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POVZETEK  

 

Diplomsko delo predstavlja raziskovanje različnih materialov v vrtcu. Sestavljeno je iz dveh 

delov. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila razvojne značilnosti otrok med četrtim in petim letom 

starosti, razvoj mišljenja po Piagetu, Vigotskem in Brunerju ter pomen divergentnega in 

konvergentnega mišljena za razvoj ustvarjalnosti. V nadaljevanju sem opisala pojem 

ustvarjalnosti z vidika produkta, procesa in lastnosti ustvarjalnih oseb. Nekaj besed sem 

namenila tudi pravicam otrok v vrtcih in pomembnim raziskovalnim aktivnostim v predšolskem 

obdobju. Poudarila sem pomen tehnike v vrtcu in na kratko opisala materiale, ki so jih želeli 

otroci preoblikovati. 

 

V empiričnem delu sem s pomočjo tehničnih ustvarjalnih dejavnosti raziskala, katere 

tehnološke operacije so otroci sposobni opravljati sami. Na podlagi opazovanj sem pridobila 

odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Vse dejavnosti so dokumentirane s 

fotografijami. S tabelo sem predstavila primerjavo poznavanja materialov in orodij pred 

izvedbo dejavnosti in po njih.  

 

Po končanem projektu sem ugotovila, da so otroci zelo ustvarjalni, odrasli jim moramo 

pomagati le pri zbiranju materialov in naloge prilagoditi njihovim razvojnim sposobnostim. 

Ideje naj pridejo s strani otrok, saj je to največja motivacija, otroci pa jih bodo tako bolj zavzeto 

obravnavali. Ključnega pomena za izvedbo je ustvarjanje pozitivne klime, ki spodbuja 

ustvarjalnost. Nestrukturiran material je že osnova za proces ustvarjalnega načina razmišljanja 

in delovanja. Najučinkovitejša pohvala, ki jo lahko otroku izročimo, je, da razstavimo njegove 

izdelke. 

 

Ključne besede: ustvarjalnost, material, igra, aktivno učenje, predšolski otrok. 





ABSTRACT 

 

Different materials for technical creativity in kindergarten 

 

The thesis presents the experimentation with different materials in kindergarten and consists of 

two parts. 

 

The theoretical part of the thesis consists of developmental characteristics of children between 

4 and 5 years of age, the development of thinking proposed by Piaget, Vygotsky, and Bruner, 

as well as the importance of divergent and convergent thinking in the development of creativity. 

In the following part, we described the term of creativity from the point of view of the product, 

process, and characteristics of creative people. Some attention is devoted to the rights of 

children in kindergarten and important research activities in the preschool period. We also 

pointed out the significance of technology in kindergarten and briefly described the materials 

that children wanted to remodel. 

 

In the empirical part, we examined the technological operations that children are able to perform 

by themselves through technical and creative activities. The answers to the research questions 

were provided during observations. In addition, all the activities are documented with 

photographs. A table also shows the comparison of knowledge of materials and tools before 

and after the activities. 

 

The finished project suggests that children are very creative and that adults should only help in 

selecting adequate materials as well as adapting the tasks to the children's developmental 

abilities. The children should contribute ideas by themselves as this is the biggest motivation 

and in this way, they will entertain the ideas in a more enthusiastic way. It is thus essential to 

create a positive atmosphere, which encourages creativity. Unstructured material is already a 

basis for the process of a creative way of thinking and behaving. The most effective praise you 

can give to children is to exhibit their creations. 

 

Key words: creativity, material, play, active learning, preschool child. 
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1 UVOD 

 

Svet se čedalje hitreje spreminja. Razvoja družbe brez ustvarjalnih, inovativnih ljudi si v 

sodobnem času ne moremo več predstavljati. V majhnih otrocih je dovolj radovednosti, da 

preizkušajo nove stvari. Ustvarjalni otroci se bodo lažje prilagajali spreminjajočemu se svetu. 

Razvijanje ustvarjalnih idej in rešitev je mogoče v okolju, ki otrokom dopušča izražanje 

individualnih idej, želja in potreb ter sprejema njihove napake. V vrtcu lahko strokovni delavci 

ta proces zavirajo ali spodbujajo. Vzgojiteljevo zaupanje v sposobnost otroka je izrednega 

pomena za njegov razvoj.  

 

»Vsak otrok je umetnik. Težava je v tem, kako ostati umetnik tudi potem, ko odrastemo.« 

(Picasso) 

 

Vzgojitelj, ki se zaveda svoje odgovornosti in pozna otrokov razvoj, bo vključeval otroke v 

soustvarjanje življenja v vrtcu. Pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu se z vzgojiteljico zelo trudiva 

vključevati otroke kot aktivne in kompetentne v razvoju in učenju. Ker sem po naravi zelo 

ustvarjalna oseba, sem za diplomsko delo izbrala tehniko. S tem sem želela v vzgojno delo 

vključiti več ustvarjalnosti. Obenem sem želela, da otroci spoznajo različna okolja in ljudem 

prijazna gradiva, da s pomočjo lastnega odkrivanja gradijo znanje in razvijajo ter bogatijo svoje 

izkušnje.  

 

V teoretičnem delu sem najprej predstavila posebnosti v razvoju otrok, starih 4 in 5 let. 

Podrobneje sem predstavila spoznavni razvoj. Velik poudarek sem namenila aktivnemu učenju 

skozi raziskovanje, pravicam otrok v vrtcu in spodbujanju ustvarjalnosti. Na kratko sem 

predstavila različne materiale in povezanost med tehniko in predšolskim otrokom. 

 

V empiričnem delu sem preko dejavnosti, ki se jih izvajala z otroki, sledila zastavljenim ciljem. 

Težišče raziskovalnih dejavnosti je bilo na tem, da otroci čim bolj samostojno ugotavljajo, 

načrtujejo, preizkušajo, izdelujejo in vrednotijo svoje delo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Posebnosti v razvoju otrok, starih 4 in 5 let 

 

»Čeprav se otroci razvijajo skokovito, ne ujamejo vedno tistih, ki so prejšnje manjke dosegli 

pred njim. Otrok, ki je en niz dosegel nekoliko pozneje, bo nekoliko zamujal tudi pri naslednjem 

nizu, toda sčasoma bo dosegel enako raven« (Enion, 2004, str. 30).  

 

Pri štirih letih se otrok začne pojavljati v zunanjem svetu. Povedal bo, kaj je počel, vendar ga 

bomo verjetno morali vprašati. 

 

2.1.1 Družabne veščine  

 

Otrok, star 4–4,5 let 

Dobro se igra z drugimi otroki. Za določeno dejavnost se lahko odloči le zato, da bi bil s 

prijateljem. Postaja sposoben prevzeti vlogo v skupni igri. Raje se igra z otroki svojega spola. 

Na poglede v razlikah med spoloma vplivajo vrstniki. Ve, da bo zrasel v žensko/moškega, 

vendar še vedno verjame, da lahko fant postane deklica, če se obleče v žensko obleko in obratno 

(Enion, 2002, str. 36–39). 

 

Otrok, star 4,5–5 let 

Razume, da drugi ne mislijo in ne čutijo enako kot on. Odloča se za dejavnosti, da bi bil s 

prijatelji. Če se spre z najboljšim prijateljem, ga to potre. Igra se v večjih skupinah, vendar se 

še vedno lažje pogovarja in igra samo z enim ali dvema otrokoma (Enion, 2002, str. 36–38).  

 

2.1.2 Koordinacija rok in oči  

 

Otrok, star 4–4,5 let 

Riše človeške podobe z obrazi, očmi in nosovi. Lahko imajo noge, trupa pa verjetno ne. Riše 

hiše in začenja risati avtomobile. Če veliko vadi, zna sestaviti sestavljanko iz 10–25 kosov. 

Morda zna napisati svoje ime. Sam si lahko obleče vse, razen najbolj zapletenih kosov oblačil. 

Zna uporabljati vilice in z nožem namazati kruh. Zna vreči majhno žogico in ujeti veliko. Ko 
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lovi žogo, uporablja celo roko. Zna rezati s škarjami, še vedno pa ima težave z izrezovanjem 

(Enion, 2002, str. 36–39). 

 

Otrok, star 4,5–5 let 

Ljudi nariše z obrazom, nogami in včasih tudi rokami. Po preprostih navodilih lahko sestavi 

konstrukcijo iz majhnih kock, vendar potrebuje nasvet in pomoč Morda zna oblikovati večino 

črk. Barva like v pobarvanki, vendar ne preveč natančno. Majhno žogo vrže natančneje, lovi že 

precej bolje, vendar jo je treba vreči naravnost k njemu. Še vedno jo ujame z obema rokama. 

Zna iztisniti zobno kremo, obrisati obraz in roke, telesa pa ne (Enion, 2002, str. 36–39).  

 

»Otrok se zdaj giblje bolj kot odrasla oseba in tudi druge veščine in lastnosti kažejo, da je postal 

majhna odrasla oseba. Pravzaprav je že majhna in nezrela različica osebe, kakršna bo postal 

pozneje« (Enion, 2002, str. 38). 

 

2.1.3 Učenje 

 

Otrok, star 4–4,5 let 

Zna sestaviti dve ali več misli in oblikovati zaključek. Riše preproste hiše, čolne in avtomobile. 

Zna pogrniti mizo in razdeliti stvari v dve različni skupini, še vedno pa ima težave pri urejanju 

stvari (Enion, 2002, str. 36–39). 

 

Otrok, star 4,5–5 let 

Zna se igrati preproste družabne igre, vendar ne uporablja strategije. Zapomni si, kje je pustil 

stvari. Igre, ki so izziv za njegove sposobnosti, mu gredo dobro od rok. Zna združiti pare in 

šteti. Razume, da je tri več kot dve, morda pa ne razume, da je šest več kot pet. Sam se obleče 

in obuje, še vedno pa potrebuje pomoč pri zadrgah in vezalkah. Pri hrani že uporablja nož. Pri 

rezanju mesa še potrebuje pomoč. Zna sestaviti zahtevnejše konstrukcije iz manjših delov in 

sestavljanke z več kosi. Začenja načrtovati. Dve ali več zamisli zna uskladiti v eno samo 

veščino. Riše hiše in avtomobile. Pripoveduje šale, vendar ne ve, zakaj so smešne (Enion, 2002, 

str. 36–39). 
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»Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni 

odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, 

ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 16). 

 

2.2 Spoznavni razvoj 

 

2.2.1 Razvoj mišljenja po Piagetu 

 

Piaget pravi, da je vrstni red stopenj razvoja mišljenja univerzalen, razlikujejo pa se v starostih, 

pri katerih posamezniki dosežejo določeno stopnjo, torej v starostnih mejnikih, ki jih Piaget 

navaja za stopnje razvoja mišljenja. »Nekateri posamezniki nikoli ne razvijejo miselnih 

sposobnosti, ki so značilne za višje stopnje, predvsem stopnje formalnih operacij« (Nemec in 

Krajnc, 2011, str. 84). 

 

»Najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje, fizične izkušnje in socialne 

interakcije (stiki in odnosi z ljudmi okoli nas)« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 72). 

 

Piaget trdi, da s poučevanjem, če se to ne ujema z otrokovim razvojem, razvoj oviramo. 

Zagovarja otrokovo lastno aktivnost in osebne izkušnje, na podlagi katerih otrok napreduje, te 

pa so možne šele, ko otroku to dopušča njegov biološki razvoj (prav tam). 

 

2.2.2 Razvoj mišljenja po Vigotskem 

 

Vigotski pravi, da je poučevanje smiselno le, če je pred razvojem, če torej nekoliko prehiti 

stopnjo razvoja mišljenja pri otroku. Na tak način spodbudi razvoj miselnih funkcij, ki so v 

območju miselnega razvoja. Poudarja torej pomen učenja na razvoj mišljenja. V svoji teoriji je 

Vigotski predstavil pojem območje bližnjega razvoja. To je opredeljeno kot razlika med tem, 

katere probleme je otrok sposoben rešiti samostojno in katere lahko reši ob pomoči odraslega. 

»Reševanje za otroka težkih problemov, ki pa so še v območju bližnjega razvoja, lahko pospeši 

otrokov miselni razvoj« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 85). 
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Za Vigotskega je pri učenju in razvoju mišljenja ključnega pomena otrokova igra. Ta mu 

omogoča razvijanje spretnosti, ki so pomembne za medosebne in osebne aktivnosti. »Igra jim 

omogoča vadbo in preizkušanje lastnih zmogljivosti, ki jih v realnosti ne bi mogli« (prav tam). 

 

2.2.3 Razvoj mišljenja po Brunerju 

 

Brunerjeva teorija razvoja mišljenja v ospredje postavlja oblike naših notranjih predstav. Ne 

govori o stopnjah razvoja mišljenja, saj je v nasprotju s Piagetem prepričan, da te oblike niso 

nujno povezane s starostjo, ampak se lahko pojavljajo pri kateri koli starosti. 

 

Po Brunerju imajo na razvoj mišljenja velik vpliv starši oz. otrokovi vzgojitelji. »Njihova 

naloga je, da otroku vzbudijo zanimanje za določeno nalogo, potem pa zahteve te naloge 

poenostavijo, usmerjajo otrokovo pozornost le na eno stvar in dajejo povratne informacije na 

otrokovo aktivnost, s čimer ohranjajo otrokovo motivacijo za delo na isti vsebini« (Nemec in 

Krajnc, 2011, str. 86). 

 

Bruner pravi, da uspešnost reševanja miselnih problemov ni nujno vezana na posameznikovo 

starost, ampak tudi na to, kako je sam problem podan (Nemec in Krajnc, 2011, str. 94). 

 

2.2.4 Divergentno in konvergentno mišljenje 

 

»Glavna značilnost ustvarjalnosti je divergentno mišljenje. To vključuje ustvarjanje novih, 

izvirnih rešitev; uporabno je predvsem pri odprtih problemih, kjer je možnih več rešitev« 

(Nemec in Krajnc, 2011, str. 94). 

 

Medtem ko je konvergentno mišljenje osredotočeno na odkrivanje že obstoječe realnosti, je 

divergentno mišljenje osredotočeno na oblikovanje novih rešitev (Getzels in Jackson, 1962), 

npr. idej, postopkov, dogodkov in pripomočkov. 

 

V nasprotju s konvergentnim pomeni divergentno mišljenje sposobnost poiskati nove in 

nenavadne rešitve v tistih primerih, kjer rešitve niso vnaprej določene. Posamezniki z izrazitimi 

sposobnostmi divergentnega mišljenja so sposobni probleme razumeti z različnih glediščnih 
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točk, zaradi česar mnogi avtorji (npr. Getzels in Jackson, 1962; Guilford, 1967) divergentno 

mišljenje povezujejo z ustvarjalnostjo (Umek in Zupančič, 2009). 

 

 »Divergentno mišljenje se kaže pri problemih, ki jih je možno reševati na različne načine in 

dopuščajo več možnih rešitev. Najpomembnejše sposobnosti divergentnega mišljenja so 

fluentnost, fleksibilnost, originalnost in elaboracija. Fluentnost je definirana kot sposobnost 

odkrivanja velikega števila idej, fleksibilnost je sposobnost odkrivanja različnih idej, 

originalnost je sposobnost odkrivanja novih in nenavadnih idej, elaboracija pa je sposobnost 

natančne izdelave ideje oz. njenega posredovanja drugim« (Žagar, 1992, str. 13).  

 

2.3 Ustvarjalnost 

 

Kljub zgodovini preučevanja, ki se je začelo poglobljeno razvijati v 50. in 60. letih 20. stoletja, 

še vedno nimamo enotne opredelitve ustvarjalnosti. Posamezne psihološke smeri poudarjajo le 

določene vidike. Razvojno orientirani avtorji jo razlagajo z vidika razvojne dinamike, 

psihometrični koncept pa poudarja strukturo ustvarjalnosti. Kontekstne teorije, v katerih je 

poudarjen socialno-kognitivni vidik, poudarjajo dejavnike, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti. 

Poudarjajo vlogo motivacije na ustvarjalno vedenje (Makel in Plucker, 2008, v Juriševič, 2009). 

 

»O ustvarjalnosti se pojavlja nešteto opredelitev, od katerih v splošnem ne uspe nobeni celovito 

obrazložiti tega pojava. Kadar se o ustvarjalnosti govori kot o procesu, se običajno zanjo 

uporablja izraz kreativnost. Kadar se govori o ustvarjalnosti kot o produktu človekove 

aktivnosti, se običajno uporablja izraz ustvarjalnost v svojem osnovnem pomenu. Psihologi in 

drugi raziskovalci ustvarjalnosti s področja družbenih ved ustvarjalnost proučujejo predvsem 

kot proces. Raziskovalci s področja umetnosti proučujejo ustvarjalnost predvsem z vidika 

človekovih produktov« (Jurman, 2004, str. 84). 

 

»Ustvarjalnost bi lahko opredelili kot sposobnost videti stvari v novi luči, ustvariti nekaj 

novega, izvirnega oz. videti problem tam, kjer ga drugi ne« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 88). 

»Ustvarjalnost je splošna človekova lastnost, ki je med ljudmi normalno razporejena. To 

pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, manj pa je takih, ki so sposobni vrhunske 

ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni« (Žagar, 1992, str. 8). 
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Ustvarjalne ljudi lahko spoznamo vsaj na tri načine: preko ustvarjalnih produktov, 

ustvarjalnega procesa in osebnih lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne osebe (prav tam). 

 

2.3.1 Ustvarjalni produkt 

 

Ena izmed značilnosti ustvarjalnega produkta je uporabna vrednost. Ko psihologi govorijo o 

ustvarjalnem produktu, pogosto omenjajo, da naj bi bil nov oz. neobičajen. Na novost produkta 

lahko gledamo s psihološkega ali socialnega vidika. V prvem primeru upoštevamo individualni 

napredek osebe, v drugem primeru pa nam je lahko merilo skupina, ki ji posameznik pripada. 

Pomembna je tudi ustreznost ali primernost produkta. To pomeni, da ustreza problemski 

situaciji oz. odgovarja na vprašanje (Žagar, 1992, str. 8–10). 

 

2.3.2 Ustvarjalni proces 

 

Najbolj znana je Poincarejeva razlaga ustvarjalnega procesa, ki ga deli v štiri faze: priprava, 

inkubacija, iluminacija in verifikacija.  

 

V pripravljalni fazi se ustvarjalec seznani s problemom, zbira potrebne informacije, ki mu dajo 

možnost reševanja, vendar še ne vodijo do končne sinteze. Bistvena za to fazo ustvarjalnega 

mišljenja je motivacija.  

 

Faza inkubacije je obdobje od postavitve prve hipoteze do najdenja končne rešitve. Čeprav se 

oseba v fazi inkubacije zavestno ne ukvarja s problemom, mnogi psihologi menijo, da reševanje 

poteka v podzavesti. 

 

Nato se nenadoma pojavi rešitev problema. Trenutek, v katerem oseba odkrije rešitev, 

imenujemo iluminacija.  

 

Poudariti je treba, da pojavljanje »aha« doživljanja ne pomeni nujno, da je rešitev tudi zares 

ustvarjalna. To se pokaže šele v fazi verifikacije, ki pomeni zadnji korak v ustvarjalnem 

procesu, kaže pa se kot novost, ustreznost ipd. 
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Vsako od teh štirih faz spremlja posebno psihično stanje, ki ga v prvi fazi čutimo kot napetost, 

v drugi kot frustracijo, v tretji kot veselje in v četrti kot koncentracijo. To pomeni, da je 

ustvarjalnost tesno povezana tudi s človekovimi čustvi. Ustvarjalni proces je močno odvisen od 

osebe, ki rešuje problem (Žagar, 1992, str. 9–12). 

 

Igra je ustvarjalni medij. V njej otrok na specifičen način rešuje probleme. Na osnovi lastnih 

izkušenj otrok predeluje in preoblikuje staro znanje v novega. Igra je na ta način vezana na 

razvoj fleksibilnosti in divergentnega mišljenja (Kovač, 2003). 

 

2.3.3 Ustvarjalna osebnost 

 

Za ustvarjalnost so najpomembnejše sposobnosti in lastnosti inteligentnost, nekorformizem, 

radovednost in divergentno mišljenje.  

 

Preizkusi z različnimi testi inteligentnosti so pokazali, da dosegajo ustvarjalne osebe v glavnem 

nadpovprečne rezultate. Iz teh rezultatov so psihologi sklenili, da je visoka inteligentnost nujna 

za ustvarjalnost. Poleg inteligentnosti so za ustvarjalnost pomembni še ustrezni pogoji v okolju. 

 

Nekonformistična oseba odstopa od ustaljenih navad, stereotipov in šablon v mišljenju ter sledi 

izključno svojemu notranjemu mišljenju (Žagar, 1992, str. 12–15). 

 

»Za prepoznavanje tipičnih osebnostnih lastnosti ustvarjalnih oseb je pomembno, da te lastnosti 

znamo prepoznati v okviru različnih aktivnosti, kjer se te tudi v veliki meri izrazijo« (Marentič 

Požarnik, 2003, str. 91). 

 

Kognitivne lastnosti so (prav tam): 

 miselna neodvisnost; 

 odprtost za nove izkušnje; 

 težnja za neredom; 

 prednost dajejo neurejenosti, zapletenim vzorcem; 

 raje imajo kompleksnejše kot preproste situacije, humor in duhovitost. 
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Čustveno-motivacijske lastnosti so (prav tam): 

 tveganje; 

 samozavest; 

 odpornost proti frustracijam in vztrajnost; 

 neodvisnost v mišljenju in delovanju; 

 notranja motiviranost; 

 široki interesi; 

 potreba po občasnem miru; 

 svoboda za ustvarjanje. 

 

2.3.4 Ustvarjalno mišljenje 

 

Človek je s svojo aktivnostjo vedno usmerjen k temu, da poišče situacije, v katerih se lahko 

uresničuje.  

 

»Vsako mišljenje, ki je pri človeku naravnano k reševanju še tako enostavnega problema, je po 

svoji naravi ustvarjalno. Pri tem ni nujno, da posameznik problem reši. Bistvo ustvarjalnega 

mišljenja je povezano s človekovim hotenjem oz. njegovo voljo, da hoče rešiti nek problem, 

drugo vprašanje pa je, ali bo to zmogel. Misel sama torej ni nikoli svobodna, temveč je vedno 

obremenjena z motivacijsko in emocionalno komponento« (Jurman, 2004, str. 98).  

 

»Če oseba ni motivirana za reševanje, zanjo problem sploh ne obstaja. Sicer pa ima prava 

ustvarjalnost svoj lasten izvor motivacije. Po Maslowu je ustvarjalnost motivirana s težnjo 

posameznika, da uresniči svoje potenciale, po Frommu ustvarjalnost izhaja iz temeljne 

človekove potrebe po preseganju obstoječega, Guilford pa vidi izvor ustvarjalnosti v 

radovednosti« (Žagar, 1992, str. 10). 

 

2.4 Človekove pravice 

 

Izobraževanje za človekove (otrokove) pravice je še vedno slabo zastopano v formalnem 

izobraževanju vzgojiteljev. Bolj ali manj je prepuščeno samoizobraževanju in vključevanju v 

dopolnilne oblike izobraževanja. 
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Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948) predstavlja mednarodni standard človekovih 

pravic. Leta 1993 je kar 71 držav (99 % svetovnega prebivalstva) ponovno potrdilo zavezanost 

spoštovanju človekovih pravic, opredeljenih v tem dokumentu. Temeljni sporočili deklaracije 

sta priznavanje človekovega dostojanstva in nediskriminatornost v uveljavljanju človekovih 

pravic. Osnovne pravice pripadajo vsem ljudem, ne glede na raso, spol, barvo kože, vero, jezik 

in politično ali drugo prepričanje. 

 

Za naš prostor je še bolj pomembna Evropska konvencija o človekovih pravicah, saj je pravno 

zavezujoča. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah predstavlja okvir spoštovanja in zavezovanja za otrokove 

pravice. Pomembna je zlasti za vzgojitelje, učitelje in druge, ki delajo z otroki. Določa merilo 

za zaščito otrok pred zanemarjanjem in zlorabo, njeno ključno vodilo pa je otrokova korist.  

Pravice Konvencije o otrokovih pravicah lahko razdelimo v tri skupine (Turnšek, 2004, str. 21–

22): 

 pravice, ki zagotavljajo ustrezno oskrbo (angl. provision) – pravice do posedovanja in 

dostopa do stvari in storitev (npr. državljanstva, izobraževanja, zdravstvenega varstva, 

igre ipd.); 

 pravice, ki zagotavljajo zaščito (angl. protektion) – pred zlonamernim ravnanjem, 

izkoriščanjem za delo, spolnim izkoriščanjem, fizično in psihično zlorabo, 

sodelovanjem v oboroženih spopadih ipd.); 

 pravice, ki zagotavljajo soodločanje otrok (angl. participation) – pri odločitvah, ki 

zadevajo njihovo življenje, vključno z zagotavljanjem svobode govora, kulturne 

identitete, veroizpovedi in jezika.  

 

Čeprav so pravice opredeljene v dokumentih in se države zavezujejo, da jih bodo spoštovale, 

je vsakdanje življenje polno primerov, ki kažejo na velik razkorak med deklarativnim in 

dejanskim stanjem. 

 

2.4.1 Vrtec in otrokove pravice 

 

Morda se na prvi pogled zdi, da je razmišljanje o pravicah otrok v vrtcu odveč; zdi se 

samoumevno. Razvoj institucionalne predšolske vzgoje v zadnjih desetletjih resnično kaže 
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velik napredek, pa vendar prav zadnja prenova predšolskega kurikula in študija prikritega 

kurikula opozarjata, da so tudi v vrtcu kršene temeljne otrokove pravice.  

 

Morda je v slovenskem vrtcu res dobro poskrbljeno za otroke; morda preveč? Koliko smejo 

otroci znotraj teh kakovostnih institucij sodelovati in sooblikovati svoje življenje? Ali ni prav 

zadnji sklop pravic – pravic, povezanih s participacijo – tisti, ki je ključnega pomena za 

demokratizacijo predšolskega kurikula in obenem v vrtcu najbolj zanemarjen? 

 

Rezultati raziskovanja mnenj vzgojiteljev v določeni meri potrjujejo to tezo. Več kot tri četrtine 

vzgojiteljic namreč ocenjuje, da otroci nimajo nikakršnega vpliva na odločanje v vrtcu, niti na 

tiste, ki neposredno zadevajo vsakdanje življenje (nakup igrač in materialov, opremo igralnice, 

potek praznovanj in prireditev). Med prioritetami, ki bi po mnenju vzgojiteljic najbolj 

prispevale k izboljšanju kakovosti predšolske vzgoje, je na prvem mestu prav višja stopnja 

soodločanja in sodelovanja otrok (Turnšek, 2004, str. 22–23). 

 

2.4.2 Pomen aktivnega učenja v vrtcu 

 

Po mnenju Brunerja (v Maksim, 1997) je učenje v vrtcu aktiven oz. participativen proces, kadar 

zadostimo naslednjim merilom: 

 nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah in poimenovanjih 

otrok; 

 zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s katerimi 

odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja; 

 omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oz. jih uporabijo za 

reševanje različnih problemskih situacij. 

 

Vsako otrokovo učenje zagotovo aktivira določene mišljenjske procese, vendar pa ni vsak 

vzgojiteljev pristop k učenju aktiven. O aktivnem (dejavnem, participativnem) učenju 

govorimo takrat, ko vzgojitelj namenoma uporablja takšne pristope (metode, tehnike in 

postopke), ki zagotavljajo visoko stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja 

informacij, izkušenj in − še zlasti v procesu nastajanja novega znanja − novih predstav ter 

pojmov. 
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Vzgojiteljičino načrtovanje in organiziranje učnih dejavnosti v veliko meri oblikujejo njene 

lastne izkušnje v obdobju šolanja in njene razlage pojmov znanje, učenje in poučevanje. 

 

Mednarodne študije ugotavljajo, da je prenos stališč v prakso odvisen od več dejavnikov: 

 osebne izkušnje vzgojiteljic iz lastnega šolanja in vzgoje; 

 pritiske staršev in učiteljev, da bi se otroci čim več naučili in pripravili na šolski red; 

 številčne skupine otrok; 

 omejitve prostora;  

 odsotnost pedagoškega kadra. 

 

Glede na rezultate raziskovanja predvidevamo, da praktiki pogosto vedo, kakšne strategije 

učenja so uspešnejše in primerne za predšolsko obdobje, vendar v konkretnih situacijah ne 

poznajo »orodij« (metod, tehnik in pristopov), s katerimi bi dosegli osebne cilje in prioritete. 

Premike v praksi vrtcev v smeri dejavnega učenja je mogoče zagotoviti z intenzivnim 

usposabljanjem vzgojiteljev za uporabo pristopov k načrtovanju in izvajanju dejavnosti, ki 

zagotavljajo dejavno vlogo otroka v procesu izobraževana (Turnšek, 2004, str. 2–3). 

 

2.4.3 Raziskovalne aktivnosti predšolskega otroka 

 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi, razmisleku o dejavnosti ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce, 1999, v 

Papotnik, 2005). 

 

Z igro je tesno povezana otrokova raziskovalna aktivnost. Raziskave so pokazale, da je 

otrokova aktivnost najprej usmerjena na raziskovanje in spoznavanje predmeta. Šele potem, ko 

predmet postane znan, se otrok začne z njim igrati. To pomeni, da se raziskovanje in igra 

razlikujeta po notranji strukturi in motivaciji (Žagar, 1992, str. 27). 

 

Učenje z odkrivanjem je posebna oblika učenja, ki je analogna procesu ustvarjanja (prav tam). 
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2.4.4 Raziskovanje 

 

Maksim (1997) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega (participativnega) učenja, ki 

je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema 

temeljnima ciljema izobraževanja: 

 ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje; 

 oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov. 

 

Dolgoročni cilj učenja skozi raziskovanje je torej procesne narave. Namenoma govorimo o 

ohranjanju in ne razvijanju radovednosti, saj izhajamo iz predpostavke, da sta želja po 

odkrivanju novega in iskanje smisla ter razlag našega življenja v svetu nekaj, kar je otrokom 

lastno. Omogočanje izkušnje raziskovanja daje otrokom sporočilo, da je radovednost zaželena, 

kar spodbuja notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu (poleg igre kot osnovnega medija), saj 

marljivi rezultati (ocene in testi) še niso prevladujoča motivacija za učenje. Raziskovanje 

zahteva od vzgojiteljice, da bo skupaj z otroki raziskala izbran problem tako, da bo otrokom v 

podporo in pomoč pri samostojnem iskanju odgovorov, pri tem pa se bo tudi sama učila. Vloga 

vzgojiteljice ni več podajanje izdelanih – objektivnih znanj, pač pa organizacija in pomoč 

otrokom pri dokumentiranju in analiziranju podatkov (Turnšek, 2004, 3–4). 

 

»Raziskovanje je motivirano predvsem z novimi, kompleksnimi in nepričakovanimi 

situacijami, medtem ko so neposredne pobude za igro bolj v otroku in njegovih čustvih, 

doživetjih ter stanjih« (Žagar, 1992, str. 27). 

 

2.4.5 Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom 

 

Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oz. končnim rezultatom. V tem sledi 

enemu temeljnih načel Kurikuluma za vrtce (1999). Otroci se naučijo več, kot predhodno 

nameravajo vzgojiteljice. Naučili so se torej, kako se učiti in kako priti po sistematični poti od 

uganke do rešitve. Raziskovalni projekti so postali projekti socialnega učenja: otroci so se 

naučili spretnosti sodelovanja in timskega reševanja uganke. Raziskovanje zagotavlja 

integracijo znanje-spretnosti-stališča/vrednote.  
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Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok in njihovih predznanj ter poimenovanj. 

Zato pogosto v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, pač pa otroci gradijo nove predstave 

in pojme. Izhodišče učenja so problemi, ki so zanimivi, relativni in smiselno povezani z 

življenjem otrok. Raziskovanje zagotavlja iniciative otrok in njihovo udeležbo v vseh fazah 

raziskovanja (Turnšek, 2004, str. 4–5). 

 

2.4.6 Odprti tip raziskovanja 

 

Maxim (1997) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja in govori o dveh tipih 

raziskovanja: 

 raziskovanje problemov zaprtega tipa; 

 proces reševanja problemov odprtega tipa. 

 

Za odprti tip raziskovanja je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju različnih 

(alternativnih) rešitev zastavljenega problema oz. vprašanja. Otroci razmišljajo o več možnih 

rešitvah in iščejo izvirne ter raznolike rešitve, zato s tem pristopom spodbujamo zlasti 

kreativnost. 

 

Koraki v raziskovanju odprtega tipa so (Turnšek, 2004, str. 5–6): 

1. opredelitev problema; 

2. iskanje alternativnih rešitev problema; 

3. izbira in preizkušanje rešitev; 

4. ocena rešitev; 

5. uporaba rešitev.  

 

2.5 Projektno vzgojno delo 

 

»S projektnim načinom dela in učenja spodbudno, vsebinsko in procesno vplivamo na poklicno 

informiranje in svetovanje ter oblikovanje pozitivnih odnosov med človekom in naravo in 

tehniko, ki jih dosegamo s premišljenim načrtovanjem, analiziranjem in vrednotenjem 

doseženih učinkov ter rezultatov, ki se kažejo na področju doseganja čustvenih, spoznavnih in 

procesnih ciljev« (Papotnik in Brglez, 2012, str. 16). 
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»Projektno vzgojno delo je eden izmed načinov izvedbe usmerjenega vzgojnega dela. Temelji 

na projektni strukturi dela, zaradi katere se bistveno izboljšajo medsebojni odnosi vseh, ki so v 

tem procesu udeleženi. Projektno vzgojno delo lahko razumemo kot odprt didaktični sistem, ki 

omogoča znotraj svoje strukture uporabo različnih metod, odvisno od vsebine« (Glogovec, 

1992, str. 38).  

 

2.5.1 Temeljne značilnosti projektnega vzgojnega dela 

 

Temeljne značilnosti projektnega vzgojnega dela so (prav tam): 

1. spoštovanje osebnosti otrok, staršev in vzgojiteljev; 

2. aktivnost otrok s poudarkom na otrokovi praktični aktivnosti, igri, raziskovalni 

aktivnosti in učenju z odkrivanjem; 

3. procesnost – projekt je proces, ki je v svoji zasnovi ustvarjalno dogajanje; 

4. integracija vsebin (povezava pedagoških področij v okviru teme projekta); 

5. konkretnost teme z usmerjenostjo na življenjsko in za otroka smiselno situacijo; 

6. odprtost (vsebinska, časovna, prostorska in z vidika virov informacij ter sodelujočih); 

7. načrtovanje vzgojnih ciljev, ki jih lahko vzgojitelj po izteku projekta vrednoti z vsemi 

udeleženci; 

8. kooperativnost oz. interakcija in komunikacija med vsemi udeleženci (otroki, starši, 

vzgojitelji in zunanjimi sodelavci). 

 

»Projektno vzgojno delo si utira pot tudi v vzgojno-izobraževalni sistem, vendar ne več kot 

materializiran produkt. Danes je cilj projekta oblikovanje procesa, v katerem se otrok razvija v 

ustvarjalno, in svobodno osebnost« (Glogovec, 1992, str. 78). 

 

2.5.2 Spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Otroka je treba včasih usmerjati k zastavljanju vprašanj. Odrasli naj otroke spodbujajo, da 

svobodno izražajo svoje občutke ali mnenje in povedo ter ocenijo svoje zamisli. Otrokom naj 

dovolijo, da so izvirni in naj ne podcenjujejo njihovih dosežkov. Otroci naj imajo stike z 

drugimi ustvarjalno razmišljajočimi osebami skozi knjige, televizijo in pogovore z odraslimi 

ter starejšimi otroki (Enion, 2002, str. 8–13). 
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»Razvoj ustvarjalnosti lahko spodbujamo do meje, ki je določena z dednostjo. Pri tem je zlasti 

pomembno, kakšne spodbude dobi otrok na najnižji ekspresivni ravni. Otrok mora usvajati 

razne tehnike in znanja tako, da bo ohranil spontanost in ekspresivne ravni. Zdi se, da prav tu 

dela vzgoja napako, saj spontanost pri mnogih otrocih ugaša« (Žagar, 1992, str. 20). 

 

»Otroci imajo radi miren kotiček za svoje delo in se bodo zadovoljno igrali, če bodo vedeli, da 

smo nekje v bližini. Otroku je treba zagotoviti primerne pripomočke in priložnosti za 

eksperimentiranje. Treba ga je spodbujati, da išče razlage tudi, če so napačne. Izzovemo ga z 

igranjem iger, ki krepijo njegov spomin in zahtevajo pozornost ter zbranost. K novim 

dejavnostim ga raje pritegnemo kot silimo. Ne pozabimo, da tisti, ki se vse življenje učijo, to 

počnejo zato, ker jim je to v veselje« (Einon, 2002, str. 110–111). 

 

2.6 Otrok in tehnika 

 

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

vsak dan srečuje tudi s tehniko in tehnologijo. Pri svojih dejavnostih opazuje, prepoznava in 

posnema tehnične stvaritve iz svojega okolja. V svojih igrah konstruira in gradi, pa tudi 

razstavlja. Tako si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike ter njegove 

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

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

 

2.6.1 Tehnična vzgoja v vrtcu 

 

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

načrtujejo, preizkušajo, gradijo, izdelujejo in vrednotijo. Težišče dela je na spoznavanju 

materialov, obdelovalnih tehnik, orodja in naprav ter razumevanju funkcionalnih zvez. Pri tem 

izdelek ni namen, ampak le sredstvo za oblikovanje otrokove osebnosti« (Papotnik, 1988, str. 

18–19). 

 

»Praktično aktivnost pri delovno tehnični vzgoji v vrtcu moramo torej poimenovati kot 

kompleksno aktivnost, pri kateri so otroci in vzgojitelji postavljeni v aktiven in ustvarjalen 

odnos do preoblikovanja začetnega stanja materiala« (Papotnik, 1988, str. 13). 
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2.6.2 Kurikulum za vrtce in tehnična vzgoja 

 

Tehnična vzgoja je v kurikulumu za vrtce (1999) prepletena med vsemi področji, ni pa 

opredeljena kot samostojno področje dejavnosti.  

 

Prav gotovo je največ teh možnosti v okviru narave, kjer so tudi zapisani globalni in konkretni 

cilji, ki so prepoznavni kot cilji tehnike in tehnologije« (Papotnik, Katalinič in Fošnarič, 2005, 

str. 62). 

 

2.6.3 Cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s področja narave  

 

Otrok naj (prav tam): 

 spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost; 

 spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje, odkriva in spoznava naj lastnosti 

teles (predmetov); 

 odkriva lastnosti zraka; 

 prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava njihov 

namen in pomen; 

 se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

 razvija predstavo o nastajanju odpadkov in pomenu ter možnosti predelave;  

 spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. 

 

2.6.4 Uporaba različnih materialov 

 

Plastične snovi uporabljamo prav na vseh področjih človekovega udejstvovanja, tako v 

industriji kot v vsakdanjem življenju. Odlikujejo jih mnoge lastnostim, zaradi katerih so 

uporabne skoraj za vse: specifična teža, preprosto oblikovanje, preprosto barvanje, lep videz, 

odlične izolacijske sposobnosti itd. (Papotnik, 1988, str. 176–177). 

 

Stiropor je sintetični produkt, izdelan iz drobnega zrnatega kristalnega materiala polistirena. 

Pod vplivom temperature se oblikuje, reže in mehča. Največ se uporablja za izolacije in 



18 

embalaže. V vrtcih in šolah ga uporabljamo za izdelavo najrazličnejših izdelkov. Odlikujejo ga 

lastnosti, kot so majhna teža, odlična sposobnost izolacije in ne trohni, gnije ter plesni. 

Neprimerna lepila, ki vsebujejo topila, stiropor stopijo. Je krhek in vnetljiv (Papotnik, 1988, str. 

177–178). 

 

Kovine so ljudje uporabljali že pred približno 7000 leti za izdelovanje orodja, zaponk, zapestnic 

in različnih drugih predmetov. Za kovine je značilno, da imajo kovinski sijaj in se lahko 

mehansko preoblikujejo (kujejo, valjajo, vlečejo, iztiskavajo, ulivajo). Kovine so dobri 

prevodniki električnega toka in toplote (Zorec, 2005, str. 16).  

 

Les kot gradivo tvorijo olesenele rastlinske celice. Gre torej za organsko gradivo, ki zaradi svoje 

porozne zgradbe tudi kasneje ohrani nekatere lastnosti žive snovi. Spada med najpogosteje 

uporabljena gradiva za izdelavo različnih predmetov. Les je trden, upogljiv, prožen, predvsem 

pa lep, topel in preprost za obdelavo. Razlikujemo les iglavcev in listavcev, sicer pa lahko lesne 

vrste delimo na mehke in trde (Zorec, 2005, str. 10–11). 

 

Papir je pogosto uporabljen material. Pri uporabi papirnih gradiv moramo paziti na smer 

vlaken, ki so se usmerila enako, kot je na papirnem stroju tekel proces izdelave. Papir (še 

posebno karton in lepenka) je zato v vzdolžni smeri težje upogljiv, medtem ko se v prečni smeri 

zardi ohlapnejše povezave med vlakni lažje upogne (Zorec, 2005, str. 8). Papir, karton in 

lepenka se med seboj razlikujejo po debelini, plastnosti, teži in kakovosti. Papir vpija vlago, 

gori, lahko ga mečkamo, režemo, trgamo, upogibamo in zvijamo (Papotnik, 1988, 

str. 139−143). 

 

Tekstil, tekstilne surovine razvrščamo po izvoru v naravna in kemična vlakna. Lastnosti 

tekstilnih vlaken so odvisne od kemične sestave vlaken in njihove zgradbe. Fizikalne lastnosti 

so: dolžina, debelina, prožnost, obstojnost na svetlobi, vnetljivost in razkroj. Kemične lastnosti 

so: odpornost proti kislinam, vodi, barvilom in topilom. Biološke lastnosti so: odpornost proti 

mikroorganizmom in insektom (Jug, 1990, str. 12).     
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Premalokrat se zavedamo, kako pomembno je razvijanje ustvarjalnosti pri predšolskem otroku. 

Menim, da vzgojiteljice še vedno premalo vključujejo otroke v načrtovanje življenja in dela v 

vrtcu. Turnšek (2004) meni, da bi otroci morali imeti več možnosti participiranja. Žagar (1992) 

prvi, da mora otrok usvajati razne tehnike in znanja tako, da bo ohranil spontanost. Zdi se, da 

ravno tu dela vzgoja napako, saj spontanost pri mnogih otrocih s starostjo ugaša. 

 

Kurikulum (1999, str. 19) pravi, da je treba predšolsko obdobje razumeti kot pomembno za 

predšolskega otroka samega. Vzgoja se mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi do 

novih izkušenj, doživetij in spoznanj s pomočjo problemov, ki od njega zahtevajo nenehno 

aktivnost. 

 

Z diplomskim delom želim otrokom omogočiti aktivno sodelovanje pri načrtovanju, 

izdelovanju in uporabljanju izdelkov s pomočjo tehnike in tehnologije. Otrokom želim 

omogočiti tudi čim več izkušenj z različnimi materiali, hkrati pa jim dati možnost, da se 

seznanijo z različnimi tehnikami in orodji, ki jih bodo uporabljali. 

 

Namen diplomskega dela je, da bom pri otrocih razvijala in spodbujala tehnično ustvarjalnost, 

hkrati pa tudi večjo vključenost otrok v vrtčevski vsakdan, obenem pa upoštevala njihove ideje 

in skrbela za njihovo udejanjanje. Projekt je potekal kot nekakšno prepletanje idej in njihovega 

preizkušanja v praksi. Ključnega pomena za kakovostno izvedbo je ustvarjanje klime, ki 

spodbuja ustvarjalnost. 

 

Papotnik in Brglez (2012) menita, da sposobnosti dobijo za človeka pravo vrednost, ko se 

ustvarjalno izrazijo. Dokler se ne izrazijo, pomenijo le potencial in so neuresničene dispozicije, 

ki jih moramo obravnavati drugače kot takrat, ko se uresničijo v praksi. 

 

Einon (2002) pravi, da je v majhnih otrocih dovolj radovednosti in samozavesti, da preizkušajo 

nove stvari. Ne sramujejo se in se ne bojijo delati napak. 
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3.2 Cilji 

 

Cilji diplomskega dela so: 

 otrokom omogočiti okolje, v katerem lahko spoznavajo in ustvarjajo iz različnih 

materialov ter si tako razvijajo tehnične ustvarjalne zmožnosti in sposobnosti;  

 otrokom dvigniti raven demokratičnega odločanja.  

 

3.3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali bodo otroci prepoznali različne materiale in jih znali poimenovati? 

2. Ali bodo razlike pri prepoznavanju materialov med dečki in deklicami? 

3. Katere materiale bodo otroci želeli preoblikovati in z njimi ustvarjati? 

4. Kakšno je poznavanje orodij in pripomočkov, ki jih bomo uporabljali pri dejavnostih? 

5. Ali jih znajo otroci pravilno in varno uporabljati? 

6. Ali bodo otroci motivirani za razvoj idej? 

7. Katere tehnološke operacije bodo otroci sposobni opravljati sami in pri katerih bodo 

potrebovali pomoč odrasle osebe? 

8. Ali bodo otroci pri delu natančni in vztrajni? 

9. Ali bodo otroci pri delu pokazali ustvarjalnost in domiselnost? 

10. Ali bodo otroci vrednotili in cenili svoje delo in izdelke drugih? 

 

3.4 Raziskovalna metoda 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Izhajala sem iz otrok in z njimi 

izvajala dejavnosti. S pomočjo opazovanja in dokumentiranja sem pridobila odgovore, ki sem 

jih po dejavnostih analizirala. Odgovore sem pridobila tudi z anketo. Vprašanja sem zastavila 

vsakemu otroku posebej pred izvedbo dejavnosti in po njej.  

 

Za vzorec raziskave sem izbrala skupino 24 otrok drugega starostnega obdobja, starih 4–5 let. 

Otroci skupine »Poskokci« obiskujejo Vrtec Mavrica Trebnje. Radi pojejo, plešejo, ustvarjajo 

in raziskujejo. 
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Projekt sem izvedla z odprtim tipom raziskovanja z naslovom Različni materiali za tehnično 

ustvarjalnost v vrtcu, s katerim sem zagotovila čim večjo samostojnost otrok in njihovo aktivno 

vlogo v vseh fazah raziskovanja. 

 

3.5 Uvodne dejavnosti 

 

3.5.1 Predstavitev skupine 

 

V raziskovanje sem vključila 24 otrok, od tega 8 deklic in 16 dečkov. Otroci so se predstavili 

takole: 

 

Lepi smo, smešni smo in radi se smejemo. 

Smo poskokajoči, radi rišemo, ustvarjamo, 

in se tako zabavamo. 

Radi se imamo, ker že dobro se poznamo. 

»Poskokci« 

 

3.5.2 Postavitev raziskovalnega problema 

 

Na začetku raziskovanja sem vsakemu otroku posebej zastavila vprašanje, s katerim sem želela 

ugotoviti, katere materiale otroci že prepoznajo. Otroci niso prepoznali vseh materialov, zato 

sem jih spodbujala, da bi jih v vrtcu lahko bolje spoznali, če bi z njimi ustvarjali. Zastavila sem 

jim vprašanje: »Kaj je to ustvarjanje?« 

Nekaj odgovorov otrok: 

»Da nekaj izdelujemo.« 

»Da nekaj narediš.« 

»Da prstki kladivajo.« 

 

V nadaljevanju sem uporabila tehniko miselnega viharja z vprašanjem: »Ali bi tudi vi želeli 

ustvarjati v vrtcu? Kaj bi želeli izdelati?« 

 

Predlogi otrok so bili: ladjice, hiške, snežake, igrače, lutke, sneg in led, polžke, dom za živali 

ipd. Ti predlogi so postali tudi naše izhodišče za ustvarjanje. 
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3.5.3 Motivacija 

 

V naslednjih dneh smo se odpravili v knjižnico in si izposodili različne knjige, ki so nam bile v 

pomoč pri nadaljevalnih dejavnostih. Otroci so vsak dan posegali po knjigah, jih pregledovali 

in z lističi označevali izdelke, ki bi jih želeli izdelati. 

 

Za razmišljanje in pogovor sem izkoristila tudi razstavo otrok in staršev iz sosednjega oddelka. 

Otroci so poimenovali materiale, iz katerih so bili izdelki, nekateri pa so že začeli z razlago 

postopkov, s pomočjo katerih bi naredili določen izdelek. 

 

V vrtec so začeli prinašati različne predmete in svojim prijateljem razlagali, iz česa so narejeni. 

Dogovorili smo se, da uredimo kotiček, kamor bomo lahko shranili več materialov. V igralnico 

smo prinesli plastične zaboje, na katere smo nalepili poimenovanja posameznih materialov. Po 

nekaj dneh so začeli otroci prinašati še druge stvari: plastenke, les, kartonsko embalažo ipd. 

Otroci so na začetku pogosto posegali po lesenih materialih in kartonski embalaži ter 

konstruirali različne modele.  

 

 

Slika 1: Ogled razstave. 

 

3.5.4 Razvrščanje predmetov glede na material  

 

Na začetku sem želela preveriti predznanje otrok o poznavanju materialov. Ena izmed 

dejavnosti je bila tudi razvrščanje predmetov. 
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Otroci so pokazali veliko zanimanja pri razvrščanju. Vedno so se naučili kaj novega, na kar so 

bili ponosni. Na mizo so prinesli zaboje z različnimi materiali in več predmetov oz. igrač iz 

igralnice. Igrali smo se eko detektive. Trije otroci so bili vedno eko detektivi, ki so dajali 

navodila, ostali pa so razvrščali. Otrokom so dali npr. navodilo: »Pravilno razvrsti vse lesene 

predmete.«  

 

 

Slika 2: Razvrščanje predmetov glede na material. 

 

3.5.5 Izbira idej 

 

Po uvodnih dejavnostih so otroci pokazali veliko zanimanja in idej. Ugotovili so, katere 

materiale vse že imamo in kaj bi iz njih lahko izdelali. Mize smo zložili skupaj in nanje 

razporedili vso literaturo z idejami, ki so jih otroci označili v knjigah. Naš osrednji problem je 

bil, kako strniti ideje, da bodo res upoštevane želje vseh otrok. Otroci so pokazali veliko 

sodelovanja. Skupaj smo poiskali ustrezno rešitev glede na naše zmožnosti. Za vsak izdelek so 

otroci predlagali tudi ustrezen material. Kar koli smo potrebovali, so nam z veseljem prinesli 

otroci in starši od doma, nekaj pa smo kupili tudi v trgovini. 

 

3.6 Ustvarjalne dejavnosti 

 

3.6.1 Ustvarjanje iz plastičnih materialov 

 

Predlagan izdelek: Igračka iz plastenke (Ban, 2005, str. 105) 



24 

Gradiva in orodja: 

 plastenka; 

 akrilne barve; 

 gumb; 

 vrvica; 

 škarje; 

 kladivo; 

 žeblji; 

 podlaga za zaščito mize. 

 

Z lepenkarskim nožem sem vsakemu otroku posebej odrezala vrh plastenke, vse ostalo so bili 

otroci sposobni izdelati sami. Veliko so se pogovarjali in si med seboj pomagali. Največ 

vztrajnosti so pokazali pri izrezovanju plastenke s škarjami, pri barvanju pa so bili nekateri 

otroci zelo izvirni, le redki so ponavljali za drugimi. Igračo so želeli izdelati vsi otroci, vendar 

niso bili vsi dovolj natančni, kar so ugotovili pri vrednotenju in preizkušanju igrače. Samo en 

deček igrače ni dokončal, ker je bil zaradi bolezni odsoten. 

 

»Z izdelano igračo lahko otrok uri koordinacijo oči in rok ter hitro odzivnost. Reciklira odpadne 

materiale in se ekološko osvešča« (prav tam). 

 

  

Slika 3: Deklica s škarjami reže 

plastenko. 

Slika 4: Deklica riše vzorec na svojo 

igračo. 
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Slika 5: Otroci vrednotijo svoje igrače. 

 

3.6.2 Ustvarjanje iz stiropora 

 

Izdelek: Gugajoči pingvini (Ban, 2005, str. 42–43) 

 

Orodja in gradiva: 

 stiroporne kroglice; 

 tempera barve; 

 valovita lepenka, karton; 

 zobotrebci; 

 lepilo; 

 škarje; 

 ravnilo. 

 

Stiropor je lahek material, ki se da zlahka oblikovati. Narezane ali nalomljene dele stiropora so 

otroci spajali z zobotrebci in jih nizali v svobodne tehnične strukture. Nekateri so se z njim tudi 

izživeli in ga drobili s prsti, vendar so hitro ugotovili, da je to naporno za čiščenje. 

 

Preden so se otroci lotili izdelovanja pingvinov, smo se skupaj dogovorili, katere materiale 

poleg stiropora še potrebujejo in katera orodja je treba prinesti v vrtec. Otroci so se ustvarjanja 

lotili vsak na svoj lasten način. Skozi proces so ugotavljali, kako se stiropor lahko tudi pobarva 

in − kot največja zanimivost − spaja se z zobotrebci. Posamezni otroci niso bili zadovoljni s 

spajanjem, zato so za trdnejši spoj uporabili še lepilo. Iz valovite lepenke so izrezali pravokotnik 
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za noge in krila. Pokazala sem jim, kako lahko s pomočjo ravnila natančno zarišejo pravokotnik. 

Bili so navdušeni nad uporabo ravnila.  

 

»Vas zanima, kako pingvinček hodi? S prstom pritisnite na njegovo nogo in spustite« (prav 

tam). 

 

Poleg pingvinov so otroci iz stiropora ustvarjali še prometne znake, metuljčke, snežake, 

vesoljce z enim očesom ipd. 

 

Eden izmed dečkov je dejal: »Stiropor mi je všeč, ker lahko narediš strička, ki se deska, pa ne 

rabiš nič lepit, pritrdiš z zobotrebci in lahko daš v vodo in lepilo ne odstopi.« 

 

  

Slika 6: Deklici z nožem režeta stiropor. Slika 7: Deček z ravnilom zarisuje noge 

za pingvina. 

 

 

Slika 8: Otroci preizkušajo funkcionalnost izdelkov. 
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3.6.3 Ustvarjanje iz kartona 

 

Predlagan izdelek: Tobogan (Ban, 2009, str. 44–45) 

 

Orodja in gradiva: 

 tulci toaletnega papirja; 

 kartonska embalaža; 

 škarje;  

 svinčnik; 

 lepilo; 

 vroče lepilo. 

 

Otroci so od doma prinesli veliko tulcev in urili rezanje na pol. Ena izmed deklic je bila pri 

delitvi na polovico zelo natančna. Ko so otroci to opazili, so jo prosili, naj jim pomaga. 

Predlagala je, naj si izberejo njen na pol prerezan del tulca in ga s svinčnikom zarišejo na 

svojega. Otroci so izdelali model, s pomočjo katerega so si olajšali delo. Polovice tulcev so 

poljubno sestavili in lepili v cesto kot žlebove (enega v drugega). Cele tulce so uporabili kot 

tunele. Lepilo se ni sušilo dovolj hitro, zato so za lepljenje uporabili vroče lepilo. Hitro so 

ugotovili, da je vroče tudi skozi karton, zato so drug drugega opozarjali na previdnost. Deček 

je dejal: »Tole lepilo je kot pajčevina, sem se kar prlepu.« Deklica je ugotovila: »Če gre lepilo 

na mizo, ga ne smem prijeti takoj, ker me bo speklo v prst.« Najprej so lepili s strahom, ko pa 

so osvojili pravi način, so delo opravili z veseljem in ponosom. Vroče lepilo so otroci znali 

varno uporabljati. Tunel je bilo treba še pritrditi na kartonske škatlice, da so dobili naklon. Na 

koncu je bilo treba izdelek še preizkusiti. Ugotovili so, da gre steklena kroglica dlje, ker je bolj 

gladka od plastične.  

 

Iz kartonske embalaže so otroci izdelovali še različne hišice. Pri ustvarjanju iz kartona otroci 

niso potrebovali pomoči odraslega.  
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Slika 9: Otroci ustvarjajo iz kartonske 

embalaže.  

Slika 10: Deček lepi z vročim lepilom. 

 

 

Slika 11: Deček in deklica preizkušata tobogan. 

 

 

Slika 12: Deklice izdelujejo hišice za svoje igrače. 
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3.6.4 Ustvarjanje iz papirja 

 

Predlagani izdelek: Leteče rakete (Neale, 2013, str. 178–179) 

 

Orodja in materiali: 

 barvni papir velikosti A4; 

 flomastri za okraševanje (po želji). 

 

Papir je čudovito gradivo za najrazličnejše izdelke. Z otroki smo na mizo najprej pripravili liste 

različnih barv. Pri zgibanju rakete sem otroke vodila tako, da sem jim demonstrirala in hkrati 

razlagala postopek. Z mano je naenkrat sodelovalo pet do šest otrok. Prvi in drugi pregib so vsi 

otroci zmogli brez težav. Nekateri so bili površni in so postopek ponovili. Pri tretjem pregibu 

so imeli težave. Otroke sem spodbujala, da pri vsakem pregibu močno pritisnejo s prsti, da 

naredijo lepe, močne pregibe. Nekaterim na začetku ni šlo najbolje, zato so postopek večkrat 

ponovili. Takoj ko je bila raketa končana, so jo želeli otroci preizkusiti. Pri vrednotenju so bili 

zelo kritični. Dejali so, da so najdlje poletele tiste rakete, ki so bile najbolj natančno izdelane. 

Izdelek so končali vsi otroci, potem pa smo preizkusili še skupni polet. Otroci so bili navdušeni, 

da lahko navaden kos papirja z zgibanjem spremeniš v sijajne rakete. V naslednjih dneh so 

otroci od doma prinašali še najrazličnejše izdelke, ki so jih s straši zgibali doma. Preizkušali so 

jih v vrtcu in nove postopke naučili svoje prijatelje. 

 

Papotnik (1999) pravi, da se pri pregibanju papirja kaže spretnost v hitrosti, natančnosti in 

usklajenosti gibanja prstov. 

 

Na papir so otroci risali s šestilom različno velike kroge. Nekateri so jih potem med seboj 

povezali in izdelali polžke. S šestilom so imeli otroci veliko težav, vendar so bili tako 

navdušeni, da so vztrajali in ugotavljali različne načine, kako priti do rešitve. Kljub temu da 

sem jim demonstrirala, so bili njihovi prsti okorni − kot takrat, ko so prvič v roki držali barvico. 

 

Otroci so predlagali, da iz papirja lahko izdelamo tudi cvet rože in ga uporabimo za poletno 

dekoracijo igralnice. Dogovorili smo se o približni velikosti cvetov. Nekateri otroci so cvet 

samostojno narisali, drugi pa so ga želeli obrisati. Pri tehniki izrezovanja cvetov so imeli otroci 

kar nekaj težav. Pokazala sem jim, kako lahko posamezne cvetne liste rožic bolj spretno 
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izrežejo. Vsak otrok je uporabil svoj lasten način dela, vendar so na koncu vsi otroci izdelek 

končali in rožice so krasile zastekljeno steno naše igralnice. 

 

  

Slika 13: Otroci izdelujejo barvne rakete.  Slika 14: Otroci preizkušajo izdelke. 

 

  

Slika 15: Deček obrisuje cvet rože. Slika 16: Deček s šestilom riše različno 

velike kroge. 

 

3.6.5 Ustvarjanje iz lesa 

 

Orodja in materiali: 

 les; 

 lepilo; 

 žeblji;  

 kladivo; 

 klešče; 

 vrtalni stroj; 
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 brusni papir; 

 papir in svinčnik; 

 ravnilo. 

 

Z lesom so otroci že tudi pred projektom veliko ustvarjali. Največkrat so konstruirali različne 

oblike, ki sem jih fotografirala, potem pa smo si jih skupaj ogledali na računalniku. Želela sem, 

da izdelke komentirajo in se dogovarjajo, kaj bi lahko naredili še drugače.  

 

Mizarja sem prosila, da nam je priskrbel več različnih kosov lesa. Otrokom sem pokazala, kako 

se les obrusi. Presenečena sem bila, da je samo en deček prepoznal brusni papir. Demonstrirala 

sem jim tehniko žebljanja. Bili so navdušeni. Takoj so želeli tudi sami preizkusiti. Nekateri so 

imeli na začetku težave, vendar jim je z urjenjem uspelo. Iz lesa so postavljali različne 

konstrukcije. Nato smo pri hišniku poiskali kladiva in žeblje, ki so jih zabijali in ponovno 

gradili. Usmerjala sem jih z različnimi vprašanji in jih spodbujala k razmišljanju, kako nekaj še 

izboljšati. Otroci so velikokrat na osnovi konstrukcije narisali načrt in se nato ubadali s 

problemom, kako to izpeljati. Obiskali smo hišnika in ga prosili za pomoč. Z orodjem nas je 

obiskal v igralnici in z veseljem sodeloval z otroki, ki so ga okupirali z idejami in materialom.  

 

Otroci so žeblje želeli tudi izpuliti. Predlagali so, da si pri hišniku izposodimo tudi klešče. Pri 

ustvarjanju so tako kot dečki uživale tudi deklice. Eden izmed dečkov je dejal, da mu je 

zabijanje žebljev všeč zato, ker je glasno. V lesene klade so zarisali točko in vanjo zabijali 

žeblje. Potem so jih izpulili in jih znova zabijali. Pri opazovanju sem ugotovila, da jim žebljanje 

na koncu ni več delalo težav. 

 

Presenetil me je deček, ki je pri ustvarjanju kolesa poleg konstrukcije narisal načrt, na lesenih 

delih pa s svinčnikom natančno zarisal točko, kjer bo treba spojiti dva lesena dela med seboj.  

Otroci so si novo izdelane igrače z veseljem izposojali med seboj. Vse otroke, ki so prihajali v 

našo igralnico, so opozarjali na previdnost. Igrače so imele zanje izjemen pomen. 
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Slika 17: Otroci zabijajo žeblje v lesene 

klade.  

Slika 18: Deček s kleščami puli žeblje. 

 

 

Slika 19: Deček označuje točko, kjer bo treba spojiti dva lesena dela skupaj. 

 

 

Slika 20: Otroški načrt, izdelan na osnovi konstrukcije. 
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Slika 21: Hišnik pomaga otrokom pri izdelavi lesenih igrač. 

 

 

Slika 22: Igra z novimi igračami. 

 

3.6.6 Ustvarjanje iz tkanine  

 

Predlagan izdelek: Prstne lutke (Ban, 2005, str. 106–107) 

 

Orodja in materiali: 

 filc (klobučevina) različnih barv; 

 škarje; 

 šivanka; 

 sukanec; 

 alkoholni flomaster; 

 lepilo za tekstil; 

 osnovni model za lutko. 
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Otrokom naredimo nepopisno veselje, če lahko po mili volji brskajo po košu s starimi oblekami 

in ostanki blaga. Z blagom so najprej ovijali sebe in imeli kose kot del oblačila, nato pa so ga 

porisali, rezali, lepili ter opazovali vzorce. Ko sem jih vprašala, ali so že kdaj šivali, so mi samo 

trije otroci odgovorili, da že znajo šivati. 

 

Predlagali so, da izdelamo lutke. Oni jih bodo narisali in izrezali, jaz pa jih bom potem sešila, 

ker to že znam. Obljubila sem jim, da jih bom naučila. Ker sem pri rezanju blaga ugotovila, da 

jim je šlo najbolje pri rezanju filca, smo se dogovorili, da se odpravimo v trgovino in kupimo 

metrsko blago, kjer si bojo lahko smo izbrali barvo. 

 

Naredili smo osnovni model za krojenje lutke, potem pa so otroci podrobnosti, kot so ušesa, 

krila ipd., še dorisali in tako izdelali lutko po svoji želji. 

 

Pri risanju kroja ni bilo težav, so pa nastale pri krojenju. Posamezni otroci niso mogli odrezati 

blaga. Za to so krivili škarje, da ne režejo dobro. Eden izmed dečkov je preizkusil vse škarje, 

ki sem mu jih ponudila in tako s preizkušanjem počasi ugotovil način držanja škarij, da so 

odrezale blago. Pokazal je izjemno veliko vztrajnosti in volje ter na koncu izdelal lutko, na 

katero je bil bolj ponosen kot kdor koli drug. 

 

Otroke sem usmerjala samo toliko, kolikor je bilo treba. Pomoč so potrebovali pri vtikanju nitke 

v šivanko. Šivanja so se lotili samostojno, seveda vsak na svoj način. Eni so pretikali blago z 

iglo. Drugi so izdelovali šive tako, da so s šivanko zaokrožili okoli tkanine. Na začetku so 

nekateri otroci delali dolge šive, potem pa so ugotovili, da so v lutki nastale luknje. To jim ni 

bilo všeč, zato so predlagali, da bi še enkrat šivali in se bolj potrudili. 

 

Pri izdelovanju lutk so se v precejšnji meri pokazale lastnosti, kot so vztrajnost, ustvarjalnost 

in domiselnost. Vsi otroci so končali izdelke. Nekateri so naredili več lutk, ker so bili na koncu 

že tako spretni, da so začeli uživati. Iz delavnice otrok, starih 4–5 let, ne smemo pričakovati 

lepo sešitih izdelkov, zagotovo pa nas bodo presenetili z marsikaterim okusno narejenim 

izdelkom. 
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Slika 23: Deček kroji lutko. Slika 24: Deček šiva lutko. 

 

 

Slika 25: Razstava lutk. 

 

3.6.7 Ustvarjanje iz kovine 

 

Predlagan izdelek: Roža iz žice  

 

Materiali in orodja: 

 žica; 

 klešče; 

 lesene palčke; 

 plastelin. 
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Otroci za ustvarjanje iz kovine niso imeli posebnih idej. Povprašali smo očeta enega izmed 

otrok, ali bi nam želel predstaviti, kako iz kovine ustvarjajo v kovinarski delavnici. S prijaznim 

sodelavcem sta za otroke pripravila pravo otroško delavnico. Otroci so si ogledali orodja in 

naprave ter jih preizkušali, na koncu pa s pomočjo mojstrov naredili lasten izdelek − ploščico 

z vgraviranim imenom. S to izkušnjo so otroci spoznali oblikovanje kovin in njihove lastnosti.  

 

V naslednjih dneh je ena izmed deklic prinesla fotografijo, na kateri je bila roža iz žice, in 

predlagala, da jih tudi v vrtcu izdelamo, potem pa jih podarimo staršem.  

 

Nekaj žice smo še našli v omari, nekaj pa smo je naročili pri strokovni delavki, ki za vrtec 

naroča material. Postopek izdelave sem otrokom demonstrirala, potem pa so se lotili izdelave. 

Nastale so unikatne umetnine, ki so jih nekateri za boljšo oporo fiksirali na palčko in palčko 

zapičili v plastelin. Rože smo potem razstavili, tako kot vse ostale izdelke. 

 

  

Slika 26: Oblikovanje kovine v delavnici.  Slika 27: Deček s pomočjo stroja reže 

kovino. 

 

  

Slika 28: Deček sooblikuje izdelek. Slika 29: Končni izdelki iz kovine. 
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Slika 30: Deklica oblikuje rožo iz žice. 

 

3.7 Analiza praktičnega dela  

 

Ugotovitve praktičnega dela so predstavljene v nadaljevanju. 

 

1. Ali bodo otroci prepoznali različne materiale in jih znali poimenovati? 

Pred izvedbo dejavnosti sem individualno vsakega otroka posebej vprašala, katere materiale 

prepozna. Spodbujala sem jih, naj si predmete dobro ogledajo, otipajo in razmislijo. Njihove 

odgovore sem zabeležila in po dejavnostih postopek ponovila. Rezultati so vidni v tabeli 1. Vse 

materiale, s katerimi so otroci ustvarjali, so po dejavnostih prepoznali in jih znali tudi 

poimenovati. 

 

2. Ali bodo razlike pri prepoznavanju materialov med dečki in deklicami? 

Pri preverjanju odgovorov sem ugotovila, da so dečki najbolj poznali les, papir in steklo, deklice 

pa papir, steklo in žico. Najslabše so dečki in deklice pred izvedbo dejavnosti poznali kovino 

in usnje. Prišla sem do zaključka, da med dečki in deklicami ni bilo bistvenih razlik pri 

prepoznavanju materialov.  
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3. Katere materiale bodo otroci želeli preoblikovati in z njimi ustvarjati? 

Otroci so po mojih opažanjih želeli preoblikovati in ustvarjati z lesom, kartonom, papirjem, 

plastičnimi materiali, tekstilom, stiroporom in žico. Kovino so preoblikovali v kovinarski 

delavnici s pomočjo strojev po navodilu in pod nadzorom strokovnjakov. Pri tem so pokazali 

veliko zadovoljstva. Za ustvarjanje iz usnja in stekla otroci niso pokazali posebnega zanimanja. 

 

4. Kakšno je poznavanje orodij in pripomočkov, ki jih bomo uporabljali pri dejavnostih? 

Orodja in pripomočke, za katere sem predvidevala, da jih bomo uporabljali pri dejavnostih, sem 

pokazala otrokom pred dejavnostjo. Odgovore otrok sem zabeležila in jih primerjala z odgovori 

otrok po dejavnostih. Po izvajanju dejavnosti je bil opazen napredek v poznavanju orodij in 

pripomočkov, ki smo jih uporabljali pri dejavnostih. Rezultati so vidni v tabeli 2. 

 

5. Ali jih znajo otroci pravilno in varno uporabljati? 

Želela sem, da ustvarjanje poteka uspešno in varno, zato sem postopke dela otrokom najprej 

demonstrirala. Nato sem se z njimi pogovorila o prikazanem postopku. Otroci so s 

ponavljanjem urili pravilne operacije dela. Pri delu so upoštevali navodila in pravilno ter varno 

uporabljali tehnična orodja. Kljub temu sem otroke neprestano spremljala, saj so včasih 

nepredvidljivi in lahko hitro pride do nenadzorovanega igranja z orodjem. 

 

6. Ali bodo otroci motivirani za razvoj idej? 

Za vsakega otroka sem si vzela čas in ga poslušala. Njegove ideje sem jemala resno in zaupala 

njegovim odločitvam. Pri tem so otroci dobili občutek varnosti in zaupanja. Če se je pokazala 

potreba, sem otrokom nudila dodatna izhodišča za razmišljanje. Za razvoj idej sem otrokom 

pustila veliko časa in svobode. Skozi raziskovanje materialov in ostalega gradiva so otroci vse 

bolj razmišljali, kaj vse bi še lahko izdelali. Skupaj z njimi sem analizirala zamisli in jim 

pomagala pri izvedbi. Občutek ponosa, da jim je uspelo, jih je vodil do novih idej. 

 

7. Katere tehnološke operacije bodo otroci sposobni opravljati sami in pri katerih bodo 

potrebovali pomoč odrasle osebe? 

Otrokom sem posamezne aktivnosti natančno demonstrirala, nato pa jih spodbujala k 

samostojnemu delu. Pri tehničnem ustvarjanju sem jih opazovala in jih sproti opozarjala na 

morebitne napake. Otroci so si pri dejavnostih pomagali z navodili, demonstracijo in si 

pridržali, kar je bilo potrebno. Večino tehnoloških operacij so bili otroci sposobni opravljati 

sami, saj sem dejavnosti prilagodila razvoju otrok. Največ samostojnosti so pokazali pri 
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krojenju in šivanju, kljub temu da so imeli na začetku posamezni otroci pri rezanju blaga s 

škarjami težave. Na začetku so imeli manjše težave pri oblikovanju žice in rezanju papirja, ko 

so izrezovali cvetne liste. Ob preizkušanju so ugotovili sebi primeren način in na koncu zmogli. 

Pri risanju s šestilom so imeli vsi otroci težave. Prsti so bili okorni − kot takrat, ko so v roki 

prvič držali svinčnik. 

 

8. Ali bodo otroci pri delu natančni in vztrajni? 

Pri samem procesu ustvarjanja so otroci spoznali, da je natančnost pri izdelavi pomembna, ker 

vpliva na končni izgled in funkcionalnost izdelka. Pri šivanju lutk so ugotovili, da se zaradi 

dolgih šivov naredijo luknje. To jih je zelo motilo, zato so želeli postopek ponoviti in se bolj 

potruditi. Izjemno vztrajnost je pokazal deček, ki se je več dni ukvarjal s tem, kako bi lahko 

izrezal kroj za lutko. Preizkusil je vse škarje, ki sem mu jih ponudila, in ugotovil, da v škarjah 

ni težava. Vztrajal je in uspel. Otroci so bili pri delu zelo vztrajni, saj so vse izdelke, ki so jih 

začeli, tudi končali, izjema je bil deček, ki je bil veliko odsoten zardi bolezni. 

 

9. Ali bodo otroci pri delu pokazali ustvarjalnost in domiselnost? 

Otroci so pri delu pokazali ustvarjalnost. Da so lahko ustvarjalno funkcionirali in izražali lastne 

zamisli, sem jim nudila oporo in varno okolje, v katerem so bile vse rešitve pravilne. Ob tem 

so se otroci počutili samozavestne in odgovorne. Dopuščala sem jim, da se zmotijo in zgrešijo 

ter to sami ugotovijo in popravijo. Mnogo reči najprej naredijo in šele potem o njih razmišljajo. 

Otroke sem spodbujala k radovednosti in sodelovanju. Največ ustvarjalnosti so po mojih 

ugotovitvah pokazali pri ustvarjanju z lesom in tekstilom, kjer je bil res vsak izdelek unikaten. 

 

10. Ali bodo otroci vrednotili in cenili svoje delo in izdelke drugih? 

Ko so otroci dojeli koristnost svoje aktivnosti, je njihov izdelek dobil pravo vrednost. Svoje 

izdelke so z veseljem pokazali prijateljem in staršem. Izdelki so imeli zanje poseben pomen. 

Bili so kritični do izdelkov drugih in priznali tudi svoje napake. Ko so ob preizkušanju izdelkov 

ugotovili, kako pomembna je natančnost in koliko časa zahteva, je velik pomen dobil tudi sam 

proces. Tako kot so otroci cenili svoje delo, jim je bilo pomembno tudi delo drugih. 
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Tabela 1: Primerjava prepoznavanja različnih materialov pred izvedbo dejavnosti in po 

njej. 

Različni materiali  

 

Število otrok, ki so pravilno 

poimenovali material pred 

dejavnostjo 

Število otrok, ki so pravilno 

poimenovali material po 

dejavnosti 

Papir 23 24 

Les 21 24 

Steklo 18 20 

Stiropor 13 24 

Plastični materiali 13 24 

Tekstil 12 24 

Karton 11 24 

Žica 9 24 

Kovina  9 14 

Usnje 1 4 

 

Tabela 2: Primerjava poznavanja orodij in pripomočkov pred izvedbo in po njej. 

Orodja in pripomočki Število otrok, ki so poznali 

orodja in pripomočke pred 

izvedbo dejavnosti 

Število otrok, ki so poznali 

orodja in pripomočke po 

izvedbi dejavnosti 

Škarje 24  24 

Kladivo 22  24 

Žaga 18  23 

Lepilna pištola 18  24 

Klešče 18  24 

Ravnilo 11 22 

Luknjač 8 15 

Spenjač 4 10 

Šestilo 0 7 
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4 SKLEP 

 

Cilj diplomskega dela je bil, da skozi projektno vzgojno delo v otroku vzbudim zanimanje in 

mu omogočim, da svojo idejo razvija, o njej razmišlja, se o njej pogovarja in jo samostojno tudi 

realizira. Pri tem ne gre samo zato, da otroci pridejo do rešitve, ampak da iščejo različne rešitve. 

Pomembno je, da znajo pridobljene izkušnje kasneje prenesti v druge okoliščine in jih uporabiti 

v življenju. 

 

Otrokom sem omogočila okolje, v katerem so lahko spoznavali in ustvarjali iz različnih 

materialov ter si tako razvijali tehnično-ustvarjalne zmožnosti in sposobnosti. Skozi proces 

ustvarjanja sem otroke spodbujala k ohranjanju radovednosti in jih usposabljala za posamezne 

postopke v procesu reševanja problemov. V projektu so otroci pridobili normo, da je zaželen 

prispevek vsakega otroka in da so ideje vseh enakovredne. 

 

Otrokom sem omogočila, da soodločajo pri ustvarjanju od ideje do končnega izdelka. Želela 

sem jim dvigniti raven demokratičnega odločanja skozi celoten proces. Otroci so pridobili 

interes za tehnične izdelke in pozitiven odnos do tehnične vzgoje. Ustvarjala sem spodbudno 

klimo, ki je nujno potrebna za aktivno raziskovanje. 

 

Otroci so preko dejavnosti ugotovili, da se nekateri materiali lažje preoblikujejo kot drugi, da 

so nekateri trši kot drugi, da se eni lažje režejo kot drugi ipd. Ugotovili so razliko med različnimi 

vrstami tekstila. Najbolj so bili uspešni pri rezanju filca, zato so tudi izrazili željo, da bi ga 

uporabili za izdelke. Pri kovini niso videli možnosti za preoblikovanje, po obisku kovinarske 

delavnice pa so ugotovili, da so za tovrstno preoblikovanje potrebni različni stroji. Glede na 

svoje ugotovitve so bili otroci z nekaterimi materiali bolj ustvarjalni kot z drugimi. 

 

Skozi raziskovanje so se naučili veliko več, kot sem na začetku načrtovala. Še posebej 

pomembni so njihovo razvijanje socialnih odnosov, zmanjšano število konfliktnih situacij in 

timsko reševanje problemov. Posamezni otroci, ki so sprva imeli nekaj težav pri iskanju novih 

načinov za reševanje posameznega problema, so se kasneje izkazali kot zelo ustvarjalne osebe, 

ki črpajo ideje ne le iz znanih dogodkov, ampak jih tudi preoblikujejo in nadgrajujejo. 
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Uživala sem v prijetnem in ustvarjalnem vzdušju otrok. Skupno razreševanje nalog na poti do 

cilja je bilo zanimivo in zabavno. Otrokom sem bila v podporo in pomoč pri samostojnem 

iskanju odgovorov in se ob tem od njih veliko naučila.  
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