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POVZETEK 

 
Diplomska naloga obravnava področje tehnike in tehnologije od gline do igrače. V 
teoretičnem delu so predstavljene razvojne značilnosti otrok, starih od štiri do šest let, pri 
katerih so se izvajale dejavnosti za raziskovalni del naloge. Predstavljena je glina s svojimi 
značilnostmi in načinom uporabe, teorija pa se dotika pa otroške igre in otrokovih igrač. 
Poglavje o tehniki in tehnologiji opisuje pomen tehnike za otroke, navedena pa so tudi 
navodila za zagotavljanje varnosti pri tehničnih dejavnostih. Predstavljeni so cilji tehnike in 
tehnologije za predšolsko obdobje. Kot vsa področja, se tudi tehnična med seboj povezujejo, 
zato je predstavljena povezava delovno-tehnične vzgoje z drugimi področji. Praktični del 
predstavlja dejavnosti, izvedene z aktivno udeležbo otrok. Predstavljene so hipoteze in 
raziskovalna vprašanja, cilji, raziskovalna metoda in opis skupine. Temu sledijo opisi 
dejavnosti z refleksijo in aktivnosti, ki so bile izvedene izven okvira vrtca. Vse dejavnosti so 
podprte s fotografijami, ki potrjujejo, da je bil dosežen raziskovalni namen – otroci so sami 
izdelali igračo iz naravnega materiala, ki so jo radi vnesli v svojo igro ter si z njo bogatili svoj 
vsakdan. 
 
 
Ključne besede: tehnika, glina, oblikovanje gline, predšolski otrok, igrača 
  



SUMMARY 

 
The thesis discusses the science and technology field, which encompasses everything from 
clay to toys. The theoretical part researches the developmental characteristics of children 
between the ages of four and six, which were the subjects included in the activities conducted 
in the research part of the thesis. The thesis focuses on clay together with its properties and 
method of use; whereas, the theoretical part of the thesis sheds some light on children’s play 
and toys. The section on science and technology describes the importance of science for 
children, as well as emphasizes the importance of safety perspective during scientific 
activities. The objectives for science and technology during the pre-school period are also 
discussed. As all other fields, the fields of science are interconnected; therefore, the 
correlation between the practical work and science with other fields is shown. The practical 
part represents activities, which include active participation by children. The thesis also 
includes hypotheses, research questions, objectives, the research method, and description of 
the group. These are followed by descriptions of activities with reflection and activities, 
which were not carried in the pre-school. All activities were documented with picture 
material, which proves that the research purpose was achieved – children use natural materials 
to make their own toys, which they enjoy when playing and use to enrich their daily lives. 
 
 
Keywords: science, clay, clay modelling, pre-school child, toy 
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1 UVOD 
 
Otrok pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet tehnike prek igre in ustvarjalnega 
dela, kjer s preoblikovanjem začetnega stanja v neko novo. Rezultat tega se kaže kot stvaritev. 
(Papotnik 1993, predgovor) 
 
Igra je v predšolskem obdobju izjemnega pomena, saj se otrok prek nje razvija na vseh 
področjih in gradi svojo osebnost. Z igro začne otrok odkrivati samega sebe, začne spoznavati 
in graditi odnose do drugih ljudi in okolice. Otrok ob igri spoznava pomen vrstnika – 
partnerja, kar pomembno vpliva za socializacijo in družbenomoralni razvoj predšolskega 
otroka. (Papotnik 1993, str. 11) 
 
Pogosto, ko razmišljamo o otroški igrači, se znajdemo v dilemi, kakšno igračo izbrati, da bo 
zadovoljila otrokove potrebe, hkrati pa da jo bo otrok vzel za svojo in se bo k njej rad vračal. 
Pogosto se zgodi, da otroke nova igrača zadovolji le kratek trenutek, in kaj hitro pristane v 
kotu, saj se otrok zanjo ne zmeni več. Sprašujemo se, kakšna je torej najprimernejša oziroma 
najboljša igrača? Takšna, ki se je otrok ne naveliča. Iz lastnih izkušenj vem, da je bila 
najboljša igrača tista, ki nam jo je stara mama naredila iz stare, obrabljene lesene žlice in 
krpice ter z vrvico povezala v lutko. Torej, odgovor je na dlani. Veliko vrednost otrok 
namenja igrači, ki jo naredi sam oziroma s pomočjo odrasle osebe. 
 
Tako v vrtcu kot doma se otroci srečujejo z različnimi materiali: prednjačijo umetni materiali, 
dosti manj je lesa, še manj pa igrač, ki si jih izdelajo sami. 
 
Da bi otroci spoznali ugodje ob igri z lastno izdelano igračo, smo skupaj  okviru te diplomske 
naloge izdelali glinene ptičke. Glina kot naravni material je že od nekdaj predstavljal izziv pri 
delu s predšolskimi otroki, saj je med naravnimi materiali najredkeje zastopan. Prav tako so 
igrače iz naravnih materialov vse redkeje prisotne na policah otroških igralnic. Želela sem 
preizkusiti, ali je glina kot naravni material lahko tudi igrača. Lotili so se izdelave igrače po 
želji otrok, sama pa sem ob spremljanju njihove igre opazovala, ali smo dosegli zastavljene 
cilje in ali so se hipoteze potrdile. 
 
Menim, da je vzgojitelj tisti, ki mora otrokom ponuditi in približati številne različne materiale, 
da se z njimi seznanijo, jih znajo uporabljati in prepoznajo. Pomembno je, da jih imajo vedno 
na razpolago, saj bodo le tako lahko razvijali svoje sposobnosti ustvarjanja, domišljije, 
vztrajnosti in nenazadnje tudi  ročne spretnosti. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 
2.1 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 
Splošna načela otrokovega razvoja so zapisana v Priročniku h Kurikulu za vrtce  
(Marjanovič Umek, 2009, str. 29–30): 
 
• Za otrokov razvoj sta pomembna dednost in fizično ter socialno okolje. Oba dejavnika 

prispevata k otrokovi rasti in razvoju. Dednost ima večji vpliv npr. na otrokov 
temperament, energetsko raven, zaporedje telesnega in intelektualnega razvoja. Nobena 
telesna značilnost (razen morda barva oči, barva las, oblika nosu) ni določena izključno z 
dednostjo, se pravi z notranjimi vplivi ali izključno z okoljem –zunanjimi vplivi. Tako je 
npr. učenje hoje odvisno od moči mišic, razvoja koordinacije (oboje je pogojeno z 
dednostjo), hkrati pa je odvisno tudi od okolja, in sicer ne le pri razvoju hoje kot 
spretnosti, temveč tudi pri spodbujanju razvoja drugih spretnosti, npr. valjanja, sedenja, 
plazenja, ki se pojavljajo pred hojo. 

• V razvoju se prepletajo kakovostne in količinske spremembe oz. razvojna obdobja in 
linearnost v razvoju. Razvoj poteka v predvidljivih smereh, v smeri večje celovitosti, 
organizacije in internalizacije. Gre npr. za možnost širjenja in poglabljanja otrokovih 
izkušenj in znanja z uporabo različnih ravni simbolnega znanja, npr. s slikanjem, 
pripovedovanjem, gradnjo. Otrok uporabi različne simbolne sisteme za predstavitev 
izkušenj, znanja; npr. imitacija v simbolni igri (uporabi kuhalnico in meša kot babica), 
sledita predmetna in besedna transformacija (uporabi naključni predmet, npr. telefon, in se 
pogovarja z osebo, ki je ni). 

• Za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. Otrok svoje lastne 
hipoteze preizkuša na različne načine: prek družbenih interakcij, s fizičnimi 
manipulacijami ali prek lastnih miselnih struktur. Z razvojem miselnih struktur pride do 
razumevanja različnih simbolov, ki jih uporablja (številčni simboli, abeceda). 

• Področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno, so med seboj 
povezana; razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega področja in obratno. Npr. ko 
se dojenček plazi in prične hoditi, se poveča njegova sposobnost raziskovanja in s tem 
razvoja mišljenja in obratno. 

• V razvoju ne gre le za napredek, temveč tudi nazadovanje. Za razvoj so značilni dosežki 
in izgube, npr. mlajši otrok ima večjo sposobnost pomnjenja podatkov kot odrasla oseba, 
vendar ima hkrati manj izdelane strategije pomnjenja. 

• Individualne razlike med otroki. Gre najmanj za dve dimenziji, vezani na otrokov razvoj, 
in sicer povprečnost oz. normativnost v razvoju in enkratnost vsakega otroka kot 
posameznika. 

• Kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje. V celotnem življenjskem ciklusu so prisotna 
časovna obdobja, ki so bolj ustrezna in učinkovita za učenje posameznih spretnosti kot 
druga obdobja. Prva tri leta otrokovega življenja so npr. optimalno obdobje za razvoj 
govora in komunikacijskih spretnosti. 



Peršin, Simona (2015): Glina kot igrača v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF. 

3 

• Za otrokov razvoj je pomemben izziv prek njegovih aktualnih sposobnosti, spretnosti, 
čeprav sam teži k situacijam, ki mu dajejo priložnost, da deluje v svoji razvojni starosti. 

 
2.2 Spoznavni razvoj 

 
Otrok, star štiri do šest let, je na predoperativni stopnji mišljenja. Skladno s Piagetovo 
spoznavno teorijo je za zaznavno-gibalno to druga razvojna stopnja, za katero je značilno 
simbolno mišljenje.  
 
Simbolno mišljenje se kaže v odloženem posnemanju, simbolni igri, ki je pogostejša in poteka 
tudi na višjih razvojnih stopnjah (npr. metla otroku simbolizira konja), v likovnem izražanju, 
pri katerem imajo narisani simboli določen pomen (npr. krožne oblike , ki jih je otrok narisal 
na papir, predstavljajo muco in njega), in v rabi govora. Po Piagetovem mnenju (1959), je 
raba govora rezultat simbolnih funkcij, saj mora otrok prej razviti splošne spoznavne 
zmožnosti, da lahko uporabi besede, ki reprezentirajo predmete, dogodke in odnose. 
 
Sposobnost rabe simbolov posamezniku omogoča prilagodljivejše mišljenje, razmišljanje o 
preteklih in prihodnjih dogodkih in s tem preseganje relativno omejenih zaznavno-gibalnih 
izkušenj. (prav tam v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 291) 
 
Tabela 1: Razvoj intelektualnih sposobnosti (4–6 let) 
STAROST OTROK 
(LETA) 

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI 

4 leta Prešteva štiri predmete v vrsti. 
Potem, ko mu pokažemo, razvršča logične naloge po dveh lastnostih 
(»Poišči rdeči krog«). 
Rešuje preproste problemske situacije (Kaj delaš, ko si lačen?«). 
Ponovi štiri številke ali poved iz šestih besed. 
Zgradi most iz treh kock po vnaprej danem modelu.  
Sestavi sliko iz dveh delov.  
Nadaljuje nedokončano zaporedje (določena zaporedja barv, 
velikost ali oblik). 
Iz skupine desetih predmetov odšteje štiri predmete.  
Potem, ko mu pokažemo, razvršča logične naloge po treh lastnostih 
(»Daj mi veliki rdeči krog«). 
Ne zmore slediti pedagoškim zahtevam v vrtcu. 

5 let Sestavi sliko iz štirih delov. 
Orientira se v času (dan – noč, jutro – popoldne – večer, zdaj – prej 
– pozneje). 
Reši nalogo »Kdo ima več?«. 
Prešteva do deset in odšteva zahtevano število (do deset). 
Prepoznava in riše številke do pet. 
Ponovi poved iz osmih besed ali zaporedje petih števil.  
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Opazi podobnost kakršne koli narave (barve, oblike, velikosti, 
svetlosti). 

6 let Ve katera roka je leva in katera desna. 
Izvrši tri naloge, ki mu jih zastavimo hkrati.  
Število elementov v skupini ustrezno označi s številom. 
Na ustno navodilo lahko razvršča logične naloge po štirih lastnostih 
( barva, oblika, velikost, debelina). 
Prešteje trinajst kock.  
Naredi stopnice iz desetih kock, tudi potem, ko mu odstranimo 
model. 
Navaja razlike (»Po čem se razlikujeta ptica in pes ...«). 
Začetki logičnih operacij (klasifikacija, seriacija, korespondenca in 
konzervacija). 

Povzeto po Ivić, 2002 
 

2.3 SOCIALNO ČUSTVENI RAZVOJ 
 
Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih. Največkrat so enostavna in jih otrok izraža 
brez zavor. Odrasli večkrat ne razumejo otrokovih čustvenih izlivov. Kadar je otrok jezen, ali 
če je ljubosumen in trmast, tudi odrasli čustveno reagirajo; kaznujejo ga v jezi. Če odrasli 
poznajo značilnost otrokovega čustvenega doživljanja, nanj lažje vplivajo. Starši in učitelji, ki 
vedo, kako se, na primer, razvijeta otrokova jeza ali ljubosumnost, si bodo znali razložiti 
otrokovo trmo ali napadalno vedenje. Na otroka vplivajo tako, da spodbujajo zaželena čustva, 
nezaželena pa skušajo postopno odpraviti (Tolišič in Smiljanović. Čolanović, 1973, str. 72–
73) 
 
Otroci od obdobja malčka dalje vedno več časa preživijo z drugimi otroki in manj z odraslimi, 
spreminja pa se tudi kakovost odnosov med vrstniki. Otroci v zgodnjem otroštvu razvijejo 
nove oblike socialnih interakcij in socialnih kompetentnosti, in sicer gre predvsem za razvoj 
sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije, skupnega reševanja problemov. Pozitivno 
socialno vedenje je bolj celovito, 4-letni otroci npr. pogosteje soglašajo z drugimi otroki in 
kažejo naklonjenost do vrstnikov kot 3-letniki, prav tako z leti upada delež agresivnega 
vedenja med prijateljskimi interakcijami. Starejši predšolski otroci se neposredno več 
pogovarjajo z vrstniki kot mlajši in z govorom lažje dosegajo svoje socialne cilje. 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 363) 
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Tabela 2: Socialno čustveni razvoj (4–6 let) 
STAROST OTROK 
(LETA) 

SOCIALNO-ČUSTVENI RAZVOJ 

4 leta Vzpostavljen nadzor izločanja (potrebuje pomoč pri toaleti). 
Prva zaobljuba. 
Kooperativna igra z vrstniki. 
Začenja sprejemati preprosta pravila igre.  
Samoiniciativno pozdravlja odrasle.  
Samostojno se pripravi za spanje.  
Začne se čustveno navezovati.  
Pojav čustev: sramu, zavisti, upanja in ponosa; prvi estetski občutki.  
Nevrotski izpadi: sesanje prsta, vlečenje las, drgnjenje delov telesa. 
Nizek nivo frustracijske tolerance. 

5 let Zanimanje za spolne organe, možno samozadovoljevanje. 
Popolnoma obvladuje toaleto.  
Strah pred temo, domišljijskimi bitji.  
Sam si pogrne mizo.  
Organizira igre z vrstniki, raje ima igro z istim spolom. 
Vključuje se v pogovor z odraslimi.  
Zmore odložiti zadovoljevanje potrebe. 

6 let Uporablja popoln pribor za hranjenje, sam si pripravi sendvič. 
Čisti si čevlje. 
Gre sam ven, v soseščino. 
Lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja. 
Ima najljubšega prijatelja. 
Kaže zaščitniško vedenje do mlajših otrok. 
Spoštuje pravila iger z vrstniki. 
Prepoznava lastne občutke ljubezni in sreče, jeze razočaranja. 
Situacijo lahko opazuje tudi z vidika druge osebe. 
Realistični strahovi in strahovi pred nadnaravnimi bitji.  
Sposobnost za sodelovanje in skupinske dejavnosti.  

Povzeto po Ivić, 2002 
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2.4 RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA 
 
Vse, kar otrok zve o zunanjem svetu, dobi preko čutil. Zato so ta zaznavanja zelo pomembna 
tako v celotnem območju duševnega razvoja, kot tudi pri preučevanju razvoja ostalih 
psihičnih procesov. Zaznavanje v predšolskem obdobju postane bolj namerno in racionalno. 
Otrok se vse manj zadovoljuje s prvimi vtisi in se vedno bolj usmerja na posamezne lastnosti. 
Bistvo zaznavnega razvoja v predšolskem obdobju temelji na razvoju sposobnosti analize in 
sinteze zaznanega. Otrokovo zaznavanje je še posebej celostno, ni diferencirano in je 
razpršeno. Pogosto otrok ob zaznavi ne more dojeti, da ima ta razmeroma samostojne dele. 
Sam proces razvoja pa se po četrtem letu ne osredotoča več tako močno na sam razvoj 
zaznavnega aparata (vid, sluh, vonj …), temveč vse bolj na splošni mentalni razvoj. Ta vpliva 
na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, sintetiziranje delov v celote, povezovanje s 
preteklimi izkušnjami in podajanje zaznanega z različnimi sredstvi, kot so govor, praktična 
dejavnost in igra. (Horvat in Magajna 1987, str. 126–127) 
 
Tabela 3: Razvoj čutenja in zaznavanja (4–6 let) 
STAROST OTROK 
(LETA) 

RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA 

4 leta Razlikuje in prepoznava zvoke in glasove. 
Razvršča žetone po barvi ali velikosti.  
Ustrezno razvršča osem različnih oblik. 
Opazi manjkajoče podrobnosti na risbi. 
Razume odnos med delom in celoto. 
Sestavi sestavljanko iz dvanajstih delov. 
Prepoznava predmete po otipu brez gledanja (predmete v vreči). 

5 let  Prepoznava izvor bolečine. 
Vid je popolnoma razvit; razume znake na semaforju. 
Voljno usmerjanje vidne in slušne pozornosti je slabo. 

6 let Ostrina vida je skoraj enaka kot pri odraslih. 
Širina vidnega polja je skoraj enaka kot pri odraslih. 
Razvita je sposobnost aktivnega zaznavnega preiskovanja in analize 
(analiza razlik med podobnimi slikami, iskanje preproste slike v 
zahtevni). 

Povzeto po Ivić, 2002 
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2.5 MOTORIČNI RAZVOJ 
 
Gibalni (motorični) razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja. Prične 
se že v predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je 
človekov motorični razvoj v prvih treh letih življenja. Gibalni razvoj predstavlja nadzor 
gibanja mišic. Prvi gibi so bili pri rojstvu povsem naključni, brez vsakršnega nadzora 
možganskih centrov in brez pravega pomena. Z razvojem možganskih centrov pa prihaja do 
vse boljšega nadzora gibanja in tudi do koordinacije različnih mišičnih struktur. Namesto 
naključnega gibanja celega telesa prihaja vse bolj v ospredje diferencirano gibanje 
posameznih mišičnih mehanizmov. V prvih letih življenja se prvenstveno razvija velika ali 
groba motorika, šele po tretjem letu se prično razvijati fine ali male motorične spretnosti. tako 
v grobih motoričnih spretnostih. Za razvoj slednjih je potreben razvit nadzor velikih mišičnih 
sistemov. Ti omogočajo nato razvoj fine motorične koordinacije, ki je potrebna za razvoj 
takih motoričnih spretnosti, kot so metanje, pisanje in ravnanje z raznim orodjem. (Horvat in 
Magajna, 1987, str. 50) 
 
Tabela 4: Razvoj grobe motorike (4–6 let) 
STAROST OTROK 
(LETA) 

RAZVOJ GROBE MOTORIKE 

4 leta Koraka v ritmu glasbe. 
Hodi po ravni črti, z eno nogo pred drugo, z razširjenimi rokami. 
Vozi tricikel. 
Sestopa pa stopnicah, nogo pred nogo. 
Skoči z druge stopnice. 
V teku brcne žogo. 
Preskoči oviro, visoko 20 cm. 

5 let V teku menja smer. 
Poskakuje po eni nogi. 
Stoji na prstih. 

6 let Stoji na eni nogi brez opore 40 sekund. 
Vozi kolo. 
Sonožno preskakuje kolebnico. 
Skoči z višine 40 cm. 
Visi v vesi 10 sekund z droga, drži se z obema rokama. 
Lovi žogo z eno roko.  
V skoku ujame žogo. 
Igra badminton. 
Sam se oblači. 
Zaveže vezalke s pentljo.  

Povzeto po Ivić, 2002 
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Tabela 5: Razvoj fine motorike (4–6 let); koordinacija oko – gibi 
STAROST OTROK 
(LETA) 

RAZVOJ FINE MOTORIKE 

4 leta Poskuša narisati človeka (glava in udi – »glavonožec«). 
Zgradi stolp iz desetih kock. 
Oponaša risanje diagonalne črte. 
Preriše kvadrat. 
Preriše nekaj tiskanih črk. 
Prepogne papir po diagonali. 
Sam si umiva roke in obraz. 

5 let Riše človeka (shematsko, v smislu geometrijskih oblik). 
Reže s škarjami po ukrivljeni črti. 
Razlikuje težko – lahko. 
Barva risbe. 
Prerisuje trikotnik. 
Riše hiško, drevo, človeško figuro (tri do šest podrobnosti), risba je 
prepoznavna. 
Z obema rokama ujame majhno žogo. 
Z eno roko naredi kroglico iz papirja. 

6 let Z žogo zadane cilj.  
S kleščami izvleče žebelj in ga zabije s kladivom. 
Navija nit na tulec. 
S palcem se lahko dotakne vseh prstov.  
Reže in lepi preproste like iz papirja za kolaž. 
Dela pahljačo iz papirja. 
Prepisuje vse tiskane čeke. 
Prerisuje romb.  
Uporablja šilček. 

Povzeto po Ivić, 2002 
 
Ugotavljanje motoričnega statusa predšolskega otroka je pomembno zlasti za odkrivanje 
retardacijskih in akceleracijskih razvojnih pojavov. Zgodnje odkrivanje povečuje možnost 
optimalnega vplivanja na razvoj. (Cemič 1996, str. 31) 
 

2.6 RAZVOJ GOVORA 
 
Razvoj govora se začne že ob rojstvu, ko otrok prvič zajoka. Preden se razvije pravi govor, 
otrok gruli, vokalizira, beblja, svoje potrebe pa sporoča z jokom. Materinega jezika se otroci 
učijo s pomočjo povratne informacije svojih staršev, ki se nanje odzivajo. Nadaljnji govor je 
zelo hiter, saj otrok do 18. leta v povprečju osvoji 13 besed na dan. Na to pa močno vplivata 
govor staršev in skupno branje knjig. Razvoj govora je močno povezan z razvojem mišljenja, 
zato mu tudi posvečamo veliko pozornosti. (Nemec in Kranjc, 2011, str. 96–110) 
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Tabela 6: Govorni razvoj (4–6 let) 
STAROST OTROK 
(LETA) 

GOVORNI RAZVOJ 

4 leta Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 
Opisuje dejanja na sliki. 
Ima dolge samogovore, popolne povedi, razumljiv govor. 
Nenehno zastavlja vprašanja. 
Samodejno šteje do štiri.  
Uporablja 1200 do 1500 besed.  

5 let Uporablja 1800 do 2200 besed. 
Pripoveduje kratke zgodbe. 
Razume predloga za in pred. 
Sam pripoveduje zgodbo ob risbah. 
Prepoznava nekaj črk abecede. 
Odgovarja na preprosta vprašanja: »Kaj je to in iz česa je 
narejeno?«. 
Postavlja vprašanja »Kdaj? Zakaj? Kako?«. 
Govor brez upoštevanja slovničnih pravil. 

6 let Govori pravilno in jasno.  
Izgovarja vse glasove (morda izpušča R). 
Po poslušanju ponovi kratko zgodbo. 
Piše in bere lastno ime. 
Sprašuje po pomenu besed. 
Razume predlog »na sredi«. 
Uporablja 2000 do 3000 besed. 

Povzeto po Ivić, 2002 
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2.7 GLINA 
 

1. Glina je lepljiva in plastična drobnozrnata usedlinska snov. (Bizjak, 2013, str. 9) 
2. Gline so zmesi mineralov, predvsem pa aluminijevih silikatov v različnih sestavah, ki 

vsebujejo vodo. (Barbič, 2010, str. 56) 
3. Glina je zemlja, ki je nastala z dolgotrajnim razpadanjem kamenin vulkanskega izvora 

(graniti). (Čadež Lapajne, 1983, str. 9) 
4. Glina je eden od najstarejših, najpreprostejših in najbolj priljubljenih kiparskih 

materialov. (Čadež Lapajne, 2000, str. 87) 
5. Zemlja, ki jo imenujemo glina, je mastno vlažna in na njej nič ne raste (Dextreit, 1990, 

str. 18). 
 

2.8 LASTNOSTI IN SESTAVA GLINE 
 
LASTNOSTI GLINE 
Najpomembnejša lastnost gline kot materiala za oblikovanje je plastičnost. Boljšo plastičnost 
gline dobimo z mehansko obdelavo (glina lahko stoji več let v vlažnih, hladnih in temnih 
prostorih),  

• dodajanjem zelo plastičnih glin, 
• dodajanjem smol, glicerina ali tehničnih maščob – vendar pa se s tem pri pečenju 

poveča poroznost.  
 
Večkrat predelana glina postane bolj gnetljiva, plastična in se lepše oblikuje. (Čadež Lapajne, 
2000, str. 87) Stopnja plastičnosti je odvisna od: 

• velikosti in oblike delcev, iz katerih je sestavljena,  
• količine vode v glinastem testu,  
• od načina predelave gline. 

 
Če je glina preveč plastična, se površinsko hitro suši, v notranjosti pa ostane vlažna. 
Posledično predmeti pri žganju pokajo in se krivijo.  
 
Preizkus plastičnosti gline 
Plastičnost gline preizkusimo s pomočjo metode svaljkov. Glineni svaljek prepognemo. Če na 
pregibu ne opazimo razpok, je glina primerna za nadaljnjo obdelavo. (Barbič, 2010, str. 57–
58). 
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SESTAVA GLINE 
Kemična sestava gline je zelo podobna kemični sestavi navadne zemlje. Bistveni snovi, ki 
skupaj z različnimi kovinskimi oksidi in nečistočami sestavljata glino, sta aluminijev in 
silicijev oksid. Oba oksida, vezana z vodo, tvorita mineral kaolinit (Al2O3*2SiO2*2H2O), ki 
pa ga v čisti obliki v naravi redko najdemo. Kaolinit je glavna komponenta gline, ki pa je 
vedno pomešan z drugimi primesmi. (Bizjak, 2010, str. 10) 
 
Poznamo belo, sivo, rjavo, oker, rdečkasto in zeleno glino. V surovem stanju je ta barva 
odvisna od organskih, pri žgani glini pa od anorganskih primesi. (Stajević, 2006, str. 83) 
 

2.9 VRSTE GLINE 
 
Glino lahko razvrstimo po različnih kriterijih. 
Glina je lahko naravna ali umetna, torej tovarniško pripravljena. Naravne gline se nahajajo v 
naravi in jih kopljejo v glinokopih. Umetne gline pa pripravljajo po strogo skritih receptih. 
Nekatere od njih so pripravljene iz različnih surovin, druge pa z mešanjem naravnih vrst glin. 
Prednost umetnih glin je, da se lahko zanesemo nanje, saj so vsakič pripravljene enako in zato 
vemo, kaj lahko pričakujemo. Umetna glina je čista, brez primesi in umazanije. Naravna glina 
ima veliko organskih primesi, kamenja in vej, tako da je z njo pred uporabo še veliko 
dela.(Stajević, 2006, str. 83) 
 
Zato moramo to glino pred uporabo najprej prečistiti. To opravimo tako, da kose suhe gline 
zdrobimo na velikost grahovega zrna in stresemo v posodo z vodo. To pustimo stati čez noč, 
da kosi vpijejo vodo, nato premešamo in precedimo. Za izdelovanje večjih kosov, je mreža na 
situ lahko redkejša, za manjše kose pa naj bo gostejša (sito za moko). Precejeno maso pustimo 
čez noč mirovati, naslednji dan vodo, ki se je nabrala odlijemo. (Bizjak, 2013, str. 12) 
 
Glede na stalne spremembe, ki jim je glina podvržena, ločimo primarne in sekundarne vrste 
gline. V prvem primeru gre za glino, ki je nastala zaradi kemičnih sprememb in tam tudi 
ostala, v drugem primeru pa je nastala zaradi atmosferskih vplivov. Nahajališča so vedno 
oddaljena od kraja njihovega nastanka. Hudourniki so odnašali s seboj zdrobljeno vulkansko 
skalovje na ustja mrtvih rek in jezer in ga tam v obliki že nekoliko zaobljenih manjših delcev 
kopičili v sklade tovrstne gline. V to skupino štejemo tudi primarni kaolin, ki je neplastičen. 
Omenjamo ga namenoma, ker gre za najčistejšo glineno substanco . Gline so namreč le redko 
»čiste« in brez primesi. Na njihovo zrnato strukturo se lepijo različni organski in anorganski 
ostanki, tako da skupaj tvorijo bolj ali manj homogene mase. (Urban Đukes, 1992, str. 4) 
 
Glede na njene naravne primesi omenjamo več vrst glin: (Barbič, 2010, str. 60–61) 

• kaolin: je najčistejša oblika gline in je osnova za izdelavo porcelana,  
• fajansa: je zelo plastična in ognjestalna,  
• lončarska glina: je mehka in se uporablja za izdelavo lončarskih izdelkov ter v 

kiparstvu,  
• opekarska glina: ni ognjestalna in se uporablja za izdelavo opek in strešnikov,  
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• laporna glina: uporablja se za izdelavo cementa, 
• železova glina: uporablja se kot barva,  
• uma: je nečista glina različnih barv,  
• boksitna glina: uporablja se za izdelavo aluminija.  

 
Barva gline je odvisna od zelo majhnih količin raznih primesi in stopnje oksidacije pri 
preperevanju. Poznamo belo, sivo, rjavo, oker, rdečkasto, zeleno glino. V Sloveniji pogosto 
opazimo, da je glina bolj v globini pod površinsko zemljo belkasta ali sivkasta, na površini pa 
dobi ista glina rjavkaste odtenke. To nastane zaradi oksidacije železa, ko je glina izpostavljena 
atmosferskim vplivom. (Dextreit, 1990, str. 17) 
 
Najnavadnejša je lončarska glina. Ne pečena je sivkastih tonov, pečena pa ima lahko različne 
barve: belo, sivo, rumeno, rjavo rdečo. (Čadež Lapajne, 2000, str. 87) 
 

2.10 NAHAJALIŠČA V SLOVENIJI 
 
Glino najdemo v naravi skoraj povsod, mnogokrat pa kar pod vrhnjo plastjo zemlje v bližini 
doma ali pa tudi na domačem vrtu. Slovenija je precej bogata z različnimi vrstami gline: 
 

• severovzhodna Slovenija: Ljubečna, okolica Liboj, Govce pri Laškem, Pragersko, 
Poljčane, Ptuj, Ormož, Križevci pri Ljutomeru, Lendava, Hom pri Radmirju, 
Šaleška dolina, 

 
• v širši okolici Ljubljane in na gorenjskem: Komenda, Vodice, Črnuče, Mengeš, 

Podutik, Vrhovci, Sinja Gorica, Bobovk pri Kranju, Stražišče, Dvorska vas, 
 

• na dolenjskem: Zalog pri Novem mestu, Brežice, Birčna vas, Kanižarica, Ribnica, 
Mirna na Dolenjskem, 

 
• na primorskem: Bukovica in Okroglica pri Novi gorici, Ilirska Bistrica, Soline v 

Sečovljah (morsko blato), 
 

• v okolici Celja: pas od Zaloške Gorice do Škofje vasi, od Vrhov do Šentjurja pri 
Celju, južno od Voglajne pa od Straže do Črnolice. (Dextreit 1990, str. 6–7). 
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2.11 PRIPRAVA GLINE ZA OBLIKOVANJE 
 
Prvi stik z glino je njena priprava za delo. Od kupljenega bloka gline s krožnim gibom 
odlomimo kos ali ga, kadar je kos prevelik odrežemo z žico, ki ima na obeh koncih držalo. 
Zatem položimo predse grobo obdelan kos gline, ki naj ne bo večji od manjše opeke, ter ga z 
gostimi navpičnimi in vodoravnimi rezi razrežemo. Nato kos obrnemo na bočno stran in mu 
šele takrat , če je zaradi plastičnosti gline potrebno, dodamo vodo. Glino gnetemo tako, da jo 
zapiramo v svoje dlani. S strani bo opazna spirala. (Urban Đukes, 1990, str. 4) 
 
Paziti moramo, da ne lovimo zračnih mehurčkov, saj je vsak ujet mehurček kot eksploziv, saj 
se zrak med sušenjem in žganjem širi, glina pa krči. Na koncu kos prerežemo z žico in tako 
preverimo, ali smo ga dobro pregnetli. (Stajević 2006, str. 88) 
 

2.12 PRIPRAVA NA DELO 
 
Preden pričnemo z oblikovanjem, je pomembno, da se na delo pripravimo. Na delo se 
pripravimo tako da: 

• se primerno oblečemo,  
• pripravimo delovno površino,  
• pripravimo glino,  
• pripravimo orodje in opremo. (Vidrgar, 1998, str. 8) 

 
Ker so mize v vrtcu večinoma prevlečene z nepropustnimi premazi, moramo položiti nanjo 
večjo leseno desko ali iverno ploščo. Pomembno je, da delovna površina vpija vlago, sicer se 
bo glina prilepila na podlago. (Bizjak, 2013, str. 17) 
 

2.13 SHRANJEVANJE GLINE 
 
Kupljeno in predelano glino zavijemo v polivinil in zapremo v posodo, da ne izgubi vlage. Če 
se glina posuši, jo lahko znova namočimo, pregnetemo in spet je uporabna za delo. (Čadež 
Lapajne, 1983, str. 9) 
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2.14 ORODJE 
 
Za oblikovanje gline potrebujemo običajno naslednje orodje: 
1 modelirka, 2 zobotrebec, 3 bambusova paličica, 4 zanka za votljenje, 5 nož, 6 lesene letvice, 
7 lopatica, 8 valjar, 9 čopiči, 10 nitka za rezanje, 11 kartonast tulec 
 

 
Slika 1: Orodje za oblikovanje gline 

 
 
Z majhno mero spretnosti in volje pa si lahko potreben material in pribor izdelamo kar sami 
ali pa uporabimo predmete, ki jih imamo doma ali jih več ne potrebujemo, saj lahko vse, kar 
na glini pušča sled, uporabimo kot pribor.  
 

2.15 POSPRAVLJANJE 
 
Po končanem delu za seboj vedno pospravimo. Drobne delce gline, ki ostanejo na mizi, s 
papirjem zavržemo, večje pa damo v posodo z glino. 
 
Glinenih deščic se nikoli ne pomiva, temveč se jih ostrga z lopatico, saj glina zamaši odtoke, 
zato roke in čopiče vedno operemo v vedru vode, ki jo potem zlijemo v straniščno školjko in 
takoj potegnemo vodo. (Vidrgar, 1998, str. 9) 
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2.16 VLAŽENJE, SUŠENJE IN PEKA 
 
Kadar izdelka ne utegnemo dokončati, ga navlažimo z vodo in zavijemo v polivinilasto 
vrečko. Tako shranjen izdelek se ne bo izsušil. Glina bo ostala mehka in tako lahko z delom  
nadaljujemo tudi čez teden dni. Če izdelka tudi takrat ne utegnemo dokončati, ga vzamemo iz 
vreče, ponovno navlažimo in zavijemo. Z vlaženjem in zavijanjem lahko počaka mesece. 
(Vidrgar, 1998, str. 48) 
 
Sušenje pa je nekaj ravno nasprotnega. Kadar delamo v vročih prostorih ali na soncu, se glina 
prehitro suši, zato jo med delom vlažimo. Ko je izdelek končan, ga na deščici odložimo na 
polico v senci, kjer se posuši. Izdelkov ne sušimo na soncu, ker se  pri počasnem in 
enakomernem sušenju manj krivijo, manj pokajo in razpadajo. Izdelke med sušenjem 
pokrijemo s suho krpo. Pri sušenju glina izgublja vodo in se krči. Izdelki spremenijo barvo in 
postanejo svetli. Takrat jim odstranimo papir.  
 
Z žganjem v keramični peči pri temperaturi od 800 do 900 °C glina spremeni barvo, postane 
trda in se ne topi v vodi. Krčenje pri žganju ni več tako izrazito. V peko lahko odnesemo 
samo čisto suhe izdelke. Previdno jih zavijemo v časopisni papir in zložimo v škatlo, da se pri 
prevozu ne poškodujejo. (Vidrgar, 1998, str. 48–49) 
 
 

2.17 OTROŠKA IGRA 
 
Različne psihološke teorije in iz njih izpeljani modeli predšolske vzgoje dajejo osnovo za 
številne interpretacije otroške igre, vendar je v njih moč prepoznati vrsto skupnih značilnosti, 
ki opredeljujejo igro. V vsebini igre se odražajo pomembni dogodki in odnosi iz otrokovega 
življenja, igrače in drugi igralni materiali sodoločajo igro, je notranje motivirana in njen cilj je 
lahko igralna dejavnost sama, igra otroka osebnostno močno angažira, zato je njena izraznost 
zelo velika, v igri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od čustvenega, 
socialnega, gibalnega do spoznavnega, gre za dejavnost, za katero je značilna visoka stopnja 
divergentnosti (otrok se v igri vede inventivno, fleksibilno). (Marjanovič Umek, 2010, str. 44) 
 
Otroška igra je univerzalna dejavnost, ki se glede na otrokovo starost spreminja. Spreminja se 
tudi glede na vsebino, čas in okolje. Je neke vrste dialog med domišljijo in resničnostjo, med 
preteklostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo ter med varnostjo in 
tveganjem. (Marjanovič Umek, 2008, str. 72) 
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Otroci se ne igrajo z namenom, da bi v igri razvili svojo sposobnost, vendar z igro 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. (Marjanovič 
Umek, 1981, str. 9) 
 
Otrok v igri prihaja do lastnega potrjevanja in spoznavanja samega sebe v ožjem in širšem 
družbenem okolju. Samopotrjevanje pa je silnica, gibalo, ki usmerja otroka k novim 
dejavnostim, s pomočjo katerih ta razvija gibalne in zaznavne sposobnosti, mentalne 
sposobnosti, ustvarjalnost, delovne navade, moralne in estetske standarde, interese, čustveno 
življenje. (Marjanovič Umek, 1981, str. 5) 
 

2.18 OTROŠKA IGRA IN KURIKULUM ZA VRTCE 
 
Eno od petih skupnih načel za predšolsko vzgojo v vrtcu pravi: »Otroška igra je tista 
dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v 
primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. akademski 
ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v 
zgodnjem obdobju.« (Kurikulum 1999, str. 19)  
 
V kurikulumu za vrtce ima igra posebno mesto. Ne glede na to, za katero vrsto igre gre 
(funkcijska, domišljijska, simbolna, družabna ...), ta vzpostavi prostor v razmerju med 
otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Način in vsebina igre ustvarjata prostor, v 
katerem se prepoznavajo različna področja kurikula, kot na primer, da otrok spoznava samega 
sebe v igri pred ogledalom in v »dialogu« s samim seboj; razvija jezik ob pretvarjanju v 
simbolni igri; razvija pojma števila v domišljijski igri; uri socialne veščine v igri vlog; 
pridobiva raznorazne izkušnje v igri z vodo, peskom, mivko. Vse to zahteva transformacijo 
igralnega materiala v predmete in stvari, ki jih rabijo med igro, prav tako pa tudi dogovore 
med soigralci. Skozi otroško igro se prepletajo in povezujejo različna področja kurikula, ki so 
za to razvojno stopnjo način učenja, katero pa je smiselno in strokovno utemeljeno. (Prav 
tam) 
 
Pa vendarle igra v kontekstu kurikula vrtca ni razumljena kot dejavnost, ki bo sama po sebi 
pripeljala do realizacije tako ali drugače zapisanih ciljev predšolske vzgoje. Nasprotno, treba 
je poznati in definirati osnovne elemente kurikula (npr. stopnjo odprtosti in/ali strukturiranosti 
kurikula ter njen vpliv na prisotnost in kakovost igre), jih znati povezati z osnovnimi elementi 
kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, ki so seveda prepoznavni tudi v zapisanih ciljih 
vzgojnega dela, metodah in oblikah, pa vendarle ostajajo v ozadju teorije, psihološke, 
edukacijske, filozofske, sociološke, antropološke, kulturološke, in različni pristopi k njihovi 
interpretaciji. (Kurikulum 1999, str. 20) 
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Igra je tudi dejavnost, v kateri naj bi otroci praviloma dosegali višje ravni razvoja posameznih 
psihičnih funkcij kot v neigralnih situacijah. Vse to je pomembno za umeščenost otroške igre 
v kurikulum za vrtce, ki hkrati ne odreka pomembnosti vsem ostalim dejavnostim, ki so glede 
na cilje, ki jih zasledujejo lahko enako ali bolj primerne in strokovno upravičene. Nesmiselno 
in nestrokovno bi bilo trditi, da se predšolski otroci, predvsem mlajši, lahko vsega naučijo 
skozi igro. Za to področje velja, da z različnimi dejavnostmi ter z uporabo različnih metod in 
oblik dela pri svoji izpeljavi ne bi smele spregledati razvojnih značilnosti predšolskega otroka. 
Takšne dejavnosti nudijo možnosti za razvoj kot učenje na različnih področjih otrokove 
osebnosti. (Marjanovič Umek, 2009, str. 50) 
 

2.19 OTROKOVA IGRAČA 
 
Otrok ima rad vse tisto, s čemer se lahko igra. Rad se igra sam, s sovrstniki in tudi z 
odraslimi. Če otroka dobro opazujemo, vidimo, da nam včasih ne dovoli posegati v svojo 
igralno dejavnost. Odrasli pogosto želimo, da otrok vselej dokonča po nekih pravilih začeto 
igro, pa naj bo to zidanje s kockami, sestavljanje ploščic idr. Otroku zadošča, da igrače 
opazuje, jih po svoje sestavlja, se ob tem veseli, uživa in smeji. Vendar svobodna otrokova 
igra ne pomeni, da otrok vselej dela z igračkami samo tisto, kar se mu trenutno ljubi ali ne 
ljubi. Svobodna otrokova igra je samo tista, ki mu ne povzroča strahu, zavrtosti in mu daje 
veliko možnosti za samoodločanje. Seveda pa se mora otrok samoodločanja s pomočjo 
odraslih tudi naučiti. Ugodno se počuti, če ima možnost za problemsko mišljenje, čas, da po 
svoji razvojno specifični poti samostojno pride do zaključkov. Pomembno je samo to, da 
otrok sam nekaj hoče, da vztraja, da poizkuša samostojno razmisliti, ne glede na cilj. Igračka 
in z njim prava igra so pomemben dejavnik v razvoju slehernega otroka. Vplivajo na njegov 
celosten psihofizični razvoj, delujejo na čustveno sfero, mišljenje, pomagajo mu pri razvoju 
raznovrstnih dejavnosti, omogočajo mu socialni razvoj in ga seznanjajo z ljudmi. Otrokova 
igra ima tudi velik družbeni pomen. V igri se otrok že zelo zgodaj nauči družbene vloge, ki jo 
bo imel kasneje v življenju. Otrok v igralnih dejavnostih spontano posnema odrasle, 
posnemanje pa je pomemben dejavnik v procesu učenja in tudi v procesu socializacije. 
(Pogačnik-Toličič, 1978, str. 5–7) 
 

Igračka ni samo sredstvo igre, temveč je tudi otrokov zavestni spremljevalec, njegov 
prijatelj in prvi soigralec v igri. Igračko otrok pooseblja, jo ljubkuje, se z njo 
pogovarja, zanjo skrbi in se nanjo tudi močno naveže. Hkrati je igračka tudi vzgojno 
sredstvo, ki otroka spodbuja k opazovanju, razvijanju različnih spretnosti, k 
razmišljanju in h kombiniranju, k vztrajnosti in sodelovanju. Tako igračka bogati 
njegovo mišljenje in čustva ter ga hkrati uvaja v vse širše okolje.    
        (Marjanovič Umek, 1981, str. 17) 

 
  



Peršin, Simona (2015): Glina kot igrača v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: UL PEF. 

18 

2.20 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 njenimi stvaritvami. Pri svojih dejavnostih opazuje, 
prepoznava in posnema tehnične stvaritve iz svojega okolja. Z mimiko in glasom posnema 
stroje in vozila, prepoznava jih po obliki, velikosti, značilnih zvokih in gibanju. V svojih igrah 
konstruira in gradi, pa tudi razstavlja. Tako si pridobiva prva spoznanja, izkušnje in vpogled v 
svet tehnike in njegove posebnosti. Ta proces je razmeroma spontan v krogu otrokove 
družine, bolj načrtno in usmerjeno pa v okviru predšolske vzgoje. (Papotnik, 1993, str. 9) 
 
Med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre meje. V igri otrok razvija svoje sposobnosti in 
tudi delovne navade, zato se loteva vedno zahtevnejših nalog. Tako otrok postopoma preide 
od igralnih situacij k raznim oblikam aktivnosti, ki jih uvrščamo med njegove delovne naloge. 
Otrok, ki se je v zgodnji otroški dobi uspešno uveljavil in razživel v igri, bo tudi kasneje v 
šolskem obdobju uspešen in osebno uravnovešen pri šolskem delu. (Papotnik, 1993, str. 11–
12) 
 

2.21 NAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI 
TEHNIČNIH DEJAVNOSTIH 

 
Varnost pri delu je kompleksna dejavnost, ki spremlja človekovo delo (ravnanje). 
Varno delo je odvisno od: (Papotnik, 1993, str. 35) 

• objektivnih dejavnikov (zunanji, eksogeni, okoliščine) in 
• subjektivnih dejavnikov (notranji, endogeni, osebni ali človeški faktor). 

 
 

Aktivnosti pri zagotavljanju varnega dela: 
• Demonstracija: otroku je potrebno prikazati varen postopek dela. 
• Razgovor: z otroki se je treba pogovoriti o prikazanem postopku, da lahko 

ocenimo stopnjo njihovega razumevanja. 
• Izvedba (imitacija): otroci izvajajo postopek tako, kot je bil prikazan. 
• Ponavljanje in utrjevanje (trening): otroci pravilno ponavljajo postopek, pri tem 

nekatere prijeme in izvedbe oblikujejo na svojevrsten in izviren način. 
 
Za dodatno osvetlitev pomembnih predstav in vednosti o varnosti pri delu lahko vzgojitelj 
uporabi slike, risbe, prosojnice, filme, zvočne zapise itd., vse to pa ne more nadomestiti 
ustvarjalnega delovnega procesa, v katerem sta dejavna in ustvarjalna otrok in vzgojitelj. 
(Papotnik, 1993, str. 37) 
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2.22 USMERJEVALNI IN GLOBALNI CILJI TEHNIKE IN 
TEHNOLOGIJE ZA PREDŠOLSKO OBDOBJE 

 
Papotnik (1999, str. 13) opredeljuje naslednje usmerjevalne in globalne cilje tehnike in 
tehnologije v predšolskem obdobju, kjer otrok: 

• spozna namen in pomen tipičnih predmetov, pojavov in procesov; 
• primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodja in pripomočke, ki jih srečuje v 

svojem okolju; 
• spozna nekatere strojne dele in pojme (npr. os, greda, zobnik, prenos, jermen, itd.); 
• odkriva osnove tehnične funkcije (npr. prevažanje, dviganje, vrtenje, kroženje 

itd.); 
• spoznava različne materiale (npr. papir, karton, lepenka, različne vrste embalaže, 

les, usnje, furnir, žica, plastični materiali itd.); 
• oblikuje iz različnih materialov in si tako razvija tehnične ustvarjalne zmožnosti in 

sposobnosti; 
• pri konstruiranju s sestavljankami si pridobiva tehnično-fizikalna znanja in 

izkušnje ter razvija sposobnost za ustvarjalnost in konstruktorstvo; 
• pri ustvarjalnem oblikovanju in preoblikovanju materialov uporablja različna 

ergonomsko pravilno oblikovana in varna merilna, zarisna in obdelovalna orodja, 
naprave, pripomočke in vpenjala; 

• se uri v različnih tehnoloških opravilih (npr. rezanje, žaganje, pribijanje, 
prebijanje, sestavljanje, šivanje, lepljenje, barvanje, preizkušanje funkcionalnosti 
itd.) ter oblikuje pravilne spretnosti in delovne navade ob ergonomsko pravilno 
urejenem in varnem delovnem mestu; 

• pridobiva zanimanje in interes za tehnične izdelke, pojave in procese; spoznava 
pogoje, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (npr. trpežnost, občutljivost na 
dotik, obremenitve, preobremenitev, nosilnost itd.); 

• dojema tehnične odnose (npr. ravnotežje, spajanje materialov z ustreznim 
vezivom, vrstni red operacij kot pogoj za funkcionalni izdelek, skrb za varno delo, 
pozornost in skrb za racionalno izrabo materialov, sredstev za delo, časa in 
energije); 

• ob risanju in branju tehnične in tehnološke dokumentacije spoznava načine in 
sredstva grafičnega komuniciranja v tehniki in tehnologiji ter se navaja na 
izražanje misli; 

• oblikuje si odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in ekonomike, 
odgovornosti, natančnosti, reda in si razvija sposobnosti za sodelovanje pri 
odkrivanju in reševanju problemskih situacij; 

• razvija in bogati svoje govorne sposobnosti in občutek za pravilno uporabo 
slovenskih imen za tehnična sredstva, orodja premete, pojme, pojave in procese  
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2.23 POVEZANOST DELOVNO-TEHNIČNE VZGOJE Z DRUGIMI 

PODROČJI 
 
V vrtcih mora obstajati prepletenost intelektualne, telesne, likovne, higiensko zdravstvene, 
glasbene in plesne vzgoje z delovno-tehnično vzgojo. Dejavnosti različnih vzgojnih področij 
je potrebno povezati v kompleksen vzgojni program, kjer gre tudi za uvajanje otrok v svet 
tehnike in dela. Še posebej je pomembno uvajanje otrok v svet dela, ki je potrebno za 
osvajanje delovnih izkušenj, brez katerih ni popolnega razvoja mišljenja. (Papotnik, 1993, str. 
14) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 
Glina kot sredstvo za ustvarjanje je v predšolskem obdobju še vedno bistveno manj zastopana 
kot ostala gnetljiva sredstva, kot so plastelin, slano testo ali DAS-masa. Prav tako otroci v tem 
obdobju slabše poznajo tehnike izdelovanja iz gline ter postopek, kako pridemo do končanega 
izdelka, to je keramika ali porcelan.  
 
Glina in oblikovanje z glino je za mnoge ena najbolj sproščajočih in priljubljenih oblik 
ustvarjanja, ampak glina in njeno oblikovanje ni samo igra – je veliko več. Glina za 
oblikovanje je po vsem svetu znana kot odličen pripomoček izražanja čustev – je priznan 
terapevtski medij za zmanjševanje in odpravljanje številnih psiholoških, govornih in telesnih 
blokad. Glina za oblikovanje je postala dragoceno orodje terapevtov pri igralnih terapijah, ker 
zagotavljanaraven način povezovanja in izražanja med terapevtom in pacientom. (Avguštin, 
2015, str. 35) 
Po mnenju ge. Tine Avguštin (2015b) iz družinskega podjetja T.A. NARAVA ima glina za 
oblikovanje številne prednosti: 

• izboljša motorične sposobnosti otrok; 
• izboljša sposobnost kreativnega reševanja problemov; 
• krepi samozavest; 
• zmanjša stres in umiri; 
• spodbudi k razmišljanju in poveča domišljijo: 
• ima terapevtsko moč tako za dušo in telo (prav tam). 

Zaradi zgoraj omenjenih dejstev sem se odločila, da s skupino od 4- do 6-letnih otrok v okviru 
projekta spoznavamo vrste gline, njene lastnosti in postopke oblikovanja, sušenje in pečenje, 
predvsem pa z aktivno udeležbo otrok pri raziskovanja  izdelamo igračo, ki bo prek vseh 
področij kurikula obogatila otroški vsakdan. 

Na začetku raziskovanja sem v skupini preverila, koliko otroci glino, njene značilnosti, 
uporabo in izdelke že poznajo in kakšni so njihovi občutki ob srečanju s tem naravnim 
materialom. 
 
Z zbiranjem informacij, obiskom knjižnice, lončarja in trgovine s keramičnimi izdelki bom 
otroke motivirala, da se tudi sami pobliže spoznajo s tehnikami izdelovanja iz gline, naše 
ustvarjanje pa bomo zaključili z izdelavo uporabne igrače – glinene piščali (ptička). 
 
Ob raziskovanju bom opazovala, ali je glina kot naravni material za ustvarjanje otrokom 
dovolj blizu, da se ga bodo posluževali ob spontani vsakodnevni igri, in ali imajo 4- do 6-letni 
otroci že dovolj razvite spretnosti, ne le za oblikovanje, temveč tudi za samostojno izdelavo 
različnih uporabnih izdelkov iz gline. Ob tem bodo imeli vsi otroci možnost razvijati in krepiti 
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svojo ustvarjalnost in možnost lastnega izražanja in doživljanja uspeha, kar močno vpliva tudi 
na sam razvoj otrokove pozitivne samopodobe. 
 
V zaključku sem preverila, ali je sama igrača, ki je v projektu nastala, otroke navdušila do te 
mere, da jo bodo uporabljali pri vsakodnevnih dejavnostih, vodenih in spontanih. 
 
 

3.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 
Z diplomsko nalogo želim doseči, da si otroci iz materiala, ki v osnovi ni namenjen 
izdelovanju igrač, izdelajo uporabno igračo, s katero bodo nadgrajevali svoje obstoječe znanje 
na vseh področij kurikuluma. 
 

• Preveriti želim, koliko otroci vedo o glini in o izdelovanju iz le-te. 
• Otrokom želim omogočiti, da izdelajo glinenega ptička in se seznanijo s 

postopkom izdelave piščali.  
• Preveriti želim ali otroci končni izdelek uporabljajo v različnih situacijah dnevnega 

bivanja v vrtcu. 
 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: Kako dobro otroci že poznajo glino in tehnike oblikovanja? 
RV2: Kakšna bo motivacija otrok za izdelavo svoje igrače? 
RV3: Kako samostojni bodo? 
RV4: Kako bodo otroci pri izdelavi vztrajni in natančni? 
RV5: Ali bodo otroci izdelano igračo vključevali in uporabljali pri svoji igri? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

V svoji diplomski nalogi sem uporabila različne raziskovalne metode. V teoretičnem delu sem 
uporabila predvsem metodo deskripcije (opisovanje) pri navajanju osnovnih značilnosti 
posameznih področij in metodo komparacije (primerjanje virov) pri primerjavi različnih virov 
in teoretičnih izhodišč posameznih avtorjev. V emperičnem delu pa sem uporabila predvsem 
deskriptivno metodo in metodo zbiranja in obdelavo podatkov. Raziskovanje je temeljilo na 
opazovanju otrok pri spontanih in načrtovanih dejavnostih, zapisovanju ugotovitev in izjav 
otrok ter z dokumentiranjem izdelkov.  
 

3.5 PREDSTAVITEV VRTCA IN SKUPINE 
 
Empirični del diplomske naloge sem opravila v Vrtcu Galjevica v Ljubljani, in sicer v Enoti 
Ribnik. Skupina ima 20 otrok, starih od štiri do šest let, ki jo sestavlja 12 dečkov in 8 deklic. 
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V dejavnost je bilo vključenih od 9 do 17 otrok. Pri načrtovanju dejavnosti sem upoštevala 
dosedanje izkušnje in znanje razvojnih značilnosti otrok v tem starostnem obdobju. 
 
Z otroki sem se najprej spoznala in navezala stik. Povedala sem jim, da imam zanje 
pripravljene različne dejavnosti, s katerimi mi bodo pomagali pri pisanju diplomske naloge. 
Otroci so me dobro sprejeli, zato so dejavnosti potekale v prijetnem vzdušju. 
 

3.6 OD KOSA GLINE DO PIŠČALI 
 

3.6.1 Predstave otrok o glini in glinenih izdelkih 
 
Tako kot vsako jutro, smo se tudi tega dne zbrali v jutranjem krogu, se najprej prešteli, 
prešteli dečke in deklice v vrtcu, preverili, če so se vsi otroci označili, označili otroke, ki jih ni 
bilo v vrtcu označili dan v tednu, vreme in se usedli nazaj v krog, ter čakali da skupaj 
naredimo plan dneva. Plan dneva naredijo skupaj z vzgojiteljico, ko jim le ta pove kaj bodo 
počeli na tisti dan v vrtcu. Otroci to narišejo na velik format papirja, kasneje pa po opravljeni 
dejavnosti sličico prečrtajo. Na ta način ob koncu dneva nazorno vidijo ali so opravili vse, kar 
so si zadali ali jim je ostalo še kaj za naslednji dan.  
 
Tega dne jih je čakala vrečka presenečenja. Obiskala sem jih z namenom, da se pogovarjamo 
o glini, jaz pa obenem preverim kakšno je njihovo poznavanje tega naravnega materiala. Ko 
sem vstopila v igralnico, je male radovedneže takoj zanimalo, kaj imam v vreči. Izkoristila 
sem njihovo radovednost in jim ponudila, naj potipajo še zaprto vrečo in povedo, kaj je notri. 
Sledili so odgovori: 
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Zoja: »Nekaj trdega. No, pa saj ni tako.« 

Nik: »Težko je, pa sploh ni tako velika kocka.« 

Nives: »Ne vem.« 

Lucija: »Nekaj, da se bomo igrali.« 

Timon: »Malo je tudi mehko. A je glina?« 

Jure: »Ne vem.« 

Lana: »Igrače.« 

Maj Robert: »Mogoče je glina.« 

Gregor: »Sigurno je glina.« 

Ko sem vrečo odprla in jim pokazala, kaj je notri, so vsi v en glas zakričali: »Glina!« 

 
Vprašala sem jih, ali imajo v vrtcu glino, in odgovorili so mi: 

Nik Robert: »Malo jo imamo v likovnem kotičku, če je rabimo veliko, jo gremo pa v kabinet 
iskat.« 

Nives: »Ja.« 

Lucija: Seveda, včasih jo mora Sabina pa tudi kupiti.« 

Jure: »Imamo, ja.« 

 
Na vprašanje, kakšna je glina, so odgovorili: 

Maj Robert: »Mokra.« 

Nik Robert: »Najprej trda, ko jo pregneteš, pa v redu.« 

Nives: »Smrdi.« 

Zoja: »Lahko je siva, rjava ali bela.« 

Gregor: »Gladka.« 

Laura: »Trda.« 

Stela Gabriela: »Mrzla in mokra.« 

Katarina: »Ustvarjamo lahko samo s prsti.« 
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Lucija: »Če se posuši, je zelo trda.« 

Timon: »Mastna.« 

 
Na vprašanje, kaj vedo o glini, so povedali: 

Lucija: »Glina je zemlja.« 

Nik Robert: »Vse, ker nam je že Sabina povedala.«  

Maj Robert: »Glino pečemo v posebnih pečeh, bolj vročih.« 

Katarina: »Iz nje oblikujemo posodice iz kačic.« 

Timon: »Vedno jo moramo fino pretlačit, potem pa začnem delat.« 

Gregor: »Najdemo jo v naravi.« 

Zoja: »Ko jo oblikujemo, rabimo modelirke.« 

Jure: »Če se posuši, naredimo notri take luknje in damo not vodo potem pa to z glino zapremo 
in pustimo nekaj časa. Aja, zavijemo jo v mokro brisačo, potem pa fino pregnetemo in je spet 
dobra.  

Julija: »Hranimo jo v plastičnih posodah.« 

Na vprašanje, kaj lahko iz gline naredimo, so odgovorili: 

Lucija: »Skrinjo za nakit.« 

Timon: »Kroglice.« 

Zoja: »Prašička za srečo.« 

Gregor: »Vse.« 

Maj Robert: »Kačice.« 

Nik Robert: »Darilo za mamico.« 

Nives: »Ne vem.« 

Nejc: »Kroglice.« 

Manca: »Kroglice.« 

Julija: »Posodice za svinčnike.« 

Katarina: »Različne živali.«  
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Ali iz gline lahko izdelamo tudi igračo? 

Manca: »Ne.« 

Julija: »Mislim da ne.« 

Nejc: »Ne vem.« 

Nives: »Mogoče.« 

Lucija: » Igrače so iz drugih materialov.« 

Nik Robert: »Mogoče kakšno, ne vsako. Ker se glina razbije.« 

Maj Robert: »Ne vem.« 

Zoja: »Jaz mislim, da.« 
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3.6.2 Postopek izdelave ptička 
 
TEMA: Pojoči ptiček 
PODROČJE: Narava – tehnika 
CILJ: 
Otrok:  

• doživlja, spoznava in uživa v umetnosti; 
• usvaja različne tehnike oblikovanja iz gline (glajenje, izdelava kroglice, stiskanje, 

ščipanje, modeliranje); 
• razvija finomotorične spretnosti; 
• razvija ustvarjalnost in natančnost. 

UČNE OBLIKE: Skupinska, individualna 
UČNE METODE: Razlaga, demonstracija 
UČNI PRIPOMOČKI: O ptičku brez imena (Miša Gerič), piščal – ptiček, bombažni prtiči, 
glina, plastična posodica, modelirke, čopič 
 
 
EVALVACIJA: 
Otroci so se posedli v jutranji krog, kjer so poslušal pravljico Miše Gerič O ptičku brez imena. 
Vsebino pravljice sem nekoliko priredila in v zgodbo vnesla že izdelanega glinenega ptička, 
ki je ponazarjal lik osrednjega junaka v zgodbi. Ob koncu pripovedovanja je sledil pogovor o 
tem, kaj nam zgodba želi povedati. Otroci so me presenetili s svojim tenkočutnim 
razmišljanjem in vedela sem, da sem jih popolnoma navdušila in si lahko upam predlagati, da 
si ptička, ki bo tako pel kot Pevko v zgodbi, izdelamo tudi sami. 
 
Skupaj smo se dogovorili o pravilih, ki veljajo med samim potekom dejavnosti. Otroci so 
želeli, da med tem, ko prva skupina ustvarja, ostali otroci oblikujejo glino po lastnih željah ali 
si v knjižnem kotičku ogledujejo knjige o glini. 
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Slika 2: Deček v knjižnem kotičku prebira knjige o glini 

 
Z glasbeno izštevanko Burja piha čez gore (ljudska) smo določili prvo skupino otrok, ki je 
ustvarjala. Ostali otroci pa so imeli možnost, da ustvarjajo in oblikujejo glino po lastnih željah 
ali si izberejo igro v poljubnem kotičku. 
 

 
Slika 3: Otroci oblikujejo po lastnih željah 

 
S skupino otrok, ki je prva ustvarjala, smo pripravili prostor, vsak je vzel svojo bombažno 
krpico in se usedel na svoje mesto.  
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Slika 4: Otroci so pripravljeni na ustvarjanje 

 
Glino sem ponovno pregnetla in vsak je dobil svoj kos za obdelavo. Izhodišče za izdelek je 
bila krogla. Odločila sem se, da ptička izdelamo iz polnega volumna.  
 
Dragica Čadež Lapajne (1983) opozarja, da se lahko zgodi, da pri modeliranju vsakega dela 
posebej in nato spajanju izdelek ni obstojen, saj pri sušenju glina razpade na svoje sestavne 
dele. (prav tam, str. 18) 
 

 
Slika 5: Izhodišče je bila krogla 

 
Najprej smo ptičku naredili podstavek. Z dvema prstoma na spodnjem delu smo kroglo 
stisnili, da je naš ptiček lahko samostojno stal.  
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Slika 6: Deklica je s stiskom gline naredila ptičku podstavek 

 
V naslednji fazi so otroci ptičku naredili rep. Tudi tega so oblikovali na isti način kot 
podstavek, torej z tehniko stiskanja. Pozorni so morali biti le na to, da repa niso preveč stisnili 
in so ga oblikovali dovolj debelega, da je bil v njem prostor za zarezo in da bodo ptički lahko 
peli.  
 

 
Slika 7: Otroci oblikujejo ptičku rep 

 
Na isti način smo mu oblikovali glavo ter kljun s stiskom in potegom gline, da je kljun dobil 
svojo obliko.  
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Slika 8: Otrok oblikuje kljun 

 
»Ti ptički so invalidi« je rekel Marcel. Zakaj? »Ker nimajo ne peruti ne oči«. Razmišljali smo 
kako bi naredili ptičkom oči in krila. Nekateri so se odločili, da jih bodo kar narisali z 
modelirko. Drugi, nekoliko bolj spretni pa so se odločili, da jih bodo naredili iz kosa gline ter 
glino oblikovali v perut, za oči pa naredili kroglico, potem pa le-to z glineno kašo prilepili na 
ptičkovo telo oziroma glavo. Na koncu so peruti okrasili z vzorčkom, pri čemer so uporabljali 
modelirke različnih vrst. Predhodne izkušnje z oblikovanjem gline so se pokazale tudi pri 
izdelavi in krašenju kril, saj so nekateri otroci samoinciativno uporabljali tudi druge možnosti 
krašenja – ščipanje. 
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Prikaz izdelovanja oči: 
 

       
 Slika 9: Deklica ustvarja oči z modelirko  Slika 10: Otrok izdeluje oči iz kroglice 
 

 
Slika 11: Ptiček z očmi iz kroglice 
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Prikaz izdelovanja peruti: 
 

 
Slika 12: Deklica z modelirko riše perut 

 

 
Slika 13: Primer lepljene peruti 
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Ob izdelavi ptička večjih potreb po pomoči otroci niso pokazali, saj sem hkrati z otroki ptička 
izdelovala tudi sama, s tem pa demonstrirala potek izdelave. Otrokom so pri izdelovanju 
pomagala jasna in enostavna navodila, ki so si sledila v smiselnem zaporedju. Ptičke sem ob 
koncu le toliko popravila, da sem zagotovila varno sušenje in žganje. 
 
Nekaterim otrokom je med dolgotrajno izdelavo ptička popustila koncentracija, kar se je 
odražalo na dovršenosti izdelkov. Z nekaj spodbude in pomoči tudi ti otroci izdelke 
dokončali. 
 
Med otroškim ustvarjanjem smo se pogovarjali tudi o tem, kako bi se s ptičkom lahko igrali? 
Otroci so prišli do različnih idej (ptička bi odnesli domov, igrali bi se na igrišču, pripravili bi 
predstavo, ptiček bi bil darilo za mamico, priprava na počitek, ptiček služi kot maskota, 
uporabili bi jih v glasbenem kotičku, priredili bi razstavo v vrtcu, prodali bi jih). Vseh idej ni 
bilo mogoče realizirati, obljubila pa sem jim, da bo ptiček postal del njihovega vsakdana v 
vrtcu, na kakšen način, pa se bomo odločili skupaj, ko bodo ptički narejeni.  
 

 
Slika 14: Ptički pripravljeni na barvanje 

 
3.6.3  Barvanje ptička 
 

TEMA: Pojoči ptiček 
PODROČJE: Umetnost 
CILJI: 
Otrok: 

• spozna barve za barvanje gline engobe; 
• se seznani z tehnikami barvanja; 
• razvija ustvarjalnost. 

UČNE OBLIKE: Skupinska, individualna 
UČNE METODE: Razlaga 
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UČNI PRIPOMOČKI: Zaščita za mize, zaščitna obleka, čopiči, barve za glino, voda, glineni 
ptički. 
EVALVACIJA: 
Engobe nanašajo na polsuhe izdelke, vendar smo jih mi na izdelke nanesli še isti dan, ker nas 
je naslednji dan čakala pot v Veliko Račno k lončarju, ki nam bo on iz ptičkov naredil piščali. 
Otroci so sami pripravili delovno površino in si sami poiskali svoje ptičke ter z zanimanjem 
čakali, da spoznajo barve. S temi barvami so se srečali prvič. 
 

 
Slika 15: Barve za glino – engobe 

 
Samim barvam nisem posvečala posebne pozornosti, povedala sem jim le, da so engobe 
zemeljske barve, ki so po sestavi podobne glini, kar se je tudi videlo, ko so pogledali v lončke. 
Na površino se te barve nanašajo na podoben način kot katere koli druge barve. 
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Slika 16, 17: Otroci krasijo detajle na izdelku 

 
Otrokom sem omogočila, da se sami odločijo, ali bodo svojega ptička okrasili z barvnimi 
detajli ali ga bodo pustili v naravni barvi gline. Večina otrok se je odločila, da bo svojega 
ptička okrasila in ga bo naredila s tem posebnega, tisti otroci, ki se niso odločili za barvanje so 
lahko opazovali potek barvanja sovrstnikov, ponudila sem jim tudi možnost oblikovanja gline 
po lastni želji ali igro po kotičkih.  
 
Otroci, ki so se odločili, da bodo ptička pobarvali, so imeli na razpolago pet različnih barv 
(bela, modra, rumena, zelena, rdeča), vsak pa si je izbral tri s katerimi je ptička okrasil. 
Predhodno smo se dogovorili, da ne barvajo celega ptička, temveč, le poudarijo določene 
detajle na njem.  
 
Opazila sem, da so bili otroci pri ustvarjanju kreativni, uporabili so različne barve vendar so 
se držali navodil o uporabi treh barv. Otroci so se med barvanjem pogovarjali o barvah, ki jih 
bodo uporabili. Opazila sem veliko mero samostojnosti in ustvarjalnosti, kar je vodilo v 
ustvarjanje unikatnih izdelkov.  
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3.6.4 Od ptička do piščali 
 

EVALVACIJA: 
Za otroke je bil to poseben dan. Večkrat so se že vozili z mestnim avtobusom, tistega dne pa 
jih je avtobus čakal na parkirišču njihovega vrtca, da jih odpelje do lončarja Boštjana, ki bo iz 
njihovih ptičkov naredil piščali, hkrati pa si bomo ogledali pravo lončarsko delavnico. Pot je 
hitro minila in v Veliki Račni pri Grosuplju sta nas velikodušno sprejela Boštjan in Tatjana 
Dobovšek. Po toplem sprejemu je sledil sproščujoč pogovor o glini, zanimalo ju je, kaj že vse 
otroci že vedo in kaj so že ustvarjali in zakaj so prišli. Otroci so mu razložili, da želijo, da bi 
ptički, ki so jih izdelali, tudi žvrgoleli, in Boštjana prosili, naj zanje opravi to zahtevno delo. 
Ptičke si je najprej dobro ogledal in priznal, da ga je skrbelo, če bo sploh mogoče narediti 
piščali. To je odvisno od oblike repa in trebuščka ptiča. Po natančnem ogledu vseh ptičkov 
nas je razveselil in pohvalil naše delo saj so bili vsi izdelki narejeni tako, da bo lahko opravil 
svoje delo do konca. Razložil nam je postopek izdelave piščali in niti sama si nisem 
predstavljala, kako zahtevno opravilo je to in da zahteva znanje več različnih področij hkrati. 
Otroci so ga pozorno poslušali in spremljali, vsak mu je prinesel svojega ptička, na koncu pa 
je vsak otrok lahko preizkusil, če njegov ptiček poje.  
 
Postopek votljenja: 
Lončar je ptička z žico najprej prerezal tam, kjer ga bo ob koncu najlažje ponovno spojil. 
 

 
Slika 18: Prerez ptička 
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 Slika 19: Prikaz votljenja z žično zanko  Slika 20: Spojitev dveh delov v enega 
 
Izdolbel je obe polovici ptička. Nato je robove napraskal, namazal z glineno kašo ali »pocem« 
in ponovno spojil. Tako je ptiček ponovno dobil prvotno obliko. Po končanem delu se ni 
videlo, da je bil opravljen poseg. 
 
Vendar to še ni dovolj, da bo ptiček zapel. V nadaljevanju je s priročnim orodjem naredil pod 
repom okroglo luknjico in na koncu z nožem še zarezo na predelu repa, kjer bo prostor za 
pihanje. Tako se bo s pihanjem v rep ustvaril zvok. 
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 Slika 21: Izdelava luknjice pod repom Slika 22: Izdelava zareze v repu ptička 
 
Skrbelo nas je, da bi se ptički pri transportu nazaj v vrtec poškodovali zaradi krhkosti še ne 
odžgane gline, zato smo se odločili, da jih pustimo pri g. Dobovšku, kjer se bodo pred 
postopkom žganja dodobra posušili. Gospod Dobovšek je piščali v peči za glino odžgal na 
približno 940 °C, glaziral pa na 1000°C. Glaziranje ali posteklitev se nanaša že na enkrat 
odžgan izdelek.  
 

 
Slika 23: Dokončan izdelek 
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3.7 UPORABA PIŠČALI V RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH V 
ODDELKU 

 
3.7.1 V jutranjem krogu 

 
Po zajtrku in urejanju v kopalnici je vzgojiteljica otroke k dejavnosti poklicala s piščaljo. S 
tem je želela otrokom sporočiti, da se začenja vsakodnevni jutranji pozdrav, otroci pa so 
vedeli, da se nemudoma posedejo v krog na svoje običajno mesto. Jutranji pozdrav se je začel 
z izbiro ptička. Otrok, ki je bil tisti dan dežuren, je izbral ptička, nanj zaigral izmišljeno 
melodijo in tako pozdravil otroke ter vzgojiteljico in vzgojitelja.  
 

 
Slika 24: V jutranjem krogu dežurni otrok s piščaljo pozdravlja prisotne 

 

Po skupnem pozdravu so imeli otroci priložnost deliti svoje misli, doživetja, vtise prejšnjega 
dne s svojimi prijatelji. V želji, da se otroci med seboj poslušajo in slišijo do konca 
pripovedovanja, je veljalo pravilo, da govori samo tisti otrok, ki v naročju drži ptička.  

Ptiček je dežurnima otrokoma pomagal pri označevanju meseca, dneva v tednu, vremena, 
števila prisotnih otrok v vrtcu, števila prisotnih deklic in dečkov tisti dan. 
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3.7.2 Pri glasbenih dejavnosti 

Ob začetnem usvajanju znanja igranja na piščal smo uporabili igrico ritmični odmev. To igro 
smo predhodno osvojili s ploskanjem, nadgradili pa smo jo z igranjem na piščali in s tem 
spoznali tehniko piskanja in vadili ritem. 
 

 
Slika 25: Otroci se igrajo ritmični odmev 

 

Nato smo lahko naš inštrument vključili pri izvajanju glasbenih dejavnosti. Otrokom sem 
ponudila piščal kot spremljevalni inštrument ob petju otroških pesmic. Otroke sem razdelila 
na skupino z inštrumenti – ti so pesem spremljali z igranjem na piščali, in skupino pevcev, 
nato pa sta se skupini zamenjali.  
 

 
Slika 26: Petje pesmic ob glasbeni spremljavi  
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Poleg spremljanja ob prepevanju nam je piščal pomagala tudi pri igranju rajalnih iger in petju 
ljudskih pesmih ter pri ljudskih plesih. Ob tem sem bila pozorna na ustrezen ritem, glasnost 
igranja in medsebojno usklajenost otrok pri igranju na piščali. Le te smo izvajali tako v 
igralnici, kot tudi na prostem.  
 

 
Slika 27: Igra po želji otrok  

 

3.7.3 V gozdu in na travniku 

 
Ker ptički sodijo v gozd, smo jih tja tudi odnesli. Tam so se še posebno dobro počutili in se 
oglašali vsak po svoje čudovito in posebno. Zvoki piščali so otroke spominjali na že poznane 
ptice pevke. Prepoznali so kukavico, sovo in vrano. Petruša pa je opazila, da se zvoki piščali 
med seboj razlikujejo tudi po »debelini«. Preko pogovora smo spoznali da je z debelino 
mislila na višino zvoka. Primerjali smo, kako se oglašajo ostale piščali in otroci so s 
poslušanjem ugotovili, da niti dve ne zvenita enako. Vedoželjni so se spraševali zakaj je tako? 
Nekatere je zadovoljil poenostavljen odgovor, ker imajo ptički trebuščke različnih velikosti in 
oblik, za nekatere pa ta odgovor ni bil dovolj, zato jim je vzgojiteljica obljubila, da se bodo 
zvoku posvetili v okviru naslednjega projekta, ko bodo spoznavali in odkrivali ljudska 
glasbila, kamor na nek način sodi tudi piščal, ki so jo izdelali. 
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Slika 28: Poslušanje in oponašanje zvokov v gozdu 

 
Pozorno smo poslušali piskanje vsake piščali posebej in s skupnimi močmi piščali razvrstili 
od tiste, ki se oglaša najviše, do tiste, ki se oglaša najnižje. V igralnici so otroci pogosto radi 
vzeli v roke piščal in nanjo piskali, le zato, ker so v tem preprosto uživali. Žal so naše 
igralnice pogosto premajhne in zaradi velikega števila otrok in hrupa to ni bilo možno. 
Obljubili smo jim, da se bodo v naravi lahko naužili piskanja brez omejitev in poljubno 
glasno, kakor bodo želeli, zato so komaj čakali da se naša obljuba izpolni. 
 
Pozorno smo poslušali zvoke v gozdu in čakali na ptičje petje, ki smo ga potem s svojimi 
piščalmi posnemali. Dogovorili smo se, da oponašajo samo tisti otroci, ki jih določimo. 
Poskrbeli smo, da so imeli vsi otroci možnost sodelovati.  

 
3.7.4 Ob spontani in vodeni igri 

 
Piščali so nas spremljale na vsakem koraku. Otroci so jih imeli v kotičku in so si jih vzeli, 
kadar so se želeli z njimi igrati. Med igro so velikokrat primerjali svoje izdelke, kar je še 
obogatilo njihovo igro in privedlo do tega, da smo ob igri spoznavali nove termine, 
zakonitosti in značilnosti, povezane s ptički. 

 
Otroci so ob spontani igri razvijali tudi socialne spretnosti. Predvsem v smislu pomoči 
prijatelju. Nekateri so imeli nemalo težav, da je ptiček zapel. Lepo je bilo opazovati, kako so 
si otroci pomagali med seboj pri igranju na piščali in tako so vsi slišali svojega ptička peti.  
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Slika 29: Pomoč starejšega otroka mlajšemu 

 

Pogosto so se igrali igro vlog. Večinoma so se igrali v dvojicah ali manjših skupinah, 
nemalokrat pa se je otrok odmaknil od skupine in se igral sam.  

 

 
Slika 30: Igra vlog s ptičkom 
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Posebno vzpodbudno je, ker sem ravno pri tej igri opazila, da se je v omenjenem kotičku 
pogosto zadrževal otrok, ki v vrtcu skoraj ne komunicira s svojimi prijatelji. Predvidevam, da 
se je ob ptičku sprostil, do te mere, da je sicer s kratkimi besedami, kot so »ja«, »ne«, »čiv 
čiv«, »pridi, ptiček«, komuniciral najprej samo s ptičkom, otroci pa so povedali, da včasih 
tudi z njimi.  

 
Piščali smo vnesli tudi v igre, kjer smo običajno uporabljali druge inštrumente, bodisi glasbila 
bodisi lastne inštrumente. Naj omenim družabne igre: Kdo se skriva spodaj, Viseči most ali 
igra, ki se je otroci igrajo zelo radi, Ptički v gnezda.  
 

 
Slika 31: Piščal je zamenjala tamburin 

 

3.7.5 Ob pripravi na počitek 

 
Med pogovorom v jutranjem krogu, kje in kako nas bo lahko ptiček v vrtcu spremljal, je nekaj 
otrok predlagalo, da jih ptiček pospremi k počitku. Dolgo smo se pogovarjali, kakšna bi bila 
njegova vloga, na koncu pa smo se odločili, da se bo vzgojiteljica s ptičkom v roki sprehajala 
po igralnici in preverjala, če so otroci pripravljeni na poslušanje pravljice in s tem na počitek. 
Ob tem je vzgojiteljica preverila urejenost oblačil in ali so otroci primerno oblečeni za 
počitek. Ko je bilo vse pripravljeno za počitek, je ptiček zapel in naznanil začetek pravljice.  
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3.8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
RV1: Kako dobro otroci že poznajo glino in tehnike oblikovanja? 

O1: Otroci iz skupine se z glino srečujejo pogosteje kot njihovi vrstniki v vrtcu, kar je bilo 
tudi opaziti že ob prvem srečanju z njimi, ko sem jim zastavila nekaj vprašanj, s katerimi sem 
preverila njihovo znanje o glini. Tudi pri samem rokovanju z glino sem opazila, da imajo 
otroci izkušnje tako pri pripravi prostora, pri uporabi in imenovanju pripomočkov, kot tudi pri 
samih tehnikah oblikovanja, ki so se jih posluževali. 
 
RV2: Kakšna bo motivacija otrok za izdelavo svoje igrače? 

O2: Njihovo predhodno znanje in izkušnje so bistveno vplivale na njihovo motivacijo za 
izdelavo igrače in vztrajnost pri delu. V izdelke so vložili veliko truda in časa, kar potrjuje, da 
so bili zelo motivirani, da dokončajo svoj izdelek. Le nekaj mlajših otrok je po uri dela 
potrebovalo nekoliko vzpodbude, da so dokončali izdelek.  
 
RV3: Kako samostojni bodo? 

O3: Otroci so bili pri izdelovanju in barvanju popolnoma samostojni. Ob demonstraciji so 
samostojno oblikovali in dokončali ptiča. Nekaj ptičkov je na koncu bilo treba malce 
popraviti, zgolj zato, da sem zagotovila varno sušenje in žganje.  
 
RV4: Kako bodo otroci pri izdelavi vztrajni in natančni? 

O4: Z opazovanjem sem ugotovila, da so pri delu pokazali veliko mero kreativnosti in 
ustvarjalnosti. V izdelke so vložili veliko truda in časa, bili so zelo natančni in vztrajni, kar je 
razvidno v dodanih podrobnostih. Izdelki so zato dodelani in pravi unikati.  
 
RV5: Ali bodo otroci izdelano igračo vključevali in uporabljali pri svoji igri?  

O5: Pojoči ptiček je v otrocih vzbudili željo po igri. Že sam prihod ptička jih je razveselil in 
ptiček je preko spontane otroške igre, radovednosti in raziskovanja postal igrača. Izkazalo se 
je, da je ptiček dobil svoje stalno mesto v igralnici tako pri spontani igri kot tudi pri 
načrtovanih dejavnostih. 
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4 ZAKLJUČEK 

 
Oblikovanje z glino je pomembno predvsem za predšolske otroke, saj si tako urijo in 
pridobivajo motorične spretnosti in sposobnosti. Glina je naravna, mehka in voljna snov, 
sestavljena iz posebne zemlje in vode. Prav zato je nekaj posebnega. Ima svoj vonj, barvo in 
ostale značilnosti, ki pritegnejo pozornost. Predvsem privlačna je za majhne otroke saj 
brezskrbno uživajo v njenem oblikovanju.  

 
Diplomska naloga se nanaša na glino kot naravni material in izdelovanje igrače v vrtcu. 
Zavedamo se, da je pomembno razvijati motorične sposobnosti, spretnosti in kreativnost otrok 
in da je glina odličen material za to. Vendar glede na to, da glino v vrtcih redkeje uporabljamo 
v vsakodnevnih dejavnostih, me je v prvi vrsti zanimalo, kako dobro otroci v tej skupini glino 
in tehnike oblikovanja poznajo, saj sem vedela, da se njihova vzgojiteljica ljubiteljsko ukvarja 
z oblikovanjem gline. 

Moja predvidevanja so se izkazala za točna, saj so otroci že ob pogovoru o glini nanizali kar 
nekaj dejstev, iz katerih sem lahko razbrala njihovo predhodno znanje. Tudi pri samem 
rokovanju z glino sem opazila, da imajo otroci izkušnje tako pri pripravi prostora, pri uporabi 
in imenovanju pripomočkov, kot tudi pri samih tehnikah oblikovanja, ki so se jih posluževali. 
Ravno te izkušnje so potrjevale moje hipoteze. Njihovo predhodno znanje in izkušnje so 
bistveno vplivali na njihovo motiviranost za izdelavo igrače in vztrajnost pri delu. Z 
opazovanjem sem ugotovila, da so se posluževali zahtevnejših tehnik, delali so samostojno, 
pri delu pa so pokazali veliko mero kreativnosti in ustvarjalnosti. V izdelke so vložili veliko 
truda in časa, bili so zelo natančni, kar se vidi v izdelanih podrobnostih. Izdelki so zato 
dodelani in pravi unikatni. Vztrajnost in motiviranost otrok me je pravzaprav presenetila, saj 
sem jih večkrat nagovorila, da lahko z delom zaključijo, če so z izdelkom zadovoljni, a so pri 
delu vztrajali in želeli izpopolniti in pobarvati tudi najmanjše podrobnosti. S svojo 
vztrajnostjo so me navdušili tudi mlajši, za katere sem predvidevala, da se bodo hitreje 
zadovoljili z izdelkom, a noben ptiček ni ostal gol, temveč so vsi dobili svoj popoln videz 
bodisi z vzorcem bodisi z barvo. Končani izdelki so v otroških srcih vzbudili željo po igri. Že 
sam prihod njihovih izdelkov jih je razveselil in glinen ptiček je prek spontane otroške igre, 
radovednosti in raziskovanja postal igrača. Prek pogovorov pa so otroci sami razmišljali, v 
katere dejavnostih želijo vključiti glinenega ptička. Izkazalo se je, da je ptiček dobil svoje 
stalno mesto v igralnici tako pri spontani igri kot tudi pri načrtovanih dejavnostih. 

 
Želim si, da bo diplomska naloga v pomoč vsem vzgojiteljem in tistim, ki bodo to šele postali, 
pa tudi vsem, ki jih zanima to področje. Predvsem pa želim, da bi vsi otroci imeli možnost 
spoznati in izkusiti ta čudoviti material, ki te prevzame in zasvoji. 
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