

Graf 11: Ali lahko papir sami naredimo v vrtcu? – 

prej 

 

Graf 12: Ali lahko papir sami naredimo v vrtcu? – 

potem 
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ANALIZA: 

Pri šestem vprašanju je pred izvedbo dejavnosti 16 otrok odgovorilo, da lahko sami 

naredimo papir v vrtcu, s tem se ni strinjalo 6 otrok in so odgovorili, da papirja ne 

moremo narediti sami v vrtcu. Po izvedenih dejavnostih pa je bilo vseh 22 otrok 

prepričanih, da v vrtcu lahko sami naredimo papir. 

 

Graf 13: Iz česa misliš, da lahko v vrtcu izdelamo 

papir? – prej 

 

Graf 14: Iz česa misliš, da lahko v vrtcu izdelamo 

papir? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Da lahko papir izdelamo iz časopisa in papirnatih brisač, je dejalo 18 otrok, 4 otroci so 

dejali, da papir naredimo iz plastičnih vrečk – to so otroci odgovorili pred izvedbo 

dejavnosti. Po izvedenih dejavnostih pa je vseh 22 otrok odgovorilo, da smo papir 

izdelali iz časopisnega papirja in papirnatih brisač. 
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Graf 15: Katera orodja bomo uporabili za izdelavo 

knjige? – prej 

 

Graf 16: Katera orodja bomo uporabili za izdelavo 

knjige? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Pri osmem vprašanju je pred izvedbo dejavnosti 13 otrok odgovorilo, da bomo za 

izdelavo knjige uporabili ţago, brusni papir, ţeblje, kladivo, 6 otrok pa je odgovorilo, 

da bomo uporabili noţ in vrtalnik.  

Po izvedenih dejavnostih je 21 otrok vedelo, da smo pri izdelavi knjige uporabili ţago, 

brusni papir, ţeblje, kladivo, le en otrok je dejal, da smo pri izdelavi knjige uporabili 

noţ in vrtalnik. 

  

9 

13 

nož, vrtalnik žago, brusni papir,
žeblje, kladivo

1 

21 

nož, vrtalnik žago, brusni papir,
žeblje, kladivo
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Graf 17: Ali bomo pri izdelavi papirja v vrtcu 

trgali, mešali, stiskali, likali? – prej 

 

Graf 18: Ali bomo pri izdelavi papirja v vrtcu 

trgali, mešali, stiskali, likali? – potem 

 

 

ANALIZA: 

Na deveto vprašanje je pred izvedbo dejavnosti 14 otrok odgovorilo z da, 8 pa jih je 

odgovorilo, da v vrtcu ne bomo trgali, mešali, stiskali in likali, ko bomo izdelovali 

papir. Po izvedenih dejavnostih je odgovoru pritrdilo 22 otrok. 

 

Graf 19: Koliko časa misliš, da bomo potrebovali 

za izdelavo svoje knjige? – prej 

 

Graf 20: Koliko časa misliš, da bomo potrebovali 

za izdelavo svoje knjige? – potem 
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ANALIZA: 

Da bomo za izdelavo knjige porabili en dan, je pred izvedbo dejavnosti dejalo 15 otrok, 

da bomo za izdelavo knjige potrebovali več dni, pa je odgovorilo 7 otrok. Po izvedenih 

dejavnostih so vsi otroci odgovorili, da za izdelavo knjige potrebujemo več dni. 

SKUPNA ANALIZA:  

Preden smo se lotili izdelave knjige, me je zanimalo, koliko otroci ţe vedo o knjigi, 

njeni izdelavi in sestavi, zato sem jim pred izvajanjem dejavnosti zastavila 10 vprašanj, 

ki sem jih po izvedenih dejavnosti ponovila. Ugotovitve so naslednje: ko primerjamo 

dejavnosti pred izvedbi in po njej, rezultati vprašalnika kaţejo, da so otroci pridobili 

veliko znanja in spretnosti med aktivnim sodelovanjem pri izdelavi knjige, slikanice. Da 

to drţi, lahko razberemo iz zgoraj prikazanih stolpčnih diagramov, še zlasti pri tretjem, 

petem, osmem, devetem in desetem vprašanju. Eden izmed ciljev je bil otrokom nuditi 

moţnost, da sami izdelajo knjigo. To sem jim ponudila in ob tem so se otroci veliko 

naučili. Tako kaţe šesto vprašanje, ki otroke sprašuje, ali lahko sami naredijo papir v 

vrtcu. Po izvedbi dejavnosti je vseh 22 otrok (100 %) iz skupine Petelini odgovorilo, da 

lahko sami naredijo papir v vrtcu. To je za 27,27 % več, kot jih je pritrdilno odgovorilo 

pred izvedbo dejavnosti, ko je 72,73 % otrok skupine Petelini odgovorilo, da lahko sami 

izdelajo papir v vrtcu. Pred izvedbo dejavnosti vsi otroci niso vedeli, da je knjiga 

narejena iz papirja, saj je 22,72 % otrok dejalo, da je knjiga narejena iz plastike. Po 

izvedbi dejavnosti je le še en otrok trdil, da je knjiga narejena iz plastike, kar je 

predstavljalo 4,54 % otrok iz skupine, ostalih 95,45 % otrok pa je vedelo, da je knjiga 

narejena iz papirja. Pri sedmem vprašanju je pred izvedbo dejavnosti 81,82 % otrok 

vedelo, da lahko papir v vrtcu izdelamo iz časopisnega papirja ali papirnatih brisač. Po 

izvedbi dejavnosti pa je 100 % otrok vedelo, da lahko papir sami izdelamo iz 

časopisnega papirja in papirnatih brisač. 

Menim, da je uporaba vprašalnikov pred izvedenimi dejavnostmi in po teh pri takih 

projektih zelo učinkovita, saj dobiš vpogled, koliko so se otroci skozi dejavnosti naučili.  
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11 POSTOPEK 1 

11.1 IZDELAVA PRIPOMOČKA (SITA) ZA IZDELAVO PAPIRJA 

Priprava materiala: 

- ravnilo,  

- svinčnik, 

- načrt, 

- lesene letve, 

- ţeblji, 

- brusni papir, 

- jeklena mreţa, velikost kvadrata 1 mm, 

- risalni ţeblji. 

Priprava orodja: 

- ročna ţaga, 

- kladivo. 

11.1.1 Delovni postopek 

V igralnico sem prišla s kovčkom, polnim orodja in potrebnega materiala za izdelavo 

sita. Otroško radovednost sem potešila tako, da sem jim pokazala, kaj je v kovčku. 

Potem sem pripravila prostor. Dve mizi sem potegnila skupaj ter nanju postavila orodje 

in material za izdelavo sita. Z otroki smo si ga še enkrat ogledali, ga poimenovali, nato 

pa sem demonstrirala njegovo uporabo. Nato so tudi otroci preizkusili orodje.  
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      Slika 11: Ogled orodja 

 

Slika 12: Preizkušanje orodja 

 

Po ogledu in preizkusu orodja sem otroke povabila k igri z lesenimi palicami, 

deščicami, ki so jih sami razţagali, brusili, vanje zabijali ţeblje. Poleg sem pripravila še 

druge kose lesa in tako so se otroci prosto igrali, nastale pa so prave lesene skulpture, ki 

so jih podrli in jih znova in znova sestavljali v različne oblike. 

Nato smo se lotili izdelave sita. Doma sem pripravila načrt za izdelavo sita, ki sem ga 

zaradi večje predstavljivosti narisala v merilu 1 : 1. Začeli smo tako, da so otroci leseno 

palico poloţili na načrt in po načrtu vanjo zarisali pravo dolţino stranic.  

 

Slika 13: Zarisovanje prave dolţine palic 
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Ko smo zarisali pravo dolţino palic, smo z ročno ţago te odţagali (Slika 14). Odţagane 

letve so otroci brusili z brusnim papirjem, ki sem ga nalepila na pripravljene kose lesa. 

Tako je bilo brušenje za njih zelo enostavno.   

 

Slika 14: Ţaganje letev 

 

Slika 15: Zabijanje letev 

Ko smo pobrusili vse štiri lesene palice, smo se lotili sestavljanja okvirja za sito. Pri 

sestavljanju okvirja sem jim pomagala drţati dve leseni palici skupaj, tako da so lahko 

sami zabijali ţeblje. Uspelo nam je in izdelali smo okvir za sito (Slika 16).   

 

 

Slika 16: Sestavljanje okvirja iz lesa, zabijanje ţebljev 

Nato smo vanj vpeli mreţico. Na les smo jo pritrdili tako, da smo jo najprej postavili na 

okvir, potem pa smo jo z risalnimi ţebljički pritrdili v les.  
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Zaradi mehkega lesa – balse so otroci risalne ţebljičke potiskali v les kar s prsti. 

Končani okvir sem premazala s prozornim zaščitnim lakom za les in sito je bilo 

uporabno za nadaljnjo uporabo (Slika 17). 

 

Slika 17: Vpenjanje mreţice v lesen okvir 

ANALIZA 

Ob prihodu v igralnico sem imela v roki kovček, v katerem sta bila orodje in material za 

izdelavo sita. Sprva so me otroci samo gledali, nato pa me je neki deček vprašal, kaj 

imam v kovčku. Kovček sem odprla in mu pokazala vsebino. Z veliko radovednostjo so 

tudi drugi otroci prišli k meni. Pokazala in poimenovala sem orodje in material v 

kovčku. Najbolj navdušeni so bili nad ročno ţago, ki so jo takoj ţeleli preizkusiti. 

Pripravila sem mizi, ki sem ju potegnila drugo k drugi in nanju poloţila orodje in 

material. Ponovno smo ju poimenovali, nato pa so me otroci začeli spraševati, ali lahko 

ţagajo z ţago, ali lahko zabijajo ţeblje, kaj bomo delali s papirjem itd. 

Otrokom je bil les, ki sem ga prinesla, zelo zanimiv, saj se kar niso mogli načuditi, kako 

mehak je. Da je resnično zelo mehak, smo preizkusili tako, da smo vanj odtisnili svoj 

noht. Otroci so se z orodjem sprva naučili pravilno ravnati, za kar smo si vzeli teden dni 

časa. Z njim so ţagali, brusili, zabijali ţeblje. Po enem tednu preizkušanja orodja smo se 

lotili izdelave sita. 
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Načrt, ki sem ga pripravila za izdelavo sita, je bil otrokom v veliko pomoč. Narisan je 

bil v merilu 1 : 1, tako da so nanj poloţili leseno palico, odmerili pravo dolţino, jo s 

svinčnikom označili ter z ročno ţago tudi odţagali. Odţagane lesene palice so pobrusili 

z brusnim papirjem. 

Zabijanje ţebljev jim je predstavljalo kar velik izziv, ob katerem so se zelo zabavali, 

nekateri pa se tudi malce ujezili. Tu so otroci pokazali veliko vztrajnosti, natančnosti. 

Četudi jim ni uspelo vsakokrat udariti po kapici ţeblja, so vztrajali ter poskušali znova 

in znova. Ko je bil okvir sestavljen, smo se lotili vpenjanja kovinske mreţice. Otroci so 

me tu zelo presenetili, saj so se spontano sami dogovorili, kdo bo drţal mreţico in kdo 

jo bo z risalnimi ţebljički pritrdil v leseni okvir. 

Otroci so s pomočjo sredstev sodelovali v ustvarjalnem procesu od načrtovanja izvedbe 

do same izvedbe sita. Delovno orodje so skrbno raziskovali skozi prosto rokovanje z 

njim do vodenega ustvarjanja oz. izdelovanja pripomočka. Pri izdelavi sita so se srečali 

z matematiko, medtem ko so merili, primerjali, preslikavali, iskali rešitve. Spoznali so 

različne odnose med vzrokom in posledico, spoznali so razliko med lesom in kovino ter 

namembnostjo materialov in različnih orodij. 
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12 POSTOPEK 2 

12.1 ROČNA IZDELAVA PAPIRJA 

Priprava materiala: 

- papirnate brisače, 

- časopisni papir, 

- rumena in oranţna barva, 

- posoda in košara za natrgan papir, 

- voda, 

- plastenke, 

- več krp, 

- PVC-folije. 

Priprava pripomočkov: 

- multipraktik, 

- podaljšek. 

12.1.1 Delovni postopek 

Na mizo sem pripravila časopisni papir in papirnate brisače, ki sem jih začela trgati na 

majhne kose. Kar nekaj otrok je pristopilo k meni in me začelo spraševati, kaj počnem. 

Odgovorila sem, da pripravljam papir za papirno kašo in da bomo iz nje izdelali svoj 

papir. Otroci so se mi pridruţili in tudi sami začeli trgati papir (Sliki 18 in 19). 

 

 

Slika 18: Trganje papirja 

 

Slika 19: Trganje papirja 
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Natrgan papir smo zmešali z vodo in ga pustili stati čez noč, namočenega v vodi. 

Naslednji dan smo ga zmešali z multipraktikom in tako dobili papirno kašo, v katero 

smo dodali nekoliko lepila mekol. Papirno kašo smo mešali tudi v pollitrskih plastenkah 

(Slika 20). 

 

 

Slika 20: Mešanje papirne kaše v plastenkah 

Za izdelavo papirja, na katerega so kasneje risali otroci, smo uporabili belo papirno 

kašo, ki je nastala iz papirnatih brisač. Pri izdelavi platnic smo uporabili papirno kašo iz 

časopisnega papirja, v katero smo dodali rumeno in oranţno barvo (Slika 21) in tako 

dobili obarvan papir. 

 

Slika 21: Dodajanje barve v papirno kašo 
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Ko smo pripravili belo in obarvano papirno kašo, smo jo stresli v plastično posodo, 

sprva le belo in nato barvno (Slika 21), ter dolili še nekaj vode, tako smo si omogočili, 

da je bilo zajemanje papirne kaše v sito nekoliko enostavnejše (Slika 22). 

 

Slika 22: Zajemanje papirne kaše v sito 

 

Slika 23: Papirno kašo smo stresli v posodo 

 

Nato smo iz papirne kaše, ki smo jo zajeli na sito, iztisnili vodo. To smo storili tako, da 

smo na papirno kašo, ki je bila na situ, poloţili prozorno folijo ter nanjo dali leseno 

desko za obteţitev. Sprva smo z rokami pritiskali na desko in tako je voda skozi ţelezno 

mreţico na spodnji strani odtekla in se vpila v bombaţne krpe (Slika 25).  

Po iztiskanju vode z rokami pa smo s pomočjo teţe telesa otroka iztisnili preostalo 

vodo, ki je še ostala v papirni kaši. Na tla smo poloţili krpo in nanjo postavili sito z 

desko, čez katero smo poloţili še eno krpo ter stopili na desko. Pod teţo otroka je vsa 

voda iz papirne kaše odtekla in se vpila v krpo pod sitom (Slika 24). Tako smo izdelali 

list ročno izdelanega papirja, ki smo ga zvrnili s sita in ga poloţili na okensko polico, na 

kateri se je posušil (Slika 26). Vsak otrok je izdelal svoj list ročno izdelanega papirja. 



Diplomska naloga  Tamara Rakar 

49 

 

 

Slika 24: Iztiskanje vode iz papirne kaše s 

pomočjo teţe telesa 

 

Slika 25: Iztiskanje vode iz papirne kaše z rokami 

 

 

 

Slika 26: Sušenje izdelanega papirja  
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ANALIZA 

Ko sem naslednjič prišla k otrokom, smo si najprej pogledali knjigo Pujsa Pepa in 

odpadki ter se pogovarjali o ponovni rabi odpadnega papirja in o naši knjigi. Nato sem 

jih povabila k mizi, kjer smo si pogledali izdelek, ki smo ga ţe pripravili – sito. Po 

ogledu sem začela trgati odpadni papir. Na vprašanje, kaj delam, sem deklici 

odgovorila, da pripravljam papir za papirno kašo. Druga deklica me je vprašala, ali bo 

za pojesti, na kar sem odgovorila, da bomo to kašo potrebovali za izdelavo papirja. 

Otroci so se mi pridruţili in začeli trgati papir na majhne kose. 

Trgali smo dve vrsti papirja: papirnate brisače, ki smo jih uporabili za izdelavo listov 

knjige, in pa časopisni papir, ki smo ga uporabili za platnice knjige. Papirni kaši, ki smo 

jo uporabili za izdelavo platnic, smo kasneje dodali oranţno in rumeno barvo. Trganje 

papirja otrokom ni delalo nobenih teţav, prav nasprotno, dokaj hitro smo napolnili 

posodi. V posodi smo nato dolili vodo in papir namočili čez noč. 

Naslednji dan smo v posodo, v kateri smo namakali papir v vodi, dodali ţlico lepila 

mekol, nato pa smo ga z multipraktikom zmešali in tako dobili papirno kašo. Teţava je 

nastala, ko so vsi otroci ţeleli vklapljati in izklapljati gumb za začetek mešanja. Po 

pogovoru so razumeli in počakali, da so prišli na vrsto za mešanje. Pri sosednji mizi so 

otroci papir mešali ročno, v pollitrskih plastenkah. Pri tem so se otroci zelo zabavali. 

Pripravili smo dve kaši: belo in oranţno. 

Nato je sledila uporaba sita. Zanimivo se mi je zdelo, kako ponosno mi je eden od 

fantov povedal, da so sito izdelali sami. Papirno kašo smo zlili v večjo posodo in dodali 

vodo. Vsak otrok je ţelel poskusiti zajemanje papirne kaše na sito. Pri tem so se 

nekateri otroci znašli tako, da so si pomagali kar z roko, drugi pa so potrebovali 

nekoliko moje pomoči. Ko je bila kaša na situ, smo iz nje stisnili vodo, kar smo storili 

tako, da smo nanjo poloţili PVC-folijo, na katero smo za uteţ poloţili desko. Sprva smo 

vodo iz papirne kaše stiskali z rokami, potem pa smo poskusili tudi s teţo lastnega 

telesa. Otroci so bili nad metodo navdušeni. Ko smo iztisnili vso vodo, smo list papirja 

posušili na okenski polici. 
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13 POSTOPEK 3 

13.1 LIKANJE PAPIRJA IN IZDELAVA KNJIGE 

Priprava materiala: 

- ročno izdelan papir, 

- polstena peresa, 

- okrogla kovinska obroča, 

- lepilo. 

 

Priprava pripomočkov: 

- likalnik, 

- luknjač. 

13.1.1 Delovni postopek 

Sprva je bilo potrebno likanje ročno izdelanega papirja, ker so se listi med sušenjem 

zvili. 

Na mizo sem pripravila platneno krpo, kamor sem polagala posamezne liste papirja, ki 

sem ga z likalnikom zlikala, pazila sem, da temperatura likalnika ni bila previsoka 

(Slika 27).  

 

 

 Slika 27: Likanje ročno izdelanega papirja 

 

Slika 28: Risanje z polstenimi peresi na ročno izdelan 

papir 

 

Naslednji dan sem jim najprej pripravila druţabno igro katera črka bo tvoja, kot sem jo 

sama poimenovala. Na ročno izdelan papir sem napisala abecedo, tako da je bila vsaka 

črka na svojem papirnatem kvadratu.  
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Vse kvadrate s črkami sem stresla v vrečo, vsak otrok pa je iz vreče potegnil en papirnat 

kvadrat in posledično dobil izţrebano črko. Z otroki smo sprva poimenovali izvlečene 

črke, kasneje pa smo na izbrano črko skupaj naštevali predmete, ţivali, pojme. Igro smo 

nadgradili tako, da je izţrebanec določene črke izbiral izmed naštetih in to narisal na 

papir. Zaradi boljše vidljivosti slike so otroci risali s polstenimi peresi (Slika 28).  

Ko je vsak otrok narisal svojo sliko, smo se lotili vezave knjige. 

Na mizi sem pripravila luknjač, platnice za knjigo, dva kovinska okrogla obroča. 

Otrokom sem razdelila njihove risbe (Slika 29), za vezavo knjige sem jih klicala po 

abecednem vrstnem redu in tako je vsak otrok na obroča skozi luknje v listu vpel svojo 

sliko (Slika 30). Zvezali smo knjigo (slikanico), ki smo jo poimenovali Rišemo, pišemo 

(Slika 31). 

 

 

Slika 29: Vsak otrok drţi svoj izdelek 

 

Slika 30: Vezava knjige 

 

Slika 31: Končni izdelek 
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ANALIZA 

Pri mojem naslednjem obisku smo si najprej pogledali, kakšen je papir, ki smo ga 

izdelali. Otroci so mi hiteli razlagati, da je papir zdaj ţe suh, ampak se ni takoj posušil, 

vendar se je posušil šele čez nekaj časa. Ugotovili smo, da je voda iz papirja izhlapela, 

ta pa se je nekoliko zvil. Nato sem na mizo pripravila platneno krpo, na kateri sem papir 

z likalnikom zlikala. Zanimiv je bil komentar fanta, naj pazim, da papirja ne zaţgem. 

Ko sem papir zlikala, je sledilo ustvarjanje nanj. Sprva smo se z otroki igrali druţabno 

igro katera črka bo tvoja. Pri igri so vsi otroci sodelovali in komaj čakali, da sami 

pridejo na vrsto in da iz vrečke izţrebajo svojo črko. Ko je vsak izţrebal svojo črko, je 

bila naloga vseh sodelujočih, naj povedo eno besedo na izţrebano črko. Za igro sva se 

odločili skupaj z vzgojiteljico, saj je v oddelku potekala tema OD A DO Ţ in so z otroki 

na podoben način ţe spoznavali glasove abecede. Igra je bila za otroke poučna in tudi 

zabavna. Vsakemu otroku sem izţrebano črko prilepila na ročno izdelan list, nato pa si 

je vsak izbral eno izmed naštetih stvari, ki jih je slišal ali sam predlagal in tudi narisal 

na papir. Zraven sem napisala, kaj je o sliki povedal otrok, na koncu pa se je vsak tudi 

podpisal, če je ţelel. Otroci so me zelo presenetili, saj so vsi znali napisati svoje ime. 

Ko so vsi otroci narisali risbe (nekateri so narisali dve), smo se lotili vezave knjige. Po 

daljšem premisleku sem se pri vezavi odločila, da zaradi krhkosti papirja uporabim 

okrogla obroča in s tem omogočim najlaţje listanje knjige. Sprva sem z luknjačem 

pripravila luknje, nato pa sem v obroča vpela platnico. Otrokom sem razdelila njihove 

liste s slikami in jih klicala po abecedi ter jih tako tudi razvrstili. Za konec smo vpeli 

tudi zadnjo platnico knjige. Pri vpenjanju listov v obroča otroci niso imeli posebnih 

teţav, tistim, ki se je nekoliko zatikalo, so pomagali drugi otroci, nekaterim pa sem 

pomagala tudi sama.  
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14 PREDSTAVITEV IN RAZSTAVA SKUPINSKE KNJIGE –  

SLIKANICE: Rišemo, pišemo 

Knjigi, ki smo jo izdelali sami, smo našli mesto na knjiţni polici (Slika 32). Tako so jo 

otroci imeli moţnost pogledati kadarkoli so to ţeleli (Slika 33). 

 

 

Slika 32: Skupinska slikanica na knjiţni polici 

 

Slika 33: Ogled skupinske slikanice 

 

Skupinsko slikanico Rišemo, pišemo smo predstavili tudi sosednji skupini (Slika 34) in 

jo razstavili pred igralnico. Starši, vzgojitelji in otroci iz drugih skupin so večkrat 

postali pred igralnico in si ogledovali našo knjigo (Slika 35). 
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Slika 34: Predstavitev knjige otrokom iz sosednje skupine 

 

Slika 35: Razstava knjige pred igralnico 

 

ANALIZA: 

Ko smo knjigo izdelali, sem skupaj z otroki izbrala naslov in tako smo knjigo 

poimenovali Rišemo, pišemo. Skupinski slikanici smo našli mesto ob ostalih knjigah na 

knjiţni polici. Ob pogovoru z vzgojiteljico mi je povedala, da so si otroci knjigo zelo 

radi ogledovali in se opozarjali med seboj, če se je komu izmed njih zgodilo, da je bil 

pri listanju knjige nekoliko grob.  

Otroci so komaj čakali, da knjigo pokaţejo staršem in tudi drugim otrokom v vrtcu. Ker 

je knjiga ročno izdelana in nisem ţelela, da bi se prehitro uničila, sem se odločila, da jo 

bomo staršem postavili na ogled pred igralnico in je ne bomo dajali domov, tako kot so 

nekateri otroci ţeleli.  

Otroke iz sosednje skupine smo povabili na predstavitev skupinske slikanice Rišemo, 

pišemo. Izdelali smo vabilo, s katerim smo povabili otroke iz sosednje igralnice. 

Povabljeni so se prijazno odzvali in zasedli so vse stole, ki smo jim jih pripravili. Za 

začetek smo nekoliko povedali o izdelavi sita in njegovi uporabi, nato smo ga tudi 

pokazali. Otroci so z navdušenjem pripovedovali, kaj in kako so izdelali, pa tudi 

poslušalci so z zanimanjem poslušali in si sito ogledovali. Sledila je predstavitev knjige, 

slikanice. 
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Vsak otrok je povedal nekoliko besed o risbi, ki jo je narisal. Dva ali trije so imeli pri 

predstavitvi svoje risbe nekoliko teţav, zato sem jim pomagala in skupaj z njimi 

predstavila narisano. Risbe v knjigi so si sledile po abecednem vrstnem redu.  

Da je bilo vse skupaj še bolj zabavno, smo predstavitev končali s pogostitvijo. 

Za zaključek smo knjigo skupaj s sitom za izdelavo papirja in plakatom, na katerem je 

bila prikazana izdelava knjige, razstavili pred igralnico skupine Petelini. 

  



Diplomska naloga  Tamara Rakar 

57 

 

15 ZAKLJUČEK 

Za mano in skupino Petelini so številna prijetna srečanja. Skupaj smo se druţili, 

ustvarjali ter izdelovali skupinsko knjigo dober mesec in pol. Otroci so me zelo lepo 

sprejeli medse, na kar je vplivalo tudi to, da so me vsi otroci poznali, saj sem bila v 

vrtcu, v katerem sem opravljala praktični del diplomske naloge, tudi zaposlena. Ob 

vsakem mojem prihodu v skupino so se me otroci zelo razveselili in nestrpno čakali, kaj 

bomo izdelovali oz. se igrali, spoznavali tistega dne. 

Sprva smo obiskali knjiţnico, v kateri smo videli veliko knjig. O knjigah smo se 

pogovarjali s knjiţničarko in spoznali sestavo knjige ter se naučili, da poznamo različne 

vrste knjig, ki so lahko različnih barv, oblik, velikosti. V knjiţnici smo primerjali knjige 

starejšega izvora in bolj moderne knjige ter ugotavljali razlike med njimi. Nato sem jim 

predstavila orodje, ki smo ga sprva samo preizkusili, kasneje pa z njim izdelali sito. 

Med rokovanjem in preizkušanjem z orodjem so otroci nadvse uţivali. Izdelala sem 

načrt, na kakšen način se bomo v oddelku lotili izdelave skupinske ročno izdelane 

knjige. Izdelavo skupinske knjige sem razdelila na tri delovne postopke. Načrtovane 

dejavnosti v okviru posameznega postopka so trajale pribliţno teden dni. Na koncu 

vsakega postopka smo pridobili izdelek. Tako smo sprva izdelali sito za izdelavo 

papirja, nato ročno izdelan papir in na koncu še skupinsko knjigo, slikanico. 

Ves čas sem se trudila, da je bila motivacija za posamezne dejavnosti velika. Skozi 

celoten proces izdelave skupinske knjige so otroci z veseljem sodelovali, res pa je, da 

vse dejavnosti niso bile enako zanimive za vse. Pri tem sem upoštevala njihove 

zmoţnosti, individualne značilnosti, interese in ţelje. Zato sem jim poleg načrtovanih 

dejavnosti pripravila vzporedno dejavnost ali pa so si otroci izbrali prosto igro. 

Pri delu so otroci pokazali veliko vztrajnosti, spretnosti in tudi ustvarjalnosti. Otroci so 

poslušali navodila odraslega in skozi vse dejavnosti pokazali veliko samostojnosti, 

pomoč odraslega je bila zgolj tehnična: vklop multipraktika v elektriko, priprava 

materiala. Med seboj so sodelovali, se poslušali, si pomagali in iskali rešitve npr.: »Ko 

so ugotovili, da mreţica pri vpenjanju v sito ni ravna in se venomer zvija, so se sami 

spomnili da jo mora nekdo drţati, da lahko drug skozi mreţico v les pritrdil risalni 

ţebljiček«. Ko sem jih opazovala pri delu, sem opazila, kako so ponekod nekateri otroci 

prevzeli vlogo vodje, drugi pa so mu sledili. Vloge so si otroci menjali. 
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Pri nekaterih dejavnostih je bilo nekoliko čutiti razliko med spoloma. Fantje so bili 

navdušeni nad preizkušanjem orodja. Njihova ţelja sodelovanja pri izdelavi sita je bila 

izredno velika, medtem ko so dekleta pokazala več ustvarjalnosti in veselja pri 

ustvarjanju na papir. 

Na končni izdelek, knjigo Rišemo pišemo, so bili otroci zelo ponosni. Ţeleli so jo 

pokazati staršem in tudi drugim otrokom iz vrtca. Starši in otroci iz drugih skupin so si 

jo lahko pogledali na razstavi, otroke iz sosednje skupine pa smo povabili na 

predstavitev skupinske slikanice. Zanimiva je bila predstavitev knjige, saj so otroci 

knjigo predstavili zelo doţiveto, na kar je vplivalo dejstvo, da so jo izdelali sami. 

Menim, da sem dosegla cilje, ki sem si jih zadala pred začetkom izvajanja dejavnosti. 

Otroci so z različnimi dejavnostmi spoznali, da so sami lahko avtorji, ilustratorji in 

izdelovalci knjige, in to so tudi postali. O knjigah so se veliko naučili ter nekoliko 

spremenili svoj odnos do njih, kar sem opazila ţe med samim potekom projekta, saj so 

knjige skrbneje zlagali na knjiţno polico, jih bolj previdno listali in pogosteje posegali 

po njih kot prej. Spoznali so tudi, da je postopek izdelave knjige dolgotrajen in da je za 

končni izdelek treba vloţiti veliko truda. Skozi celoten projekt so otroci spoznali in 

usvojili spoštljiv odnos do knjige, posledično tudi do avtorjev, ilustratorjev. 
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