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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Izdelava igrače v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in 

empiričnega dela. V teoretičnem sem predstavila splošne razvojne značilnosti 

predšolskih otrok, kakšni so ustvarjalni ljudje in otroci ter prvine aktivnega učenja. 

Opredelila sem pojem igra in igrače, kako delimo igro ter kakšne igrače poznamo. 

Opisala sem tudi materiale, iz katerih smo izdelovali igrače, na primer les, papir in 

umetne mase. Za konec teoretičnega dela sem predstavila otroka, tehniko in tehnično 

vzgojo ter kako poteka varno delo.  

V empiričnem delu sem na podlagi načrtovanih in izvedenih dejavnosti ugotovila, da so 

otroci, stari od 3 do 4 let, do neke mere sposobni izdelati igračo, vendar pri tem 

potrebujejo nekaj spodbude in pomoč odraslega. Otroci so pri dejavnostih pokazali 

veliko zanimanja, ustvarjalnosti, vztrajnosti in veselja. Za konec pa sem napisala svoje 

ugotovitve in nekatere prikazala tudi z grafom.  

Iz lastnih ugotovitev in opažanj sem ugotovila, da so otroci neznane stvari, kot je 

brušenje s steklenim brusilnim papirjem, hitro usvojili. Za delo so bili motivirani. 

Menim, da so otroci pokazali svoje najboljše zmožnosti. Ko so bile igrače izdelane, so 

imeli do njih malo drugačen pristop, saj so se zavedali, kaj so v njih vložili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, razvoj otroka, igra, igrača, tehnična vzgoja. 

 



 

 

  



 

 

ABSTRACT  

Diploma with the title Toy making in kindergarten is composed of theoretic and empiric 

part. In theoretic part are presented general developmental characteristics of preschool 

children. Afterwards diploma dealt with the characteristics of creative adults and 

creative children. I also presented elements of active learning. It was very important to 

define the conception of play and toy in relation to various types of plays and toys. 

Diploma also dealt with materials for making toys such as wood, paper and other 

artificial materials. At the end of theoretic part I presented a child and techniques, 

technical education and how to maintain safe activities.  

Through planned and performed activities in empiric part of my diploma I have 

established that children from age 3 to age 4 are, to some extent, able to make a toy, but 

they need a little stimulation and help of an adult. During activities children showed a 

great deal of interest, creativity, persistence and joy. At the end I wrote my findings and 

presented some of them through a diagram.   

According to my findings and observations I can say that children conquered unknown 

things fast, such as glass sandpaper. Children were motivated for activities. In my 

opinion children showed the best they could. Once the toys were made, the perception 

towards toys was different, because children knew how much effort they put into 

making those toys.  
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UVOD 

Diplomsko delo ima teoretični in empirični del. 

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

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

razvoju sposobnosti. Tako v vrtcu kot doma jih večinoma najdemo v velikih količinah, 

vendar se včasih odrasli ne zavedamo, da za praktičnost in uporabnost igrač niso pogoj 

visoka cena, tematika risanih likov ter lep in popoln videz. Razumevanje otroka in 

njegove igre dozoreva s časom, ki ga preživimo z otrokom.  

Otroci so po naravi ustvarjalni; reči najprej naredijo, pozneje šele razmišljajo, kako so 

do njih prišli. Da bi bili otroci ustvarjalni, morajo imeti priložnost za domišljijsko 

izražanje. 

Igračo, ki jo naredi sam ali s pomočjo odraslih, ima otrok resnično rad in se z njo še 

posebej rad igra. Pri tem, ko igračo izdeluje, razvija spretnosti, oblikovalne in 

ustvarjalne sposobnosti ter si pridobiva nove izkušnje in znanja. Ker želimo današnje 

otroke vzgojiti v ustvarjalne, iznajdljive, domiselne, kritične osebnosti, ki se bodo 

sposobni odzivati na spremembe, je prav, da poudarimo dejavnosti, v katerih so 

nastajale igrače. 

Pri delu v vrtcu z otroki, starimi od 3 do 4 leta, se mi je porajala ideja, ali so otroci 

sposobni že sami izdelati igračo, koliko pomoči odraslega pri tem potrebujejo, katere 

tehnike izdelave igrače jim gredo dobro od rok in katere malo slabše. V empiričnem 

delu sem poskušala doseči zastavljene cilje in odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

Zbrane ideje ponujam kot možne spodbude vsem, ki delajo z otroki, pri iskanju rešitev, 

s katerimi bodo obogatili svet otrokovih izkušenj. 

V diplomskem delu sem želela dokazati, da včasih otroke podcenjujemo in jim ne damo 

možnosti, da pokažejo svoje zmožnosti. Menim, da odrasli večkrat mislimo, da »bo to 

za te otroke pretežko«, v resnici pa se pokaže prav nasprotno.  
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TEORETIČNI DEL 

1. SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Od 2 do 3 leta: Otroci se razvijajo različno hitro. Otrok, ki je bolj motorično razvit, bo 

verjetno imel dobro koordinacijo oči in rok. Vendar pa nadpovprečna motorična 

sposobnost ne napoveduje njegove socialne, jezikovne in učne sposobnosti. Otroci ne 

rastejo in se ne razvijajo enakomerno. Včasih se nam lahko zdi, da se otrok v razvoju 

nikamor ne premakne, nato pa naenkrat naredi velik korak. Otroci drugače dosegajo 

mejnike, recimo otrok, ki je niz mejniku dosegel nekoliko pozneje, bo nekoliko zamujal 

tudi pri naslednjem nizu, toda sčasoma bo dosegel enako raven.  

Od 3 do 4 leta: Pri treh letih so otroci bolj podobni osebi, kakršna bo, ko bodo odrasli. 

Številne značilnosti, ki bodo otroka opredeljevale kot odraslo osebo, so zdaj navzoče v 

zarodni obliki. Tako na primer plahi in zadržani triletniki zrastejo v plahe in zadržane 

odrasle. Izginejo še zadnji ostanki zgodnje otroške dobe in nenadoma otrok ni več 

malček, ker je komunikativen, odkritosrčen in ljubeč. Otrok se začne že gubati kot 

odrasel, govori kot odrasel in začenja razumeti, kaj pomeni biti kreposten in odgovoren 

za svoja dejanja.  

Od 4 do 5 let: Se otrok začne pojavljati v zunanjem svetu, še vedno vam bo povedal, 

kaj je počel, če ga boste vprašali. Večina otrok pri tej starosti del dneva preživi stran od 

družine in z drugimi otroki. Je majhna in nezrela različica osebe, kakršna bo postala 

pozneje. 

Od 5 do 6 let: Otrok postane bolj zadržan in vam ne bo povedal več vsega. Še vedno 

potrebuje starševsko podporo in skrb, vendar motivacija in interesi prihajajo bolj iz 

njegove notranjosti. Na svet gledajo skozi zasebnost lastnih misli (Einon, 2002). 

V razvoju mišljenja se simbolna igra razlikuje v tri vzporedne igre (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006):  

 Decentracija: 

‒ Otrok se pretvarja, da pije iz prazne skodelice. 

‒ Otrok se pretvarja, da hrani punčko iz prazne skodelice. 
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‒ Otrok se pretvarja, da punčka hrani sama sebe iz prazne skodelice. 

 Dekontekstualizacija:  

‒ Otrok pije iz prazne skodelice. 

‒ Otrok uporablja predmete v obliki školjke kot skodelico, iz katere pije. 

‒ Otrok se pretvarja, da pije iz namišljene skodelice. 

 Integracija: 

‒ Otrok se pretvarja, da hrani punčko. 

‒ Otrok hrani eno, nato drugo punčko. 

‒ Otrok nahrani punčko, jo umije in da spati v posteljico. 

USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost je splošna človekova lastnost, ki je porazdeljena med ljudmi, saj so 

nekateri bolj ustvarjalni kot drugi. Take ljudi spoznamo vsaj na tri načine: ustvarjalni 

produkti, ustvarjalni proces in osebnostne lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne osebe. 

Ustvarjalni produkt pomeni spremembo ali prestrukturiranje dotedanjega razumevanja 

sveta. Če neka oseba čim bolj s svojim produktom spremeni univerzum, tem bolj je 

ustvarjalna. Ustvarjalni proces je razdeljen v štiri faze: priprava, inkubacija, iluminacija 

in verifikacija. V prvi fazi se ustvarjalec seznani s problemom in zbira informacije, kako 

problem rešiti. Faza inkubacije otrok postavi prve hipoteze do najdenja končne rešitve. 

Iluminacija je trenutek, ko oseba odkrije rešitev problema, doživljaj»aha«. Verifikacija 

je zadnji korak v ustvarjalnem procesu. Ustvarjalno osebnost delimo na inteligentnost, 

divergentno mišljenje, radovednost in nekonformizem. Inteligentnost je splošna 

človekova lastnost in ta vpliva na sleherno človekovo intelektualno aktivnost. 

Znanstveniki so raziskali, da je visoka inteligenca nujna za ustvarjalnost, vendar 

inteligentnost sama ne zadošča. Divergentno mišljenje se kaže, ko rešujejo probleme na 

različne načine in je več možnih rešitev, radovednost pa, ko posameznik želi spoznati 

nekaj novega. Nekonformistična oseba se ne podreja večinskemu mnenju in sledi 

svojemu notranjemu prepričanju (Glogovec, Žagar, 1992). 

Ustvarjalni ljudje se stvari lotijo na izviren način in ne gre za to, kaj počnejo, ampak 

kako. Otroka, ki so spodbujali k ustvarjalnosti, bo ostal ustvarjalen in se bo prilagajal 

spreminjajočemu se svetu. Otroci so po naravi ustvarjalni, reči najprej naredijo, pozneje 

šele razmišljajo, kako so do njih prišli. Večina otrok se rodi z več zmožnostmi, kot jih 

bodo pozneje izkoristili. Nekateri se ne potrudijo, ker se bojijo neuspeha, nimajo dovolj 



5 

 

spodbud ali pa so prepričani, da niso dovolj sposobni. Z izkušnjami se razvija otrokova 

prirojena nadarjenost. Otrok mora ponujeno priložnost izkoristiti, mi pa mu lahko 

zagotovimo primerno okolje. Vsega, česar se otrok nauči, pa se nauči najprej znotraj 

socialnega okolja.  

Da bi bili otroci ustvarjalni, morajo imeti priložnost za domišljijsko izražanje. Metoda 

in načrtnost zahtevata več formalnega urjenja. Poleg tega, da ima otrok priložnost za 

prosto risanje, se mora naučiti, kako naj uporablja čopič ali svinčnik. To dosežemo z 

dejavnostmi: povezovanje točk, barvanje pobarvank, prepisovanje črk in risanje stvari 

po poročilu (Einon, 2002).     
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REPRODUKTIVNE IN PRODUKTIVNE USTVARJALNE 

DEJAVNOSTI (Papotnik, 1999): 

Reproduktivne tehnične dejavnosti Produktivne ustvarjalne dejavnosti 

 Ponavljanje delovnih operacij, 

aktivnosti in prijemov. 

 Izvajanje delovnih operacij po 

tehnološki in tehniški operaciji 

(slikica, risba, shema, načrt, 

operacijski list, tehnološki list). 

 Izvajanje delovnih opravil po 

zaporedju delavno-proizvodnih 

operacij pri izdelavi izdelka 

funkcionalne vrednosti. 

 Urejanje delovnih postopkov, ki 

pomenijo osnovo za pridobivanje 

spretnosti, delovnih navad in znanj. 

 Konstrukcija dela v povezavi z 

izdelavo pripomočkov, risb, 

prototipov. 

 Konstruiranje modelov, zbirk, 

naprav, tehnoloških sestavljank 

… 

 Konstruiranje delovnih 

pripomočkov, strojev, orodij … 

 Konstruiranje naprav za serijsko 

proizvodnjo. 

 Projektiranje pripomočkov, 

načinov dela in pripomočkov. 

 Racionalizacijska, izumiteljska in 

inovatorska dela v vseh fazah 

nastajanja storitve (priprava, 

načrtovanje, izvedba, preverjanje 

funkcionalnosti in evalvacija). 

 Tehnične sposobnosti: 

opazovanje, ugotavljanje zvez 

med deli in celoto, konstruktivna 

fantazija in konstruktivno 

mišljenje.  

 

                                                                                                                                                                                               

               

 



7 

 

AKTIVNO UČENJE 

Vsebuje štiri temeljne prvine (Hohmann, Weikart, 2005): 

 Neposredno delovanje na predmete: začne se z uporabo različnih materialov 

(naravni, odpadni materiali …). Ko se otroci srečajo z njimi, uporabljano vse 

svoje čute. Ko se otroci rokujejo s predmetom, pridobivajo konkretne izkušnje, 

kar jim omogoča, da začnejo oblikovati abstraktne pojme.  

 Razmišljanje o delovanju: učenje mora biti v interakciji z razmišljanjem. Ko 

otrok opravlja neko dejanje in dobi odgovore na vprašanja, ki so se tam pojavila. 

Rezultat, ki je pridobljen pri otroku, je razvoj razumevanja in misli.  

 Notranja motivacija, posplošitev in domiselnost: spodbuda za učenje prihaja iz 

otroka, njegovih želja, vprašanj in interesov, ti vodijo k razumevanju, 

raziskovanju, eksperimentiranju ter konstruiranju novega znanja. Pri tem je 

pomemben proces in ne končni izdelek. Vse, kar se otrokom zdi novo, je za 

odrasle samoumevno in logično. Lahko ugotovimo, da je aktivno učenje 

ustvarjalen in trajen proces, skozi katerega otroci pridobivajo nove izkušnje ter 

dosegajo nove rezultate.  

 Reševanje problemov: ni pomembno, ali so otroci dosegli učinek, ki so ga 

pričakovali. Pomembne so izkušnje, ki so jih med tem postopkom pridobili, kar 

je pomembno za razvoj njihove sposobnosti sklepanja in razmišljanja.  
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2. IGRA IN IGRAČE 

OPREDELITEV POJMA IGRA  

Igra je svobodna spontana dejavnost, ki ni povezana s procesi neposrednega 

zadovoljevanja potreb in omejena na svoj svet. Pri vzgojnem delu s predšolskimi otroki 

ima igra osrednje mesto, saj otrok razvija, gradi in oblikuje svojo osebnost v igri in 

igranju. Igranje je najpomembnejša značilnost otroške dobe. Če odrasli preveč posegajo 

v njeno spontanost in organiziranost, jo uničijo (Papotnik, 1993b). 

Igra je brezmejna in variira v celovitosti, reprezentira otrokov kognitivni, socialni, 

aktualni ter možni, emocionalni, verjetni in neverjetni razvoj. Je dialog med domišljijo 

in realnostjo, med varnostjo in tveganjem, med logiko in absurdom. Je dejavnost, ki 

sama sebe krepi in nagrajuje, motivacijo zanjo pa razdelimo na notranjo in zunanjo. 

Notranja motivacija je značilna za igralna dejanja, ni vezana izključno na igro, ampak 

na nekatere delavne in prostočasne dejavnosti (prav tam). 

V igri otrok predstavlja, prireja, si izmišlja, konstruira in razčlenjuje svoje izkušnje. 

Tako s svojo aktivnostjo prihaja do spoznanj o sebi, drugih predmetih in ljudeh, ki so 

potrebni za igro in delo. Z igro začne otrok komunicirati z okolico, odnosi do okolice, 

pridobiva družbene oblike obnašanja in predstave o sebi. Otrok ob igri spoznava, da mu 

je potreben vrstnik oziroma partner, saj ima pomemben vpliv na socializacijo in 

družbenomoralni razvoj predšolskega otroka. V igri otrok svobodno izraža in prinaša 

odločitve, to vpliva na razvoj sposobnosti in odnos do prevzete aktivnosti. Motivacija in 

čustvovanje otrok za igro sta najpogosteje izvor veselja (prav tam). 

Otroci se ne igrajo z namenom, da bi v igri razvili svojo sposobnost, vendar v igri to 

dosežejo. Igrajo se zato, da zadostijo notranji potrebi, lahko vidimo, kako otrok v igri 

usklajuje razne dejavnosti, da bi dosegel svoj cilj. Za vsako igro je značilno, da je otrok 

v njej čustveno udeležen, čustva pa so prisotna v vseh fazah otrokove motivacije. V igri 

otrok doseže samostojnost, umišljen ali igralni način udeležuje življenja odraslih 

(Marjanovič, 1981). 

V igri se otrok že zelo zgodaj nauči družbene vloge, ki jo bo imel pozneje v življenju. 

Ko se otrok igra vloge različnih ljudi, spoznava mnoge zakonitosti in zveze ter se 

poskuša v raznih spretnostih. Nehote je za otroka igra vaja za poznejše delo, saj otrok 
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spontano posname odrasle (Pogačnik Toličič, 1978). Otroci v igri pogosto pretiravajo s 

čustvi, tako z vrsto kot intenzitivnostjo ter prehajanje iz enega čustva v drugega. 

Razlog, ker je to igra in se sme iti preko običajnega in tolerantnega (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006). 

Svobodna otrokova igra je tista, ki mu ne povzroča strahu, zavrtosti in mu daje veliko 

možnosti za samoodločanje. Tega pa se mora otrok s pomočjo odraslih tudi naučiti 

(Pogačnik Toličič, 1978). Pretirano poseganje ali opuščanje kakršnegakoli poseganja 

odraslih v otrokov razvoj lahko otroku škodi in ovira njegov razvoj. Odrasli mora 

pokazati zanimanje za otrokovo igro in ga pohvali, ko naredi kakšen izdelek (Pirc, 

2010). 

Predšolski otrok se igra, kolikor časa hoče, za šolskega otroka pa to ne velja več. Slednji 

je že sposoben razlikovati igro in delo, torej že sledi cilju zunaj igre. Razlika v igri med 

mlajšimi in starejšimi otroki je v porabi energije. Mlajši otroci so v igri bolj aktivni, 

starejši pa bolj umirjeni. V šolskem obdobju je delitev igre po spolih, dečki so bolj 

tekmovalni, borilni in nenehno merijo moči, deklice pa so bolj umirjene. V tem obdobju 

se otrok rad igra z igračami, ki so čim bolj podobne stvarnosti (Marjanovič, 1981). 

Klasifikacija iger (Pirc, 2010): 

 Glede na organiziranost: 

‒ igre s pravili in didaktične igre: opredeljujemo jih kot igre, ki imajo 

pravila, cilje in naloge, ki se jim mora udeleženec igre podrediti. 

Didaktične igre vplivajo na otrokov miselni razvoj, bogatijo otrokove 

izkušnje in socializacijo. 

‒ igre z vlogami: so igre, v katerih otroci prevzemajo oz. se vživljajo v 

vlogo odraslih (igrajo se družino, trgovino, frizerje, pošto …). Otroci si 

sami izmišljajo potek igre in to stopnjuje sproščenost igralne dejavnosti. 

 

 Glede na druženje otrok (socialni vidik): 

‒ individualna igra: otrok se igra sam, ob sebi želi predvsem odrasle 

osebe. 

‒ vzporedna igra: ko se otroci igrajo vsak zase, vendar jim je všeč, da so 

drug ob drugem. 
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‒ sodelovalna igra: otroci sodelujejo le krajši čas, so v istem prostoru, se 

želijo igrati v skupini, nimajo pa skupnega cilja. 

‒ skupinska igra: otroci napredujejo v socializaciji in so sposobni igranja v 

skupinah, saj so usmerjeni k doseganju skupnega cilja. 

 

 

 Otroška igra z razvojnega vidika: 

‒ funkcijska igra: otrokove funkcije so najprej vezane na otrokovo lastno telo, 

nato na osebe okoli njega, nato pa ga začnejo zanimati predmeti in zunanji 

svet. 

‒ posnemovalna igra: najprej se pojavi neposredno posnemanje, nato pa 

posredno. 

‒ simbolna – domišljijska igra: v domišljijski igri pridejo do izraza vplivi 

okolja, otrokovo izkustvo in njegova čustva. Želje, ki jih otrok ne more 

zadovoljevati v resničnosti, jih lahko v igri s pomočjo domišljije. Zgodnje 

oblike simbolne igre so vezane na otrokovo lastno telo, kasneje so igralne 

dejavnosti navzven zlasti na predmete, ki so v njegovem okolju. Simbolna 

igra spodbuja izrazni govor. 

‒ dojemalna igra: v svoji aktivnosti si pri tej igri nabira izkušnje, dobiva 

navade, ki jih uveljavlja pri simbolni ter domišljijski igri. 

‒ ustvarjalna igra: v ospredju je težnja, da bi nekaj ustvarili, dosegli. Stopnje 

ustvarjalne igre: otroku nekaj slučajno uspe; otrok svoj izdelek izdela in ga 

že poimenuje; izbere sredstva in na osnovi tega nekaj ustvari (ima cilj); 

zastavi cilj, naredi načrt, izbere pripomočke in izvede zamisel. 

Prostor za sproščeno in nemoteno igro 

Že v prvem letu starosti potrebuje otrok prostor za igro, saj s prvimi koraki in plazenjem 

raziskuje svojo okolico. Po tleh je polno ovir, zavarovati pa moramo nevarne ovire, kot 

sta odprt ogenj, balkon (Marjanovič, 1981).  

Otrok se v igro vživi, tako ta lahko traja tudi od dva do tri dni. Čas igranja pa je odvisen 

tudi od starosti, mlajši kot je otrok, krajši čas vztraja v igri. Moramo razlikovati med 

redom odraslih in redom otrok, saj lahko otrok v igri pusti živali zunaj hleva. Zato je 

pomembno, da otroku pokažemo in povemo, kako naj pospravi igrače, skupaj 
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pregledamo in presodimo ter zagotovimo zadostno število škatel, predalov in polic. 

Tudi če ima otrok svojo sobo in igralne kotičke, se lahko igra drugje, v kopalnici, 

kuhinji, čim več pa naj se igra na prostem na zraku (prav tam).  

IGRAČE 

Naše trgovine so polne otroških igrač, ki jih pogosto oblikujejo oblikovalci, ki so sicer 

strokovnjaki na svojem področju, zelo malo pa vedo o potrebah otroka, sodobni 

pedagogiki in razvojni psihologiji. Njihove igrače so lepe, toda ko jih otrok prime v 

roke, jih kaj kmalu odloži. Otroka razveselijo igrače, pri katerih sodeluje, ko nastajajo. 

Sam daje zamisli in odkriva nove igralne možnosti. Ko je otrok soudeležen pri 

izdelovanju priložnostne igrače ali pri popolnem samostojnem ustvarjanju te, razvija 

svoje oblikovalne in ustvarjalne spretnosti (Pogačnik Toličič, 1978). 

Igrača je kot spodbuda in sredstvo za otrokovo igro, je pomemben dejavnik izvajanja 

zasnov politehničnosti (Papotnik, 1993b). 

Otrok ima rad vse tisto, s čimer se igra in se zna igrati z vsem, kar mu pride pod roke. 

Svobodna otrokova igra ne pomeni, da otrok dela z igračkami tisto, kar se mu trenutno 

ljubi ali neljubi (prav tam).  

Osnovo otrokove igre predstavlja igrača, ki daje igri vsebino in idejo. Za igro uporabijo 

vse, kar jim pride pod roke: njihovi prsti, roke, noge, vse telo, odeja, plenice, papir, 

vrečke, škatle, kamenčke, lončke in »prave« igrače, ki jih naredimo sami ali pa so 

industrijsko izdelane. Igrača je vzgojno sredstvo, ki otroke spodbuja k opazovanju, 

razmišljanju, razvijanju različnih spretnosti in kombiniranju (Marjanovič, 1981). 

Vrste igrač (prav tam): 

 igrače za razgibavanje (žoge, avtomobili, skiro, kolo); 

 ljubkovalne igrače (mehke igrače, npr. plišasti medved); 

 igrače, ki vzbujajo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost (kuhinja, posteljica, 

blagajna); 

 družabne igre (karte, človek ne jezi se); 

 konstrukcijske igrače (lego kocke, pesek, mivka, voda). 
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3. LES, PAPIR IN PLASTIKA 

LES 

Les je naravni material in najstarejša surovina, s katero je človek gradil. Že zelo zgodaj 

smo uporabljali les za izdelovanje najrazličnejših orodij, orožij, opreme za stavbno 

gradivo … Danes je les material, iz katerega pridobivamo različne snovi, ki jih 

predelujemo v najrazličnejše izdelke in namene (Papotnik, 1993a). 

Sekanje dreves je priporočeno pozimi, ko drevesa ne rastejo in so poškodbe na 

podmladkih majhne. Čas sečnje pa ne vpliva na tehnične lastnosti in njegovo trajnost, 

temveč je pomemben postopek lesu po podrtju drevesa. Les sestavljajo celice, ki se med 

seboj razlikujejo po obliki, zgradbi in nalogah. Napake v lesu zmanjšujejo uporabno in 

tehnično vrednost lesa. Les z napakami nima normalne teksture, strukture in barve 

(Godec, 2004).  

Napake (prav tam): 

 rast in anatomska zgradba lesa (krivo deblo, zavita rast, dvojni stržen, stržen ni v 

sredini in grčavost); 

 naravni vplivi (notranje in zunanje razpoke);  

 napadi in insekti (ličinke, kukec, hišni kozliček, smrekova in lesna osa, mravlje, 

lubadarji, termiti); 

 obolenja, ki jih povzročajo bakterije, virusi in glivice (sprememba strukture in 

barve lesa, kot so vnetje, piravost, gobavost, gniloba, rakasta obolenja). 

Vrste obdelanega lesa (prav tam): 

 žagan les je strojno obdelan (letve, gredice, deske, plohi in grede); 

 lupljen in rezan les (slabše se uporabljajo za prikrivanje skritih nevidnih površin, 

dobre pa za vidne površine pohištva); 

 redkeje res obdelujemo ročno, s tesanjem in klanjem. 

Plošče iz lesnega gradiva izdelujejo iz naravnega in umetnega lesa. Vezane plošče 

izdelujejo s križnim lepljenjem od treh do petih furnirjev. Panelne plošče so sestavljene 

iz treh plasti. Iverne plošče ali iverka izdelujejo iz manj kakovostnega lesa, ki jih z 

dodatki veziv pri povišani temperaturi stiskajo. Vlaknene plošče izdelujejo iz lesnih 
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vlaken, dodajajo tudi žagovino. Plošče iz lesne volne izdelujejo iz lesnih oblancev 

mehkega lesa z dodatkom veziva (prav tam).  

Les je treba zaščititi pred vremenskimi vplivi, živalskimi in rastlinskimi škodljivci ter 

ognjem. Postopki zaščite lesa so izpiranje drevesnega soka iz sveže posekanih dreves; 

parjenje in kuhanje; površinska zaščita z lazurnimi premazi in lakom; proti okužbi 

premažemo les z antiseptičnimi sredstvi, proti gnilobi pa s katranom; impregnacija je 

prepojitev lesa z zaščitnimi sredstvi, ker se les prepoji tudi v notranjosti (prav tam).  

Prečni prerez lesa (prav tam):  

 Lubje je iz notranje in zunanje plasti. Notranja plast prevaja sokove in hrano, 

zunanja plast je skorja, ki varuje drevo pred zunanjimi vplivi. 

 Branika je enoletni prirastek lesa. Sestavljata jo kolobar svetlega 

spomladanskega lesa in kolobar poletnega ali poznega lesa. Po številu branik 

lahko določimo starost drevesa. Njena širina pa je pomemben podatek 

gozdarjem, saj pomeni manjši ali večji vsakoletni prirastek lesa. 

 Letnica je slabše (listavci) ali bolj (iglavci) vidna meja med dvema branikama 

in razmejuje lanski pozni les od letošnjega zgodnjega. 

 Kambij je tanka plast živih celic, ki tvorijo navzven celice ličja, navznoter pa 

celice lesa. 

 Stržen je sredina debel in vej, od katerega potekajo trakovi stržena rodilno proti 

lubju. Izraziti so pri listavcih.  

Kakovost desk (Papotnik, 1993a) 

Srednja deska je najboljša, saj se krči le pri lubju. Stranska deska se bolj boči, če je dlje 

od stržena. Krajnik pa je odpadek, toda še vedno uporaben v gradbeništvu. Le pravilno 

sušen les je uporaben. Les vpija vlago, ta pronica po cevkah v luknjice in celice. Les 

vpije več vlage, če je bolj luknjičast, razlika v teži med suhim in mokrim lesom je večja. 

Moker les nabrekne, delovanje lesa se ne ustavi niti takrat, ko je izdelek že narejen, zato 

pokanje debelejših desk zaščitimo s kovinskim moznikom.  

Tehnične lastnosti lesa (Godec, 2004): 

 fizikalne: teža, trajnost, prevodnost in kurilna oz. toplotna vrednost; 

 mehanske: trdota, cepljivost, prožnost, žilavost in trdnost; 
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 dekorativne ali estetske: barva in tekstura. 

Lastnosti materialov (Kovačič, Čermak, 2001): 

 Masivni les je najbolj cenjen v proizvodnji pohištva. Nekatere vrste opazno 

spremenijo barvo zaradi kemičnih reakcij med premazom in lesom, drugače so 

občutljive na sončno svetlobo ipd. 

 Lesne plošče lahko uporabljano kot neposredno podlogo za obdelavo s 

tiskarskimi barvami ali obarvanimi laki. Sem spadajo tudi iverne in vlaknene 

plošče. 

 Slojnat furnirni les uporabljamo za izdelavo posebnega tipa pohištva. 

 Sintetične mase uporabljamo kot konstrukcijski material.  

PAPIR 

Godec (2004) pravi, da je papir izdelek, pridobljen z lepljenjem krajših celuloznih 

vlaken z dodatki sredstev za polnjenje in lepljenje ter barvil, če je to potrebno. Ime papir 

izvira iz rastline papirus, iz katere so Egipčani že več tisoč let pred našim štetjem 

izdelovali neke vrste papir.  

Surovine, ki jih potrebujemo za proizvodnjo papirja, delimo na osnovne (celuloza, 

lesovina, krpe, odpadni papir) in pomožne (polnila veziva, klejiva, barvila). 

Najpomembnejša surovina za proizvodnjo celuloze je les. Pridobivajo jo tako, da iz lesa 

s kemikalijami odstranijo lignin in necelulozne primesi. Celuloza pa je netopni del, ki 

ostane. Lesovino pridobivajo z mehansko, medtem kot celulozo s kemično pridelavo 

lesa. Lesovina vsebuje vse kemične snovi, ki so v lesu in ima zato omejeno uporabo. 

Tehnološki proces proizvodnje papirja poteka v naslednjih fazah: priprava papirne 

snovi; pridelava papirjevine v papirni trak; dodelava papirja in plemenitenje (prav tam). 

Papirni stroj sestavljajo sita, ki s tresenjem oblikujejo list, medtem pa voda odteka. List 

prehaja nato v mokre stiskalnice, ki iztiskajo še preostalo vodo, sušilni valji pa list 

posušijo. Jekleni valji list zgladijo, nato se papir navija na navijalne valje. Tako je 

pridobljen surov papir, ki ga po namenu uporabe še dodelajo in razrežejo v želene 

formate. Lastnosti za kakovost papirja so naslednje: natezna trdnost (do stopnje 

pretrganosti) (prav tam). 
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Papir po namerni uporabi razvrščamo na (prav tam): 

 časopisni papir je tiskarska vrsta papirja, na zraku zaradi oksidacije lignina 

porumeni; 

 tiskarski papir je po kakovosti raznovrsten. Podvrste so: kartografski papir, 

kromo papir, ofset papir, papir za denar, papir za poštne znamke in papir za 

knjigotisk; 

 papir za pisanje je običajno brezlesni in z dodatkom klejiva, da se črnilo ne 

razlije (pisarniški papir, pisemski papir in papir za zračno pošto); 

 papir za pisalni stroj je brezlesni papir z dodatkom odpadnih krp: bankpost, 

karbon papir in prepisni papir; 

 ovojni papir je iz lesovine, celuloze ali krp: natron papir, krep papir, 

nepremočljivi papir, neprepusten za maščobe, svileni papir, armirani papir; 

 specialne vrste: papir za tapete, filtrirni papir, cigaretni papir, dekorativni papir, 

lepilni trakovi, izolacijski papir … 

Karton in polkarton se razlikujeta od papirja po gramaturi. Valoviti karton je 

sestavljen iz zlepljenih plasti ravnega in valovitega papirja oziroma kartona. Kartone 

ločimo po številu plasti: dvo-, tro-, pet- ter sedemslojni valoviti karton, ki jih 

uporabljamo za embalažo (prav tam). 

Reciklaža odpadnega papirja 

Če tovarne uporabijo velike količine starega papirja, to predstavlja velik prihranek pri 

izkoriščanju naravnih surovin in porabi energije ter manj obremenjujejo okolje. Problem 

pri predelavi odpadnega papirja je odstranjevanje tiskarskih barv in mehanskih 

nečistosti. Reciklirani ali ekološki papir izdelujejo izključno iz odpadnega papirja, ki 

obsega industrijske odpadke in star papir. Reciklažni papir je bolj sivkaste ali rjavkaste 

barve, grob, vendar uporaben za šolske zvezke, pisarniški papir, tisk ipd. (prav tam). 

Papir, karton in lepenko med seboj razlikujemo po teži, debelini, plastnosti in kakovosti. 

Debelino presodimo po otipu in videzu. Splošno velja, da je karton debelejši od papirja 

in tanjši od lepenke. Plastnost preverimo tako, da vzorčni kos namočimo v vodo, kjer se 

plasti kartona in lepenke zlahka ločijo (Papotnik, 1993b). 
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UMETNA MASA 

Umetne mase izdelajo v kemičnih tovarnah, glavna surovina za polizdelke so zemeljski 

plin, nafta in premog. V tovarni jih po posebnih postopkih predelajo in jih pošljejo 

porabnikom kot polizdelek. Polizdelki so lahko v prahu, zrncih, ploščah, folijah, blokih, 

obliki vlaken ali smole (Papotnik, 1993b).  

Med umetne mase sodi tudi plastika. Plastična je skupno ime za vrsto polsintetičnih in 

sintetičnih materialov, ki jih pridobivamo s polimerizacijo organskih ogljikovih spojin. 

Predmet iz plastike je sestavljen iz množice dolgih ogljikovih verig, ki so sestavljene iz 

ponavljajočih se kratkih enot. Za njih je značilna plastičnost, da se ob delovanju sile 

upognejo, ne da bi se zlomili. Vrste plastik, ki jim ustrezna surovina, proizvodni proces 

in dodatki dajejo različno trdoto, elastičnost, lomljivost, termo in kemično stabilnost. V 

proizvodnem procesu se plastika obdela v že oblikovane predmete, polizdelke, vlakna 

ali folije. Primer za polsintetično plastiko je celulojd, ki ga pridobivamo iz celuloze in 

se je včasih veliko uporabljal za izdelavo filmskih trakov (Plastika, b. d.). 

Zaradi plastičnosti, trpežnosti in inertnosti, predvsem pa nizke cene se uporablja za 

izdelavo ogromnega števila izdelkov za vsakdanjo rabo. Izdelki iz plastike so tekstilna 

vlakna, izolacijski materiali, cevi, talne obloge in sestavine lakov, lepil ter kozmetičnih 

izdelkov, v elektrotehniki ohišja, izolacija in plošče za tiskana vezja, v avtomobilski 

industriji sestavine gum, materiali za blazinjenje, armaturne plošče, rezervoarji za 

gorivo in mnogi drugi predmeti (Papotnik, 1993b). 
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4. OTROK IN TEHNIKA 

Predšolski otrok z igro in drugimi vsakdanjimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, 

prav tako pa se tudi vsak dan srečuje s tehniko. V svoji igri konstruira, razstavlja in 

gradi, tako si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike (Papotnik, 

1988). 

Tehnična vzgoja: 

Otroci naj čim bolj samostojno ugotavljajo, preizkušajo, izdelujejo, razstavljajo, 

sestavljajo, gradijo, primerjajo, načrtujejo in vrednotijo. Težišče dela je na (Papotnik, 

1988):  

 otrok naj spoznava različne materiale (les, papir, plastika …); 

 oblikuje iz različnih materialov in s tem razvija svoje tehnično ustvarjalne 

zmožnosti; 

 pri oblikovanju uporabljamo različna orodja in pribor (škarje, brusilni papir …); 

 se uri v različnih tehničnih opravilih (lepljenje, striženje, brušenje …). 

Priprava na vzgojno dejavnost 

Vzgojitelj najprej načrtuje vzgojno sredstvo, uporabo metod in vzgojno vsebino, ki se 

povezujejo z drugimi vzgojnimi področji. Zajemati mora: planirane enote, vsebino, 

okvirni čas, orodja, naprave, pomagala, material … Vzgojitelj pa mora prej preučiti 

nalogo (Papotnik 1988).  

Tehnično vzgojo, pri kateri bomo uresničevali neštete naloge oziroma vsebine, 

razdelimo na (prav tam):  

 tehniko, ki človeku omogoča in olajšuje zadovoljevanje življenjskih potreb: 

stvari, ki jih je potrebno zadovoljevati vsakodnevno in so nujno potrebne za 

vsakega posameznika; 

 tehniko, ki človeku omogoča in olajšuje delovna opravila in delovanje v družbi; 

 tehniko, ki človeku obogati zabavo ter prosti čas.  
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VARNO DELO 

Aktivnosti pri zagotavljanju varnega dela (Papotnik, 1999): 

 demonstracija: otroku moramo pokazati varen postopek dela; 

 razgovor: z otroki se je potrebno pogovoriti o prikazanem postopku s tem, da 

moramo oceniti stopnjo njihovega razumevanja; 

 izvedba: otroci morajo izvesti postopek tako, kot je bil prikazan; 

 ponavljanje in utrjevanje: otroci pravilno ponavljajo postopek, nekateri pa lahko 

prijeme in izvedbo oblikujejo na svojevrsten in izviren način. 

Varno delo je odvisno od subjektivnih (notranji, osebni ali človeški faktor, endogeni) in 

objektivnih (zunanji, okoliščine, eksogeni) dejavnikov (Papotnik, 1993b). 

Navodila za uspešno delo in zagotavljanje varnosti (Papotnik, 1999): 

Mize je potrebno zaščititi z lepenko ali lesonitnimi podlogami. Ustvarjalni delovni 

proces moramo organizirati tako, da bodo imeli vsi učenci ustrezno orodje in da ne bo 

prihajalo do ozkih grl in nenadzorovanega igranja z orodjem, ki je za otroke lahko zelo 

nevarno, če ga ne uporabljajo pravilno. Vrtanje, luknjanje, zbiranje lukenj, žaganje, 

brušenje in žebljarje je potrebno izvesti tako, da se del, ki ga luknjamo, vrtamo, 

brusimo, žagamo ali žebljamo, pritrdi oz. postavi s svoro na lesonitno podlago in šele 

takrat se izvede načrtovani postopek. Vzgojitelj mora orodje demonstrirati glede na 

princip ravnanja, delovanja in ravnanja ter ves čas spremljati izvajanje dela. Pomembna 

opozorila: 

 zagotavljanje varnosti: opozarjanje na nevarnost, uporaba delovnih haljic, 

upoštevanje varnostnih pravil; 

 pravilen položaj pri delu, npr. sedeči oziroma stoječi; 

 pravilna uporaba orodja; 

 varčna izraba gradiv. 

Izvesti je potrebno utrjevanje in urejanje delovne operacije, in šele, ko preverimo, da so 

delavno spretnost usvojili, takrat pridemo na izdelavo konkretnega izdelka (Papotnik, 

1999).  
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Slika 1: Miselni vzorec varno delo (Papotnik, 1993b) 
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EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

Predšolska vzgoja je še kako pomembna za predšolskega otroka, saj izhajamo iz 

otrokovih trenutnih zmožnosti, hkrati pa na njih gradimo in vodimo otroke k 

pridobivanju novih spoznanj, izkušenj in doživetij. S tem ko otrok postavlja miselne 

probleme, ki vključujejo njegovo aktivno učenje, mu to omogoča doživljanje in 

izražanje ter ga močno socialno in čustveno angažira. Učenje predšolskega otroka 

temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju novih izkušenj z ljudmi, 

stvarmi, predmeti, otrokovi notranji motivaciji, reševanju konkretnih problemov in 

pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V empiričnem delu diplomskega dela sem poskušala otroke seznaniti s tehniko, nato pa 

z njenimi pripomočki in delom. S praktičnim izvajanjem sem ugotavljala, ali so otroci, 

stari od 3 do 4 leta, že dovolj spretni, da izdelajo svojo igračo ter koliko moje oziroma 

vzgojiteljeve pomoči pri tem potrebujejo.  

CILJI 

Cilji diplomskega dela so: 

 Ali so otroci že dovolj spretni, da izdelajo svojo igračo? 

 Katero, otroku sprejemljivo tehniko izdelave igrače, mu lahko uporabimo? 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako otroci lahko pomagajo pri izdelavi igrače? 

 Kateri materiali bodo primerni za otrokovo samostojno izdelavo igrače? 

 Kako so otroci spretni pri uporabi osnovnih obdelovalnih orodij? 

 Kako se otrok lahko igra s to igračo? 

 Kakšen odnos ima do te igrače? 

 Kakšne so razlike med dečki in deklicami pri tehniki izdelave te igrače?  
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RAZISKOVALNE METODE 

V diplomskem delu bom uporabila deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno metodo 

ter proces raziskovanja problema zaprtega tipa. Pri deskriptivni metodi preučujemo 

stanje in vsebine pojavov ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo. Pri 

kavzalni metodi pa ima vsak pojav svoj vzrok. Deskriptivna in kavzalna metoda sta 

medsebojno odvisni. To pomeni, ko spoznavamo neki pojav, ga najprej opišemo in nato 

iščemo vzroke. 

VZOREC 

Dejavnosti sem izvajala v vrtcu Otona Župančiča v skupini Muce. V skupino je 

vpisanih 17 otrok, od tega 4 dečki in 13 deklet, drugega starostnega obdobja, starost 

otrok pa je od 3 do 4 leta. 
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6. IZDELAVA IGRAČE: 

6. 1. TELOVADEC 

Skupina: Muce 

Starost otrok: od 3 do 4 leta 

Cilji: 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 Uporaba in razvijanje spretnosti. 

 Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost notranjost. 

 Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote.  

 Otrok odkriva in spoznava lastnost telovadca. 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike.  

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

Obliki dela: skupinska, individualna. 

Pripomočki: 

 stekleni brusilni papir; 

 čopič; 

 zaščitna oblačila; 

 zaščita za mizo; 

 leseni delčki telovadca (roke, noge, trup); 

 barva; 

 knjiga Mehurčki (pesem Možiček kopitljaček). 

Metodični postopek: 

 Uvodni del: Otrokom bom prebrala pesem Možiček kopitljaček. Skupaj jo bomo 

ponovili in zraven kazali. Otrokom bom pokazala telovadca. Vsak ga bo prijel v 

roke, si ga ogledal in poskusil, kako deluje. 
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 Glavni del: Otroke bom razdelila v manjše skupine, nekaj jih bo brusilo, nekaj 

barvalo, preostali pa se bodo igrali družabne igre. Vsakemu otroku bom dala del 

telesa telovadca, ki ga bo moral zbrusiti, da bo gladek. Ko bo zbrusil svoj del, bo 

lahko tega pobarval.  

 Zaključek: Sestavila bom telovadca in ga dala otrokom za igro. Opazovala bom 

njihovo igro.  

Evalvacija 

Otrokom sem najprej prebrala pesem Možiček kopitljaček, nato smo jo povedali še 

skupaj. Kazala sem jim gibe, oni pa so govorili in ponavljali za mano. Po deklamaciji 

sem jim pokazala telovadca. Vsak ga je prijel v roke, si ga ogledal in poskusil, kako 

deluje. Na začetku sem vsakemu pokazala, kako mora roče stisniti skupaj, da bo ta 

deloval. Redkim je uspelo, nekateri so le stiskali roče, namesto da bi jih stisnili skupaj, 

drugi pa so telovadca le gugali.  

 

     

 

 

 

         

Skupini sem razložila navodila, kaj bodo delali. Na mizi so bili pripravljeni brusilni 

papir in deli telesa telovadca, na primer noge, roke, trup. Otrokom sem pokazala, kako 

bodo za tisto mizo brusili, potem pa ta del, ki ga bodo pobrusili za naslednjo mizo, tudi 

pobarvali. Otroci, ki so delali za mizo, kjer so barvali, so oblekli zaščitne majice. 

Povedala sem jim tudi, da bodo vsi prišli na vrsto in delali vse. Razdelila sem jih v 

manjše skupine in določila, katera skupina bo za katero mizo: ali so brusili, barvali ali 

pa so se igrali. Otrokom sem še enkrat za mizo pokazala, kako brusiti. Le en deček je 

poznal brusilni papir. Vsak otrok je brusil malo drugače, nekateri so ves čas brusili na 

istem mestu, zato sem jih spodbujala, da so brusili rob. Nekateri so brusili tako močno, 

da so na primer roko telovadca pobrusili toliko, da je bila že čisto prekratka, preveč so 

      Slika 3: Deklica preizkusi telovadca.     Slika 2: Otrokom pokažem telovadca. 
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pobrusili tudi obraz. Neka deklica je brusila samo glavo, zato sem jo spodbudila, da je 

brusila še trebušček. Nekateri otroci so potrebovali več spodbud, drugi manj. Niso bili 

preveč zbrani pri brušenju. Če primerjam zbranost dečkov in deklic, so bile slednje 

veliko bolj zbrane. Ko so nekaj časa brusili, so se naučili, kako stvar deluje, zato ta ni 

bila več tako zanimiva. Toda s spodbudo jim je uspelo pobrusiti ves del do konca. Tisti, 

ki so končali z brušenjem, so lahko ta del pobarvali.  

 

Slika 4: Deček brusi les. 

 

Oblekla sem jih v zaščitna oblačila in vsakemu dala na voljo več barv. Vsak je imel svoj 

čopič, vendar bolj ko se je bližal konec, bolj so barve med seboj mešali. Vsak otrok je 

barval različno, jaz sem jih spodbujala, da »majico« pobarvajo z eno barvo, spodnji del 

roke pa z drugo. Le štiri deklice so barvale tako, preostali pa so barvali, da so roko na 

obeh straneh pobarvali z eno barvo ali pa eno stran roke z eno barvo, drugo pa z drugo 

barvo. Neki deček pa je pravilno pobarval le zgornji del roke z eno barvo. Ko sem mu 

rekla, naj zdaj pobarva še spodnji del z drugo barvo, je vso roko pobarval s tisto drugo 

barvo. Pobarval je tudi tam, kjer je že prej, tako da je šel s to barvo tudi čez prvotno. Ko 

so bili vsi deli pobarvani in so vsi otroci prišli na vrsto, smo te dali sušiti. 

Doma sem iz delov, ki smo jih delali z otroki, sestavila telovadca ter ga izdelala do 

konca tako, da je deloval. Naslednji dan sem ga prinesla v skupino in otrokom povedala, 

da so mi ga pomagali narediti ter da ga zdaj lahko preizkusijo. Ker je bilo igrač manj, so 

se s telovadcem igrali po skupinah. Nekateri otroci so se spomnili in pravilno stisnili 



25 

 

telovadca tako, da je deloval. Preostali pa so poskušali in čez čas je tudi njim uspelo. S 

telovadcem so se igrali na vse možne načine; malo so ga stiskali, da je telovadil, potem 

so ga gugali, ga položili na mizo ali v ležeč položaj. Otroci so ob igri govorili: »Sedaj 

pa plavaj po morju.« / »Skoči visoko. Ja, tako.« / »Uf, kako je bil naporen dan.« Neka 

deklica pa je govorila, kako naj se telovadec uleže, potem pa je moral vstati in iti na pot. 

Igrali so se tudi skupaj, tako da sta se dva telovadca med seboj pogovarjala:   

A: »Kaj boš počel danes?«  

B: »Danes bom šel pa lovit ribe.«  

A: »Me boš vzel s seboj?« 

B: »Ja! Bova skupaj plavala.« 

 

Menim, da so imeli večje veselje do 

telovadca, saj so vložili tudi sami nekaj dela 

vanj. Z njim so se igrali skoraj vsak dan, za igro so 

ga največ uporabljali dečki. Mislim, da sta 

otrokom brušenje in barvanje dobro uspela, vendar če bi izbrala starejšo skupino, bi 

verjetno izdelovali telovadca tako, da bi bili pri barvanju vidni roka in majica. Vseeno 

pa sem dosegla cilj, da je otrokom uspelo izdelati igračo telovadca.  

 Slika 5: Igra dialoga 
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Slika 6: Igra s telovadci 

6. 2. ROPOTULJICA 

Skupina: Muce 

Starost otrok: od 3 do 4 leta 

Cilji: 

 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike.  

 Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote.  

 Otrok odkriva in spoznava lastnost ropotuljice. 

 Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

Metode dela: poslušanje, opazovanje, igra, izdelovanje. 

Obliki dela: skupinska, individualna. 

Pripomočki: 

 na vsakega otroka dva plastična kozarčka, 

 lepilni trak, 
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 škarje, 

 barvni papir ali kolaž, 

 delčki umetne mase, 

 tekoče lepilo. 

Metodični postopek: 

 Uvodni del: Otrokom bom pokazala že izdelano ropotuljico, da si jo bodo 

ogledali in jo preizkusili. Zapeli bomo nekaj pesmi, medtem pa si bodo otroci 

izmenjevali ropotuljico in nanjo igrali.  

 Glavni del: Otrokom bom razložila navodila, kako bodo izdelovali ropotuljico. 

Nekaj otrok bom poklicala k sebi, da bodo izdelali svojo. Preostali se bodo igrali 

igre po želji, vsi pa bodo prišli na vrsto, da bodo izdelali svojo ropotuljico. Vsak 

otrok bo dobil dva plastična lončka. Enega bo napolnil s polnilom iz umetne 

mase. Potem bo oba lončka zalepil skupaj z lepilnim trakom, po potrebi bom 

pomagala. Otroci bodo iz kolaža izrezali koščke različnih oblik in jih prilepili na 

ropotuljico, nekaj koščkov bom že vnaprej pripravila. 

 Zaključek: Skupaj bomo zapeli Enkrat je bil en škrat; namesto ploskanja bomo 

zaropotali z ropotuljico.  

Evalvacija 

Otrokom sem pokazala že izdelano ropotuljico. Vsak si jo je ogledal in nanjo malo 

zaigral. Ropotuljice so bile otrokom že poznane, saj jih v skupini včasih tudi 

uporabljajo, vendar ta je bila drugačna od vrtčevskih. Zapeli smo nekaj pesmi, da so vsi 

otroci prišli na vrsto za igranje, že med pesmijo pa je ropotuljica potovala naprej do 

vsakega otroka.  
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Slika 7: Otroci si ogledajo ropotuljico. 

Vsem otrokom sem razložila navodila, kako bomo izdelovali ropotuljico. Po razloženih 

navodilih sem povabila nekaj otrok za mizo, preostali pa so se igrali igre po želji. 

Otroke je izdelava zelo zanimala. Ko so ropotuljico polnili, jo je vsak polnil po svoji 

želji, tako da so jo nekateri napolnili malo manj, nekateri več, neka deklica pa jo je 

napolnila povsem do vrha. Ko so kozarčke lepili skupaj, so potrebovali kar nekaj moje 

pomoči. Lepilni trak sem jim ovila okoli kozarčkov, oni pa so ga na koncu odrezali. 

Ropotuljico so začeli okraševati tako, da so si izrezali svoje dele ali pa so lepili že 

izrezane. Večina je najprej vzela že izrezane delčke, ki so jih sami nalepili na 

ropotuljico. Z lepljenjem niso imeli težav. Tisti, ki pa so sami strigli delčke, so izstrigli 

večje, tako da je bila ropotuljica hitro okrašena. Dve deklici sta jo popolnoma enako 

okrasili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

    

Ko so bile vse ropotuljice izdelane, je vsak otrok vzel svojo, sami so točno vedeli, 

katera je njihova ropotuljica. Najprej so jo preizkusili sami, vsaka je zvenela malo 

drugače, saj je bilo odvisno, koliko so jo napolnili. Na pesem Enkrat je bil en škrat smo 

zaigrali z ropotuljicami in to tako, da smo namesto ploskanja zaigrali. Vsak otrok je 

malo drugače igral na ropotuljico, nekateri so nanjo igrali vso pesem, nekateri samo, ko 

smo ploskali. Zanimivo mi je bilo, da jim je ta ropotuljica pomenila več od tistih, ki so 

jih imeli v vrtcu, saj so to izdelali sami. Ko smo končali s pesmijo, so otroci med igro še 

večkrat uporabljali ropotuljice in prepevali z njimi.  

 

Slika 10: Petje s spremljavo ropotuljic 

 

Slika 8: Polnjenje s polnilom Slika 9: Krašenje ropotuljic 



30 

 

6. 3. SESTAVLJANKA 

Skupina: Muce 

Starost otrok: od 3 do 4 leta 

Cilji: 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problemov.  

 Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost notranjost. 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike.  

Metode dela: poslušanje, opazovanje, igra, izdelovanje. 

Oblika dela: individualna. 

Pripomočki: 

 papir, 

 barvice, 

 flomastri, 

 škarje, 

 lepilo. 

Metodični postopek: 

 Uvodni del: Otrokom bom pokazala slike živali, ki bodo namenjene za 

sestavljanko. Prepoznali bodo predmete oziroma živali na sliki.  

 Glavni del: Vsak otrok bo izbral svojo sliko in jo natančno pobarval. Če bo 

komu uspelo, bo sestavljanko izrezal sam, drugače pa jim bom pomagala.  

 Zaključek: Sestavljali bodo izdelane sestavljanke.  

Evalvacija 

Skupaj z otroki smo si ogledali slike, ki so bile namenjene za sestavljanko. Prepoznali 

so vse slike, ki sem jim jih pokazala. Med slikami pa so opazili, da so si bile nekatere 

med seboj podobne. Neki deček je celo ugotovil, da sta dve hiši skoraj enaki, le vrata 

imata na različnih straneh.  
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Slika 11: Otroci poimenujejo motive na sliki. 

Vsak otrok si je izbral eno sliko in jo pobarval. Štiri deklice so vso sliko pobarvale z 

enako barvo. Deček pa je zelo na hitro pobarval pobarvanko, vendar je naredil le nekaj 

črt, tako da je z veliko spodbude tudi on sliko lepo pobarval. Deklice so zelo rade 

barvale, dečki pa niso bili preveč zainteresirani za barvanje. Deklice so slike pobarvale 

lepo in natančno do črte ter pri tem niso potrebovale prav veliko spodbud. Ko je bilo na 

vrsti striženje, sem jim sestavljanko izstrigla jaz, saj ti otroci niso bili še dovolj spretni 

za to.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Barvanje sestavljanke 
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Izdelovanje sestavljanke pa sem poskusila tudi pri starejših otrocih; ti so jo že 

popolnoma sami izdelali. To pomeni, da so jo pobarvali, izstrigli in prilepili. Pri izdelavi 

niso imeli večjih težav, tudi z rezanjem manjših delcev ne. 

 

      

Slika 14: Sestavljanje sestavljanke starejših. 

 

Ko je bilo vse končano in igrača pripravljena za igro, je najprej vsak sestavil svojo 

sestavljanko. Nekateri so imeli nekaj težav, saj so si bili delčki med seboj podobni. Na 

primer muca je imela dva uhlja in ob sta imela enako obliko. Ko so sestavili svojo 

sestavljanko, so si jih med 

seboj še izmenjali. Paziti pa so 

morali, da niso zamešali 

delčkov sestavljank med 

seboj. Nekateri so bili tako 

navdušeni, da so sestavljali 

sestavljanke vse do kosila.  

Slika 13: Deklica sama izdeluje sestavljanko. 

Slika 15: Sestavljena sestavljanka muce 
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Slika 16: Sestavljanje sestavljank v skupini 
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7. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako otroci lahko pomagajo pri izdelavi igrače? 

 Telovadec: Pri tem so otroci brusili delce njegovega telesa: roke, noge, trup. Pri 

brušenju so nekateri potrebovali več spodbude kot drugi. Ko so pobrusili svoj 

del, so ga še pobarvali. Vsak otrok je barval drugače.  

 Ropotuljica: Otroci so jo sami napolnili z delci umetne mase, pri lepljenju 

kozarčkov pa so potrebovali mojo oziroma vzgojiteljevo pomoč. Na koncu so 

sami okrasili ropotuljico z že pripravljenimi delčki, redki so sami izrezali 

predmet ali vzorec ter ga prilepili nanjo.  

 Sestavljanka: Bila je pripravljena kot pobarvanka. Otroci so morali do črte 

natančno pobarvati sestavljanko in vse dele. Za rezanje kosov sestavljanke pa so 

potrebovali mojo pomoč. To sestavljanko sem poskusila izdelati tudi pri 

starejših otrocih, starih od 5 do 6 let, saj jim jo je uspelo tudi izrezati.  

 

2. Kateri materiali bodo primerni za otrokovo samostojno izdelavo igrače? 

Materiali, ki smo jih uporabljali, so bili les, papir in umetne mase oziroma plastika. 

Paziti sem morala, da snovi, s katerimi smo izdelovali, niso bile nevarne in strupene za 

otroke. Orodje, ki so ga uporabljali, je bilo primerno njihovi starosti, tako da so ga lahko 

uporabljali in se pri delu niso poškodovali. Uporabljali so škarje, stekleni brusilni papir, 

čopič in barvice. Pazila sem tudi na zaščito miz in zaščitna oblačila otrok.  

3. Kako so otroci spretni pri uporabi osnovnih obdelovalnih orodij? 

Za večino otrok je bilo brušenje neznano in so se prvič srečali s steklenim brusilnim 

papirjem, vendar so bili pri tem delu kar spretni. S škarjami so imeli kar nekaj težav. Če 

so strigli večje oblike, jim je uspelo, pri manjših pa so potrebovali pomoč. Otroci, stari 

od 3 do 4 leta, še ne režejo lepo po črti, saj imajo nekateri že pri barvanju do črte nekaj 

težav. Barvanje s čopičem, barvicami in flomastri otrokom ni delalo večjih težav.  

Ugotovila sem, da so otroci bili najbolj spretni s čopičem, saj so z njim že večkrat 

ustvarjali. Stekleni brusilni papir jim je šel prav tako dobro od rok, čeprav so ga nekateri 

šele spoznali. Pri striženju manjših delcev pa se je dobro videlo, kdo je spretnejši in ima 

bolje razvito fino motoriko. 
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4. Kako se otrok lahko igra s to igračo? 

 Otroci so se s telovadcem igrali tako, da so ga stisnili, da je poskočil, ga gugali 

in imeli za samostojno figuro. Mnogi so potrebovali več vaje in spodbude, da 

jim je uspelo, da je telovadec skočil. Ko so se igrali z njim kot samostojno 

figuro, so ga posedli, polegli, se igrali z njim, da je hodil in podobno. Med igro 

pa so govorili: »Sedaj pa plavaj po morju.« / »Skoči visoko. Ja, tako.« / »Uf, 

kako je bil naporen dan.« Igrali so se tudi skupaj, tako da sta se dva telovadca 

med seboj pogovarjala: 

A: »Kaj boš počel danes?«  

B: »Danes bom šel pa lovit ribe.«  

A: »Me boš vzel s seboj?« 

B: »Ja! Bova skupaj plavala.« 

 Z ropotuljico so se igrali najprej sami, tako da so samo ropotali. Skupaj pa smo 

zapeli še pesem Enkrat je bil en škrat, tako da so namesto ploskanja zaigrali z 

ropotuljico.  

 Sestavljanko pa so sestavljali brez težav. Ko so večkrat sestavili svojo 

sestavljanko, so poskusili sestaviti še prijateljevo. Le redki so potrebovali 

spodbudo, da jim jo je uspelo sestaviti do konca. Težave so jim povzročali deli, 

ki so si bili podobni.  

 

5. Kakšen odnos ima do te igrače? 

 Ko sem jim na začetku pokazala telovadca, je bil zanimiv, saj takšne igrače še 

niso videli. Ko pa so ga izdelali sami, je imela ta igrača še večjo vrednost. 

Predvsem dečki se niso mogli nehati igrati z njo. Zato sem jih spodbujala, da so 

vsi poskusili igro s telovadcem.  

 Ko so si prej ogledali že izdelano ropotuljico, jih ta ni toliko zanimala, saj 

večkrat uporabljajo ropotuljice. Ko pa so jo izdelali sami, se je niso mogli 

naveličati in točno so vedeli, katera je bila njihova.  

 Sestavljanke, ki jih imajo v vrtcu, sestavlja le nekaj deklet. Ko pa so izdelali 

svojo, se jim je stvar zdela bolj zanimiva in so jo raje sestavljali. Med seboj so si 

jih tudi izmenjali, da je vsak poskusil še prijateljevo, vendar je bila sestavljanka 

za otroka, ki jo je izdelal sam, nekaj posebnega.  
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6. Kakšne so razlike med dečki in deklicami pri tehniki izdelave te igrače?  

 Brušenje: Pri dečkih in deklicah se tehniki izdelave nista bistveno 

razlikovali, razlika je bila večja pri zbranosti. Ugotovila sem, da so deklice 

bolj zbrane kot dečki, čeprav je slednje na začetku brušenje bolj zanimalo. 

 Rezanje s škarjami: Deklice so bile malenkost bolj motorično spretne od 

dečkov, tako da jim je šlo rezanje s škarjami bolje od rok. 

 Čopič: Pri barvanju s čopičem nisem opazila večjih razlik, mogoče so bile 

deklice malenkost bolj natančne in spretne pri barvanju, pa vendar se je našla 

tudi kakšna, ki ni bila dosti spretnejša od dečkov. 

 Barvice: Pri barvanju z barvicami je bila razlika očitna. Dečki so naredili le 

nekaj črt in z veliko spodbude le pobarvali vso sliko. Barvati bi morali lepo 

do črte in zapolniti ves prostor, ti pa so barvali čez črte, medtem ko so 

deklice pobarvale do črte in zapolnile ves prostor.  
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ZAKLJUČEK 

Na začetku diplomskega dela sem si zastavila nekaj raziskovalnih vprašanj, odgovore 

nanje pa sem poskušala pridobiti z načrtovanimi in izvedenimi dejavnostmi odprtega 

tipa raziskovanja. Cilja diplomskega dela, ki sem si ju zastavila, sta bila, ali so otroci že 

dovolj spretni, da izdelajo svojo igračo, in katero, otroku sprejemljivo tehniko izdelave 

igrače, lahko uporabimo. K doseganju ciljev so večinoma pripomogli otroci, ki so s 

svojo spretnostjo, zagnanostjo, ustvarjalnostjo in vztrajnostjo izdelali nekaj igrač. 

Odrasli večkrat podcenjujemo njihove sposobnosti, toda otroci so dokazali, da zmorejo 

in so sposobni veliko več.  

Glede na izvedene dejavnosti in opažanja lahko potrdim svoje cilje, saj so otroci že 

sposobni izdelati svojo igračo. Otroku sprejemljive tehnike izdelave igrač, ki sem jih 

preizkusila, so bile rezanje s škarjami (tu so imeli otroci največ težav z rezanjem 

drobnih delov), brušenje s steklenim brusilnim papirjem (za katerega menim, da so ga 

osvojili) ter na koncu še barvanje s čopičem in barvicami. Slednje jim ni delalo težav, 

saj so se v vrtcu s tem že srečali.  

Zanimivo je bilo tudi spoznanje, kako aktivno so otroci posegali po izdelanih igračah, 

kljub temu da so imeli na voljo kupljene igrače. S tem so dokazali, da jim veliko 

pomeni njihova vpletenost v izdelek. Na izdelane igrače so bili prav ponosni, saj so 

sestavljanke in ropotuljice posojali tudi svojim prijateljem in si jih izmenjavali.  

Med projektom sem se tudi sama veliko naučila. Ugotovila sem, da mora biti v vrtcu 

dobro sodelovanje tima zaradi sprotne priprave in dogovorov, kaj bo kdo storil, v 

katerem kotičku bo sodeloval in podobno. S sodelavko sva poskrbeli, da je bilo v 

igralnici prijetno vzdušje, pa tudi za varnost in zaščito.  

Skupaj z otroki smo dokazali, da v vrtcu tudi otroci sami lahko izdelajo igračo, ki jo 

potem še bolj cenijo, saj so vanjo vložili več truda. Menim, da je izdelovanje igrač in 

drugih izdelkov odlična dejavnost, kjer se z otrokom zbližamo, delimo njegovo veselje 

ter razvijamo ustvarjalnost in druge spretnosti. 
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