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POVZETEK 

Diplomska naloga Vloga vzgojitelja pri igri s strukturiranim in nestrukturiranim 

materialom se osredotoča na igro, igralni material in vlogo vzgojitelja v predšolskem 

obdobju. V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na pomen igre, 

igralnih materialov in vloge strokovnega delavca. Predstavila sem različne vrste, 

dejavnike, značilnosti igre in opredelila igralne materiale, ki jih otroci uporabljajo pri igri. 

Na kratko so opisani tudi kriteriji kakovostne igrače. V poglavju o igri in kurikulumu sem 

poglobljeno raziskovala pomen igre v povezavi s posameznimi področji dejavnosti. 

Teoretični del sem zaključila z obravnavo pomembne vloge vzgojitelja pri organizaciji in 

pripravi igre predšolskega otroka. 

 

Glavni cilj empiričnega dela je bil vpogled v stališča vzgojiteljic o strukturiranem in 

nestrukturiranem materialu. Zanimalo me je, kako dobro so vrtci založeni z 

nestrukturiranim materialom, kje strokovni delavci naletijo na težave pri organizaciji igre 

s strukturiranim in nestrukturiranim materialom in kako pogosto uporabljajo omenjeni 

material pri igri otrok. Osredotočila sem se na pomen nestrukturiranega in strukturiranega 

materiala kot motivacije pri igri otrok; reakcijo in vztrajnost otrok pri posamezni vrsti 

materiala in mnenje o pomenu in kakovosti vloge vzgojitelja pri organizaciji in pripravi 

igre s strukturiranim in nestrukturiranim materialom. 

 

Na podlagi rezultatov raziskave sem ugotovila, da so vrtci dobro založeni z 

nestrukturiranim materialom in da strokovni delavci še vedno v veliki meri pri 

organizaciji igre uporabljajo predvsem strukturiran material. Ugotovila sem, da 

dodelanost igrače ni pogoj za uspešno igro in razvoj otroka, hkrati pa so mnenja 

vzgojiteljic potrdila, da se otroci dalj časa zadržujejo pri igri z nestrukturiranim 

materialom, kar pomeni, da nestrukturiran material glede na starost otrok vpliva na večjo 

motiviranost in raven domišljije pri igri. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

vzgojiteljice v igro s strukturiranim materialom večkrat vključujejo posredno v vlogi 

sodnika, usmerjevalca in pobudnika za razreševanje konfliktov. Vzgojiteljice opozarjajo, 

da je njihova vloga pri načrtovanju iger s strukturiranim in nestrukturiranim materialom 

zahtevna in težavna.  

KLJUČNE BESEDE: igra, igrače, nestrukturiran material, strukturiran material, vloga 

vzgojitelja 



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The thesis entitled The Role of Preschool Teacher in Child Structured and Unstructured 

Play focuses on play, play materials and the role of preschool teacher in the preschool 

period. The theoretical part focuses on the meaning of child’s play and play materials as 

well as the role of the preschool professionals. Various types, factors and characteristics 

of child’s play were presented and play materials were defined. Toy quality criteria are 

also briefly described. The chapter dealing with the play and curriculum contains a 

detailed study on the meaning of child's play in connection with individual areas of the 

activity. The theoretical part ends with the important role of preschool teacher in 

organizing and preparing preschool child's play.    

The mail goal of the empirical part was an insight into the preschool teachers' point of 

view on structured and unstructured materials. I wanted to find out how well nursery 

schools are stocked with such materials, possible problems in organizing child’s play 

using the abovementioned materials and how often the material is used in child’s play. 

The focus was put on the meaning of structured and unstructured materials as a means of 

motivation in child’s play; the child's response and perseverance using a specific type of 

play material as well as opinion on the meaning and quality of preschool teacher's role in 

child’s play organization and preparation using child structured and unstructured 

materials.  

Based on the research results it was established that nursery schools are well stocked with 

structured and unstructured materials and that structured material is still mostly used by 

preschool teachers in organizing the child’s play. I also found out that visually and 

technically perfected toys do not necessarily mean successful child’s play and 

development. According to preschool teachers, preschool children prefer unstructured 

materials, which increase the child's motivation and imagination in different child ages. 

Preschool teachers often join the child structured material play indirectly acting as a 

judge, guide and initiator in order to resolve the conflicts. Preschool teaches warn that 

their role in planning child’s play with structured and unstructured materials is demanding 

and difficult. Their main difficulty is organizing the time and ensuring a safe play with 

unstructured materials. 

KEYWORDS: play, toys, unstructured materials, structured materials, the role of 

preschool teacher 
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1. UVOD 

Igra je najbolj naravna in preprosta aktivnost, ki v vsej svoji veličini omogoča 

posamezniku, da uspešno raste in se razvija. Pomembno vlogo pri igri imajo na začetku 

starši. Starši so osebe, ki jih spoznamo prve, jim zaupamo in v njih vidimo našega 

vzornika. Preko igre nas starši popeljejo v družbeni svet, kjer se srečamo z različnimi 

izzivi in preizkušnjami, temu lahko rečemo igra, »igra življenja«. Ko nas starši »spustijo 

iz rok«, smo prepuščeni svoji igri, igri, ki jo igramo sami in zase. 

Igra se skozi čas in starost spreminja. Menim, da se je igra moje stare mame v celoti 

razlikovala od igre današnjih otrok. Stara mama Mici je vedno rekla: »Mi smo šli v 

gmajno in se igrali s palicami«. Naravni in nestrukturiran material je spremljal igro naših 

prednikov. Vse se je začelo z naravnim in nestrukturiranim materialom, ki ga človekova 

ustvarjalnost oblikovala v vedno bolj dodelane in izdelane igrače, ki se jih poslužujemo 

danes. Ker se mi zdi, da smo zaradi hitrega tempa življenja kar malo pozabili na naravo in 

na splošno na preprostost igranja, sem se odločila, da bom v svojem diplomskem delu 

raziskovala, kakšno mnenje imajo vzgojiteljice o nestrukturiranem in strukturiranem 

materialu, v kolikšni meri se ga poslužujejo in na kakšne težave naletijo pri organizaciji 

in načrtovanju igre. Raziskovala sem tudi vlogo vzgojiteljice pri igri, kje vidijo prednosti 

in pomanjkljivosti danih materialov. Osredotočila sem se na vlogo vzgojiteljice, saj sem 

želela podpreti oz. ovreči hipoteze, ki sem jih postavila. Zanimalo pa me je tudi, kako se 

otroci odzivajo na material, ki jim ga podajo, in kakšne posebnosti pri igri s 

strukturiranim in nestrukturiranim materialom zasledijo. 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega 

dela. V prvem delu bom opredelila igro, predstavljene bodo vrste igre, didaktični 

materiali, ki so primerni za igro, ter dejavniki, kateri vplivajo na igro. Predstavljena bo 

tudi igra v kurikulumu za vrtce, standardi kakovosti in vloga odraslega pri zagotavljanju 

kakovostne igralne delavnosti. V empiričnem delu pa bom preko anketnega vprašalnik 

poskušala dobiti vpogled v stališča vzgojiteljic glede strukturiranega in nestrukturiranega 

materiala pri igri otroka. S pomočjo vprašalnika bom ugotovila, v kolikšni meri 

vzgojiteljice zagotavljajo strukturiran in nestrukturiran material, kakšni so odzivi in 

motiviranost otrok na posamezni material, kakšna je vloga in naloga vzgojiteljice pri delu 

z nestrukturiranim in strukturiranim materialom in tudi na kakšne težave naletijo 

vzgojiteljice pri zagotavljanju igre z omenjenima didaktičnima materialoma. 
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2. IGRA PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

2.1 KAJ JE IGRA 

Igra je univerzalna, svobodna, nediferencirana in multifunkcionalna dejavnost, ki je 

prisotna ne le v otroštvu, ampak človeka spremlja skozi celotno življenje. Igre ne moremo 

omejiti le na obdobje otroštva, temveč moramo nanjo gledati kot na dejavnost, ki je 

prisotna ne glede na starostno obdobje. Oblike igre se s starostjo spreminjajo, izgubljajo, 

a hkrati pridobivajo drugačno vrednost v odrasli dobi. Igro lahko opredelimo kot 

pomemben skupek številnih aktivnosti, skozi katere se človeško bitje izoblikuje, uči in 

pridobiva svoje sposobnosti. Gre za dejavnost, ki nima zunanjega cilja, cilj igre je v igri 

sami (Horvat, 2006). 

Horvat in L. Magajna (1989) opredelita igro kot kompleksno aktivnosti, katere se loti 

posameznik zaradi nekega zadovoljstva, ne glede na končni rezultat. Vsak posameznik se 

torej loti igre brez vsakršne zunanje prisile, edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob 

tem doživlja. Gre za brezkončno aktivnost, ki razvija otrokov kognitivni, emocionalni, 

socialni, gibalni razvoj in mu pomaga dojemati svet, v katerega je otrok vstopil kot 

nebogljeno bitje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Pellegrini in Saracho (1991, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 2) sta igro 

opredelila kot svobodno, brezciljno dejavnost, ki je notranje motivirana in nima nekih 

zunanjih zahtev. Gre za dejavnost, ki zahteva aktivno udeležbo, preko katere otrok 

raziskuje znane in neznane predmete, ter s tem krepi svoje predstave in razvija svoje 

sposobnosti. 

E. Kamenov igro opredeljuje kot skupek številnih aktivnosti, ki pa nimajo skupnega 

mehanizma oz. istih pogojev, ki bi določevali igro. Njene motive in lastnosti je težko 

pojasniti racionalno. Po mnenju Kamena ima igra najširši in kulturni pristop k igri, saj 

igro opredeljuje kot splet prostovoljnih ukrepov oz. dejavnosti, ki potekajo v okviru 

določenih prostorskih in časovnih omejitev, hkrati pa nima pravil in je namenjena sama 

sebi. Igra zadovoljuje takojšnje potrebe in želje, poteka sama po sebi in teži k 

uresničevanju samega sebe, prav zato je treba njen tok in pomen ohranjati (Kamenov, 

2006). 
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Igra je torej bistvena za zdrav človeški razvoj. V zgodnjem otroštvu je igra bistvena in 

edina aktivnost, skozi katero otrok spoznava svet in okolico. Lahko rečemo, da je igra 

vpeta v družbeni in kulturni prostor vsakega posameznika. Vsak otrok mora imeti 

možnost za igro in dostop do igralnega materiala, saj le tako lahko zagotovimo ustrezen 

razvoj na gibalnem, čustvenem, socialnem in spoznavnem področju. Igra je na podlagi 

vsega naštetega definirana kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega 

zadovoljevanja, njen potek in smisel pa izhajata iz nje same. Igra je tako svobodna 

dejavnost, ki je prostorsko in časovno ločena, neproduktivna, nepredpisana, nejasna in 

fiktivna dejavnost, ki se povezuje z vsakdanjim življenjem (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006). 

2.2 POMEN IGRE IN NJENE ZNAČILNOSTI 

2.2.1 POMEN IGRE 

Igra je kompleksna aktivnost, ki vpliva na osebnostni razvoj vsakega posameznika. Če se 

otrok premalo igra, so lahko posledice vidne vse življenje. Psiholog Leon Žlebnik (1969) 

opredeli več pomenov igre. Po njegove je igra pomembna predvsem za: 

 razvoj celotnega organizma, mišičja in čutilnih organov; 

 razvoj posameznikove osebnosti (igra bogati, poglablja otrokovo osebnost, hkrati pa 

razvija otrokove funkcije, spretnosti in sposobnosti); 

 razvoj domišljije (preko igre, ki je svobodna in nepredpisana aktivnost, otrok ustvarja, 

kombinira razne lastnosti in dejavnosti ter s tem razvija domiselnost in fantazijo); 

 razvoj otrokove inteligentnosti (otrok se mora pri igri večkrat znajti v novih in težkih 

položajih, poiskati mora izhod iz dane situacije, kar pa od njega zahteva iznajdljivost 

in poglobljeno mišljenje, kar vpliva na razvoj njegove inteligentnosti); 

 razvoj emocionalnih sposobnosti (otrok je v igri vključen v različne čustvene 

situacije, ki jih mora ustrezno premagati. V igri se otrok sooča z osvajanjem poraza in 

zmage ter strahom. Igra je torej najprimernejša dejavnost, skozi katero otrok 

premaguje strahove in osvaja vodilne motive svojega delovanja. Otrok tako pri igri 

izraža svoja čustva, se uči sprejemati čustva drugih, kar pa ga vodi k urejanju svoje 

osebnosti); 

 razvoj socialnih sposobnosti (socialne igre so primerne zlasti z vidika razvoja 

socialnih spretnosti (komunikativnost, sprejemanje drugega), moralnosti, 
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samostojnosti, obvladovanja samega sebe in razvoja osebnih vrlin in poštenosti) 

(Žlebnik, 1969). 

Igra je tako pomembna za celostni razvoj otroka. Otroci preko igre rešujejo svoje 

konflikte in premagujejo strahove. Igra ima tudi zdravilen učinek, saj se otrok v igri 

sprosti, postane aktiven udeleženec v določenih situacijah, ki mu niso prijetne in se z 

njimi sooča na svojevrsten način. Preko igre tako otrok krepi svojo osebnost in zaupanje. 

Sterle (1981) meni, da ima igra učinek zdravila, saj otrok ob igri pozabi na vse in se ji 

popolnoma posveti. Preko igre otrok premaguje ambivalentnost, strahove, konflikte in 

težave. V prvih letih je otrok zelo navezan na starše, predvsem na mamo. Sčasoma otrok 

pridobiva zaupanje v starše, kljub temu pa del strahu pred zapustitvijo še vedno tiči v 

njem, le tega pa premaguje preko igre. Igra tako otroku pomaga spoznavati okolico in 

kulturo, v kateri živi. Preko igre otroci spoznavajo osnovne higienske navade (umivanje, 

čiščenje zob, mazanje s kremo …), pravila in način življenja v določeni družbi. Pri 

spoznavanju okolja in premagovanju strahu pred njim imamo pomembno vlogo odrasli, ki 

moramo otroku dati občutek varnosti, hkrati pa tudi občutek enakovrednosti. Pomembno 

je, da otroku pokažemo, da imamo tudi odrasli strahove, ki jih premagujemo na različne 

načine. S tem bo otrok zaupal sebi in drugim ter uspešno in hrabro premagoval strahove 

in z veseljem sprejemal lastne odločitve, kot tudi odločitve drugih (Sterle, 1981). 

 

2.2.2 ZNAČILNOSTI IGRE 

Igro kot kompleksno aktivnost težko opredelimo enotno, saj vsakemu posamezniku igra 

predstavlja nekaj drugega. Strinjam se z avtorji, kot so L. Marjanovič Umek, T. Kavčič, 

M. Zupančič, Smilansky, Toličič, Singer, da otrokova igra postaja vse bolj sestavljena in 

kompleksna. 

S širšo opredelitvijo igre v zgornjem poglavju lahko igri pripišemo nekatere splošne 

zakonitosti, ki veljajo za vsako igro:  

 Igra je vedno podrejena stopnji otrokovega razvoja. Razvoj igre poteka od enostavnih 

aktivnosti k vedno bolj kompleksnim aktivnostim. 

 Pri igri otrok uporablja igrače. Igrača je sredstvo, preko katerega otroci spoznavajo 

svet, v katerem delujejo. Število igrač, ki jih otroci uporabljajo pri igri, s starostjo 

upada. Mlajši otroci se v prvih treh letih poslužujejo velike količine igrač, saj 
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spoznavajo svet in okolje, pozneje pa s starostjo količina igrač pri igri upada, saj 

imajo otroci vedno manj časa za igro (šola, učenje, izvenšolske dejavnosti). Na upad 

števila igrač pri igri pa vpliva tudi duševni razvoj otroka, saj ima starejši otrok mnogo 

boljšo pozornost, kar mu omogoča, da več časa nameni eni igrači. 

 Čas, namenjen igri, s starostjo upada. Vzroke iščemo pri starejših, šolskih otrocih, saj 

imajo nanje zelo velik vpliv zunanji dejavniki (starši). Starši so kot zunanji pritisk 

mišljeni v smislu, da otroka spodbujajo in vpisujejo v različne dejavnosti po šoli ali pa 

otroka pretirano usmerjajo k delu za šolo in učenje. Vse našteto pa »krade« dragoceni 

čas, ki bi ga otroci lahko namenili igri. 

 Spontanost igre s starostjo upada. Igra majhnih otrok je spontana, enostavna in 

neformalna. Otrok zaradi svojih razvojnih sposobnosti še ni zmožen načrtovanja in 

predvidevanja v igri. Mali otroci v igro vključijo svojo fizično aktivnost in so pri igri 

zelo aktivni. Pozneje s starostjo pa igra postaja vse bolj formalna, prav tako pa se 

stopnja aktivnosti zmanjšuje. Starejši otroci se izogibajo igram, ki so snovane na 

akciji in fizični aktivnosti. 

 Porast skupinske igre. Značilna je za starejše otroke, saj v ospredje prihaja igra v 

skupini, vzporedna igra je zelo redka. Z večjim zanimanjem za skupinsko igro se veča 

tudi število udeležencev v igri (značilno za šolske otroke). Otroci za svoje 

sotekmovalce izbirajo otroke enake starosti in ne starejših otrok. Preko omenjenih 

skupinskih iger otrok socialno zori, pridobiva socialne veščine in sklepa trdna 

prijateljstva (Horvat in Magajna, 1989). 

 

Zanimivo so predstavljene tudi posebnosti igre, ki jih navajata B. Nemec in M. Krajnc 

(2011, str. 117).  

 Namernost dejavnosti: otrok je usmerjen k predmetu, da bi dosegel svoje želje, se 

pravi, da ima otrok nek namen (npr. dojenček skuša doseči ropotuljo, da bi povzročila 

zvok). 

 Usmerjenost na predmete: pri igri otroci uporabljajo predmete iz okolja (igrače), 

lahko pa tudi izmišljeni predmeti, ki si jih otrok domišlja. 

 Odsotnost posledic: v igri posledice dejanj niso pomembne. Vsak otrok si pri igri 

zastavi določen cilj, ki pa se lahko skozi igralno aktivnost spremeni, kar pa ne 
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pomeni, da je otrok slabo opravljal dejavnost, temveč dokazuje sposobnost 

prilagajanja situacijam in njegovo ustvarjalnost. 

 Notranja motivacija: igra je notranje motivirana in izhaja iz otroka samega. Prav zato 

pri igri otrok večinoma ni potrebnih drugih spodbud ali nagrad. Igralna aktivnost in 

kakovost igre izhaja iz notranje motivacije otroka, ko ta motivacija mine, tudi igra 

postaja vedno manj učinkovita. 

 Oblikovanje domišljijskega sveta: igra je dejavnost, kjer je otrok prepuščen samemu 

sebi, svojim željam in potrebam, kar pa oblikuje njegov svet (Nemec in Krajnc, 2011, 

str. 177). 

2.3 VRSTE OTROŠKE IGRE 

 

L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2006) menita, da se igra kljub svoji univerzalni 

značilnosti in specifičnosti z razvojem in starostjo spreminja. Ko govorimo o klasifikaciji 

otroških igre, naletimo na kar nekaj razlik med avtorji. Igre se med seboj razlikujejo v 

številu različnih vrst, v skupinah in podskupinah, poimenovanju in vsebini (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2006). 

V Sloveniji je najbolj razširjena uporaba Toličičeve klasifikacije otroške igre (po 

Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str. 41). Igro je razdelil v štiri skupine, in sicer: 

 funkcijska igra: vključuje npr. otipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih; 

 domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

 dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje; 

 ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnjo. 

Nekoliko drugačno klasifikacijo pa je predstavil Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2006, str. 41, 42), ki je igro razdelil v štiri skupine, ki so povezane z razvojnimi 

ravnmi igre. 

 Funkcijska igra − opredeli jo kot dejavnost, ki temelji na ponavljajočih gibih mišic, 

ki so odraz otrokove potrebe po aktivnosti celotnega telesa. Igra lahko poteka tako s 
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predmeti kot tudi brez. V funkcijsko igro vključuje tudi skakanje, tekanje, nalaganje, 

podiranje, rokovanje s predmeti ali različnimi materiali. 

 Konstrukcijska igra − igra je usmerjena v gradnjo, ustvarjalnost, ki jo otrok doseže s 

pomočjo različnih predmetov (kocke) in materialov (pesek). Na tej ravni igre ima 

otrok že sposobnost kratkotrajnega ali dolgotrajnega osredotočanja na igro, hkrati pa 

si je sposoben predstavljati določene stvari, povezane z igro. 

 Dramska igra − igra vključuje igro vlog, za katero je značilno pretvarjanje. Dramska 

igra krepi gibalne, miselne, socialne in čustvene sposobnosti. 

 Igre s pravili − bistvo je, da otrok spozna, sprejme in se podredi dogovorjenim 

pravilom, saj le tako doseže končni cilj. Igre s pravili so npr. lovljenja, igre z vodo, 

igre petja, igre posameznih spretnosti, igre na igralnih ploščah in športne igre 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2006, str. 41, 42). 

Klasifikacija iger je tako od avtorja do avtorja različna, pri vseh pa potekajo vrste iger od 

nižje razvojne stopnje k višji razvojni stopnji. Torej skozi klasifikacijo Toličiča in 

Smilanskijeve lahko opazimo da je prva raven, in seveda tudi najbolj splošna raven igre, 

funkcijska igra, sledijo pa ji razvojno višje ravni. 

 

2.3.1 FUNKCIJSKA IGRA 

Funkcijska igra prevladuje v prvem letu otrokovega življenja, značilna je za otrokov 

zgodnji razvoj. Nekateri avtorji (npr. Borenstein, Haynes, O' Reilly in Painter, 1996, po 

Marjanovič Umek in Fekonja Pekljaj, 2008) jo imenujejo kar nesimbolna igra, saj je otrok 

osredotočen na zaznavne in vidne značilnosti predmetov, s katerimi manipulira. 

Funkcijsko igro predstavljajo večkratna ponavljanja aktivnosti, ki so povezane z razvojem 

otroka. Malček v prvem starostnem obdobju preko igre preizkuša svoje gibalne, zaznavne 

in čutne sposobnosti, s tem ko rokuje s predmeti, jih opazuje, preverja njihove fizikalne in 

(trdnost, prožnost, drsnost …) vidne lastnosti (barva, oblika …). S funkcijsko igro otrok 

tako razvija svoje senzomotorične funkcije (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

Funkcijska igra ob koncu prvega starostnega obdobja preide v simbolno igro, saj vedno 

bolj razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo nekaj, kar dejansko ni 

prisotno. Švicarski psiholog Jean Piaget je funkcijsko igro opredelil kot zaznavno-gibalno 

igro (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Piaget je opredelil štiri stadije razvoja. 
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Zagovarjal je diskontinuiteto razvoja, kar pomeni, da razvoj mišljenja poteka v stadijih, ki 

se med seboj razlikujejo glede na vedenje in intelektualne zmožnosti. Po Piagetu tako 

poznamo štiri stadije:  

 senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let); 

 stadij preoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let); 

 stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let); 

 stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let) (Batistič Zorec, 2006, str. 55). 

Funkcijsko igro glede na zgornje stadije opredelimo v zaznavno-gibalni stadij, za 

katerega je značilno, da otrok uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti za dojemanje in 

spoznavanje sveta, ki go obdaja. 

M. Duran (1995, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) to vrsto igre opredeli kot 

dejavnost z novimi čutnimi, gibalnimi in zaznavnimi funkcijami, ki jih otrok pridobiva 

preko dejavnosti.  

Rice (1998, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) zaznavno-gibalno igro deli na 

zaznavno in gibalno. Za zaznavno je značilno spoznavanje sveta preko zaznavnih 

izkušenj (npr. razbijanje s posodami), za gibalno igro pa je značilen razvoj mišičja, 

okostja, pridobivanje gibalnih sposobnosti (koordinacija, gibljivost) (prav tam). 

K funkcijski igri torej prištevamo dejavnosti, ki nimajo nekega neposrednega namena, 

vključujejo pa nepredvidena in nekontrolirana gibanja. Funkcijske igre nimajo natančno 

začrtanega cilja, a se ponavljajo predvsem zaradi zadovoljstva, ki ga dajejo udeležencu v 

igri. Po mnenju Kamenova (2006) morajo funkcijske igre vsebovati: 

 senzomotirične dejavnosti s svojim telesom: dejavnosti se izvajajo brez igrač ali 

igralnega materiala; za igro zadovoljuje lastno telo (prepletanje prstov); 

 rokovanje z materialom: udeleženci igre rokujejo z različnimi igralnimi materiali, 

tako naravnimi (voda, pesek) kot tudi umetnimi (papir, kocke) in športnimi rekviziti; 

 igre z uporabo rekvizitov: dejavnosti potekajo s pomočjo rekvizitov (kolo, kolebnica, 

obroči); 

 igre glasov, zlogov in besed: igra je vezana na govor in vsebuje poljubno 

kombiniranje, preoblikovanje in izmišljanje besed (Kamenov, 2006). 
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2.3.2 KONSTRUKCIJSKA IGRA 

Že samo poimenovanje konstrukcijska igra nam da vedeti, da gre za igro, kjer se gradi in 

ustvarja neko konstrukcijo. Prva konstrukcijska igra se po mnenju M. Zupančič (2006) 

pojavi že od koncu prvega leta, ko otrok poskuša sestavljati različne predmete en na 

drugega in s tem gradi konstrukcijo. Z leti konstrukcijska igra napreduje in postaja vedno 

bolj strukturirana in celovita. Pri konstrukcijski igri malčka gre sprva le za gradnjo, otrok 

še ne razmišlja o tem, kaj bo gradil, in tega tudi ne napoveduje. Pri starejšem predšolskem 

otroku (2. starostno obdobje) pa otrok že vnaprej pripravi »načrt«, kaj bo sestavil, svojo 

konstrukcijo tudi poimenuje in smiselno obrazloži. Konstrukcijska igra s teh dveh vidikov 

omogoča pogled na razvoj otrokovih sposobnosti. Preko igre je razvidno, na kateri 

razvojni stopnji je otrok (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

Malčkova igra je neorganizirana, spontana. Otrok še ne razmišlja o tem, kaj bo naredil, 

kakšen bo njegov končni izdelek po izgledu. Vse omenjeno kaže na to, da mlajši otroci še 

nimajo razvitih kognitivnih sposobnosti načrtovanja, saj se otrok nahaja še v obdobju 

zaznavno-gibalnega stadija, kot ga je opredelil Piaget. Starejši kot je otrok, bolje ima 

razvite kognitivne, motorične in socialne sposobnosti, saj po mnenju Piageta prehaja iz 

stadija preoperativnega mišljenja v stadij konkretnih operacij (Batistič Zorec, 2006). 

Veliko vrednosti pri konstrukcijski igri ima sposobnost koordinacije in finomotorične 

sposobnosti, saj z njimi otrok lahko koordinira svoj pogled z rokami, kar mu omogoča 

natančnejšo gradnjo in prijem pri materiala. Prav tako otroku omenjene sposobnosti 

pomagajo pri izbiri pravih kombinacij. Konstrukcijska igra sprva temelji na metodi 

poskusov in napak. Otrok se preko napak uči in prihaja do spoznanj, ki mu pozneje 

omogočajo boljše načine povezovanja, kombiniranja in razporejanja materiala 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

Kamenov (2006) konstrukcijsko igro opredeli kot dejavnost, kjer otrok oblikuje določen 

material, da bi dosegel zastavljen cilj. Konstrukcijska igra skozi leta razvija otrokovo 

mišljenje in tako prehaja iz metaforičnega v logično mišljenje. Po mnenju Kamena se 

konstrukcijske igre pojavljajo v različnih oblikah: 

 iskanje kombinacij, ki so posledica nenamernega rokovanja z materialom; 

 oblikovanje (oblikovanje različnih materialov npr. glina, plastelin); 

 razvrščanje materiala; 

 grafični prikazi (načrtovanje izdelka na papirju in nato dejanska gradnja); 
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 utilitaristične strukture (gre za različne igračke z vgrajenimi mehanizmi, npr, mlin na 

vodo, vetrnica) (prav tam). 

 

2.3.3 DOJEMALNA IGRA 

Dojemalno igro Tolčič opredeljuje kot igro, za katero je značilno poslušanje, opazovanje, 

posnemanje in branje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Otrok je zelo zgodaj 

sposoben za dojemalno igro, ki izhaja iz opazovanja okolice. Izkušnje, ki jih otrok pridobi 

preko dojemalne igre, pripomorejo pri domišljijski in ustvarjalni igri (Žlebnik, 1969). 

Med dojemalno igro avtorice Zupančič, Gril, Cecić Erpič in Puklek (1999, po Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2006) uvrščajo naslednje dejavnosti: 

 poimenovanje tistega, kar otrok vidi. Otrok poimenuje predmete zunanje stvarnosti ali 

glasovno opisuje tisto, kar pri določeni dejavnosti počne; 

 sledenje navodilom, ubesedenje svojih pobud, zahtev in zastavljanje vprašanj; 

 podajanje navodil, ubesedenje svojih pobud in zahtev ter zastavljanje vprašanj; 

 dojemanje reakcij, kar posledično pomeni razumevanje odnosov med posameznimi 

prvinami, ki so spojene v nekem igralnem kontekstu (prav tam). 

Dojemalna igra je najpogostejša v drugi polovici prvega leta. S starostjo se dojemalna 

igra spreminja, na kar vpliva razvoj otrokovega mišljenje, dojemanje medsebojnih 

odnosov, dojemanje govora in besednega in nebesednega komuniciranja, socialni razvoj 

(upoštevanje drugega, sodelovanje med igralci) (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

 

2.3.4 SIMBOLNA IGRA 

Simbolna igra je prevladujoča oblika igre v predšolskem obdobju. Otroku omogoča 

izražati tisto, kar ga obkroža in kar se v njem dogaja (Vrbovšek, 2012). Simbolna igra je 

opredeljena s prvinami mentalnega predstavljanja, kar pomeni, da si je otrok že sposoben 

predstavljati neko dejanje, predmet, osebo ali pa dogajanje iz resničnega oz. 

domišljijskega sveta. Že samo ime nam da vedeti, da otrok v igri uporablja simbole, ki 

imajo določen pomen (Duran, 2001, v: Marjanovič Umek, 2012). 

Simbolno igro zasledimo že v obdobju prvega leta otrokovega življenja. Pozneje pa 

razvoj simbolne igre le še narašča, saj otrok razvija mišljenje, govor, metaspoznavne 
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procese in socialne zmožnosti. Tako simbolna igra dobiva vedno večjo vrednost in 

prisotnost v igri otroka (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006).  

Bistven za simbolno igro je ravno kognitivni razvoj, ki je po mnenju Vigotskega rezultat 

interakcije med otrokom in socialnim okoljem v katerem deluje. Otrok je sposoben 

vstopiti v svet simbolne igre šele takrat, ko je zmožen premagati svoj egocentrizem in 

hkrati razumeti pogojnost znakov in simbolov. Eden izmed pomembnih znakov v razvoju 

je po mnenju Vigotskega govor, saj pripomore k razvoju mišljenja. Govor tako otroku 

pomaga pri vstopanju v socialno okolje, ki ga obdaja. Z razvojem govora otrok razvija 

svoje miselne sposobnosti, preko katerih razumeva in dojema svet ne le z lastne 

perspektive, temveč tudi s perspektive drugih (Batistič Zorec, 2006). Govor je simbolni 

sistem, ki ima v simbolni igri velik pomen, saj omogoča otroku delovanje na predstavni 

ravni in razvoj simbolne igre, hkrati pa simbolna igra vpliva na razvoj otrokove govorne 

kompetentnosti. Jezik ponuja orodje, s katerim otrok oz. malček izraža tisto, kar se v igri 

nauči, in je hkrati sredstvo, s katerim ponotranji naučeno (Marjanovič Umek in Fekonja 

Pekljaj, 2008, str. 71). 

Simbolna igra je najbolj značilna za otroke, stare med drugim in četrtim letom, ko so 

otroci že sposobni preseči egocentrično mišljenje in zmorejo razumeti drugega 

udeleženca v igri. Je zelo kompleksna dejavnost, ki omogoča razvoj na vseh področjih. 

Preko simbolne igre vstopa otrok v svet interakcij z ljudmi, prav tako pa tudi z različnimi 

materiali. Otrok v simbolni igri razvija sposobnost metareprezentacije, reverzibilnosti, 

decentracije mišljenja, kot tudi sposobnost konzervacije in sprejemanja ter razumevanja 

drugih soudeležencev igre (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Najvišja oblika simbolne 

igre je igra vlog, ki vključuje decentracijo mišljenja, kar pomeni, da je otrok sposoben 

razumeti več vidikov igre, da ne razmišlja le o sebi, se zaveda, da je pri igri vlog on še 

vedno on sam in hkrati oseba, ki jo igra, in reverzibilnost, kar pomeni obratljivost 

miselnih operacij. V primeru simbolne igre je to sposobnost, da se otrok zaveda, da lahko 

kadarkoli vstopi iz domišljijskega sveta v realni svet (Marjanovič Umek in Fekonja 

Pekljaj, 2008). 

V simbolni igri so poleg omenjenih miselnih procesov prisotni tudi procesi: 

 konzervacije: otrok v igri ohranja namišljene identitete igrač, igralnega materiala, 

oseb; 

 klasifikacije: otrok v igri grupira igrače po nekem merilu;  
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 korespondence ena – ena: otrok v igri prireja število predmetov npr. s številom 

oseb, ki so prisotni pri igri (Vrbovšek, 2012). 

 

2.3.5 IGRA S PRAVILI 

Ivić (nav. po Marjanovič Umek in Fekonja Pekljaj, 2008) je mnenja, da se igra s pravili 

pojavi že v obdobju od drugega oz. tretjega leta starosti. Čeprav je igra prisotna že tako 

zgodaj, ne moremo govoriti o dinamični in celoviti igri, ki poteka nemoteno. Takšna igra 

se razvije, ko je otrok mentalno sposobnejši, razvitejši in ima večje zmožnosti 

koncentracije, dojemanja in prilagajanja. Med igre s pravili Ivić uvršča igre z različnimi 

gibalnimi in zaznavnimi ali miselnimi kombinacijami (npr. Enka, Človek ne jezi se, 

Monopoly, Ristanc, nav. po Goran Iskrič, spletni vir).  

V igrah s pravili otroci vstopajo v socialne situacije, preko katerih se seznanjajo: s pravili 

igre, z razumevanjem soigralcev, s sprejemanjem zmage in poraza ter z lastnimi 

strategijami igranja. Pri tovrstni igri so otroci vpeti v komunikacijo, tako posredno kot 

neposredno, zato lahko rečemo, da otroci preko igre s pravili razvijajo svoje verbalne in 

neverbalne sposobnosti. Ljubica Marjanovič Umek omenja, da pri igrah s pravili v 

vrstniških skupinah poteka jasna in argumentirana komunikacija ter želja po čim dlje 

trajajoči igri (Marjanovič Umek in Fekonja Pekljaj, 2008, str. 74). 

Po mnenju Kamenova (2006) so igre s pravili pomembne, saj izboljšajo učenje in razvoj 

posameznika. Vsaka igra ima določena pravila, lahko pa razlikujemo med igrami, kjer se 

pravila razvijejo med samo igro, in igrami, ki imajo pravila že natančno določena 

(Kamenov, 2006). 

 

2.4 DEJAVNIKI IGRE 

 

Otroška igra je univerzalna dejavnost, spreminjajoča se glede na starost, vsebino, čas in 

prostor (Marjanovič Umek in Fekonja Pekljaj, 2006). Kljub temu, da je igra univerzalna 

delavnost, v njej obstajajo velike razlike. Na igro vplivajo številni dejavniki, ki 

omogočajo njeno edinstvenost in univerzalnost. Dejavnikov je veliko, so različni in 

praviloma nastopa več dejavnikov istočasno. 
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Ameriška psihologinja E. Hurlock je opredelila deset dejavnikov, ki vplivajo na igro 

(Horvat in Magajna, 1987): 

 SPOL 

Sprva, na samem začetku ne obstajajo izrazite razlike med igro dečkov in deklic, pozneje 

pa se začnejo kazati vse večje razlike, ki so pogojene s svojimi socialnimi in kulturnimi 

stereotipi o ženski in moški vlogi (Žlebnik, 1969). Na razvoj spolne identitete in 

osebnosti vpliva igra. Spol je eden izmed dejavnikov, ki vpliva tako na razvoj identitete 

kot tudi na izbiro igralnega materiala, vsebine igre in seveda vrste igre (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2006). Christie in Johnsen (1987, v: Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) 

menita, da se dečki v primerjavi z deklicami pogosteje vključujejo v igre, ki zahtevajo 

višjo stopnjo mišične aktivnosti in v igre, kjer je prisotna večja agresivnost. M. Zupančič 

(2000, prav tam) je ugotovila, da se deklice pri samostojni igri pozitivno odzivajo na 

osebo, ki se želi vključiti v igro (npr. odrasla oseba), nakar imajo dečki negativne odzive 

na omenjeno osebo, osebo celo socialno zavračajo. 

Zanimiva je tudi raziskava V. C. McLoyda, Warrena in Thomasa (1984, v Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2006), kjer so raziskovalci preučevali prevzemanje vlog. Raziskava je 

pokazala, da so dečki bolj nagnjeni k prevzemanju vloge tiste osebe, ki je še niso srečali, 

deklice pa so nagnjene k prevzemu vloge, ki izhaja iz domačega življenja. 

Številni drugi raziskovalci, npr. Smith in H. Cowie ((1991), Llyod in sodelavci (1988), v 

Marjanovič Umek in Kavčič, 2006)) so preučevali vpliv spola na igro. Ugotovili so, da se 

deklice večkrat vključujejo v sociodramsko igro (npr. nakupovanje, nega dojenčka), dečki 

pa pogosteje prevzemajo moške vloge in poklice, ter vloge iz pravljic, risank (policist, 

superman, gasilec …). Številne raziskave torej kažejo, da je igra do določene mere 

stereotipno pogojena. Igra deklic je v primerjavi z igro dečkov bolj zapletena, trajnejša in 

usmerjena v socialno interakcijo. Pri igri so deklice bolj pozorne na sam kontekst igre, 

dečki pa večjo pozornost posvečajo detajlom igrače (prav tam). 

 ZDRAVSTVENO STANJE IN RAZVOJ  

Zdravstveno stanje v veliki meri pripomore k igri, saj vemo, da se zdravi otroci pogosteje 

igrajo kot bolni otroci. Otroku je treba glede na njegovo zdravstveno stanje zagotoviti 

možnost za igro in mu glede na njegove sposobnosti nuditi ustrezno zahtevne igre in 

igralna sredstva. Z zdravjem je povezana tudi gibalna aktivnost otrok. Gibalno bolj razviti 
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otroci dalj časa vztrajajo pri igri, kot otroci ki so motorično nekoliko manj razviti oz. 

nazadujejo. Igra kot sama dejavnost vključuje stalno gibanje, zato ima gibalno razvitejši 

otrok večje možnosti udejstvovanja v igralnih aktivnostih. Manj gibalno razviti otroci pa 

so omejeni pri gibanju, prav zato je njihova igra na nek način omejena (prav tam). Otrok 

se lahko igra samo to, za kar je gibalno dozorel (najprej je potrebna koordinacija gibov, 

potem otrok lahko šele riše, se igra z žogo) (Žlebnik, 1969, str. 81). 

 INTELEKTUALNA RAZVITOST 

Otroci, ki se intelektualno hitreje razvijajo, prednjačijo v igri. Razlika med otroki je vidna 

že v prvih letih življenja, pozneje pa postane le še bolj očitna. Razlike med intelektualno 

razvitejšimi in intelektualno manj razvitimi se kažejo glede na izbor igralnega materiala, 

(nadarjeni, razvitejši otroci si izbirajo nestrukturiran material oz. material ali igračo, ki 

omogoča ustvarjalnost, miselno manj razviti pa težijo k splošnemu strukturiranemu 

materialu), število udeležencev v igri (nadarjeni otroci se poslužujejo individualnih iger in 

neradi vstopajo v tekmovalne in skupinske igre) (Žlebnik, 1969). 

Bistrejši otroci so tako pri igri aktivnejši in bolj iznajdljivi pri igrah. Omenjeni otroci dalj 

časa vztrajajo pri igri, bolj uživajo v humorju, družijo se s starejšimi vrstniki. Bistrejši 

otroci imajo tudi velikokrat težave pri igri z drugimi vrstniki, zato se največkrat v igri 

umaknejo na samo (prav tam). 

 OKOLJE IN TRADICIJA 

Okolje je eden od bistvenih dejavnikov, ki spodbujajo otrokovo igro, vplivajo na vsebino, 

obseg igre in spontanost. Horvat in L. Magajna razlikujeta med podeželskimi in mestnimi 

otroki. Njuno mnenje je, da imajo mestni otroci drugačne pogoje za igro kot podeželski 

(Horvat in Magajna, 1987). 

Mestni otroci: Mestni otroci se glede na okoliščine bolj zadržujejo v skupinah ter 

poslužujejo različnih skupnih iger. Igrače mestnih otrok so bolj vezane na civilizacijsko 

tehniko, hkrati pa mesto otrokom omejuje možnost neomejenega gibanja v naravi 

(Žlebnik, 1969). 

Podeželski otroci: Za igro vaških otrok je značilna manjša organiziranost in manjše 

zadrževanje v skupinah. Otroci so samostojni, pri igri uporabijo vse možnosti, ki jim jih 

omogoča okolica (plezanje, sprehajanje po gozdovih). Igrače vaških otrok so največkrat 
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naravne, saj otroci uporabijo materiale, ki jim jih ponuja okolje (buče, storži, lesene 

palice, koruza …) (prav tam).  

Med dejavnike okolja sodijo poklic staršev, soigralci, zgodovinski dogodki in lega kraja, 

kjer človek živi. Vsaka družba in okolje imata neko tradicijo. Le ta je prisotna v vsaki 

družbi oz. kulturi. Glede na tradicijo se kulture med seboj razlikujejo. Ker je življenje 

vsakega posameznika povezano s tradicijo, se le ta iz vsakdanjega življenja prenaša v 

otrokovo igro. Otrok se tako preko igre seznanja s tradicijo kulture, v kateri živi (prav 

tam). 

 DRUŽBENOEKONOMSKI STATUS DRUŽINE 

Status družine ima vpliv na igro, saj ekonomski status vpliva na možnost nakupa 

rekvizitov za igro in materialnih sredstev. Otroci nižjega ekonomskega razreda se pogosto 

iz finančnih razlogov ne morejo vključevati v določene igre. Razlike med 

družbenoekonomskimi razredi se povečujejo s starostjo otrok, saj otroci z napredovanjem 

v razvoju potrebujejo dostop do zahtevnejših in dražjih igrač, ki pa si jih nekateri ne 

morejo privoščiti (Žlebnik, 1969). 

 LETNI ČAS IN KOLIČINA PROSTEGA ČASA 

Letni čas večinoma vpliva na vsebino igre, saj je le ta odvisna od vremenskih razmer. 

Različni letni časi omogočajo različne igre. Poleti se otroci igrajo umirjene in telesno 

manj zahtevne igre. Pozimi je igra vezana na spremembe v naravi (igra se povezuje s 

snegom, ledom), poleti pa se otroci zabavajo z vodo, kolesarjenjem, plavanjem … 

(Žlebnik, 1969). 

Z letnim časom in igro je povezan tudi čas, ki ga otrok namenja igri. Kot vemo, imamo 

pozimi veliko manj časa za igro in uživanje na prostem, saj je dan krajši. Poletje pa nam 

omogoča več časa, ki ga lahko preživimo zunaj, saj so dnevi dolgi in prijetno topli. 

Dejavnik prostega časa je vezan predvsem na starejše otroke, ki večino svojega časa 

preživijo v šoli in izvenšolskih dejavnostih. Prostega časa za igro jim tako ne preostane 

veliko oz. skoraj nič (prav tam). 

 IGRAČKE IN DRUGA SREDSTVA ZA IGRO 

Zgoraj omenjeni dejavnik ima velik vpliv na vrsto in obseg igre in se ne nanaša na 

pomanjkanje igrač, temveč na razpoložljivost kvalitetnih, starosti in razvojnim potrebam 
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primernih igrač. Pomembno je, da otrokom zagotovimo igrače, ki so kakovostne ter 

primerne njihovim sposobnostim in starosti. Pri kakovostni igri ni pomembna količina 

igrač in njihova cena, temveč kakovost in primernost, saj bo le to pripomoglo k razvoju 

otrokovih sposobnosti in spretnosti. Otrok bo le s kakovostno igračo lahko nadgrajeval že 

doseženo znanje (Žlebnik, 1969). Vrsta igrač, ki jih ima otrok na razpolago, vpliva na 

igro in njegov razvoj. Določene vrste igrač spodbujajo ustvarjalnost (npr. kocke, pesek, 

glina), druge igrače pa so usmerjene bolj k razvoju domišljije in fantazije (npr. lutke, 

punčke, gospodinjski pripomočki) (Žlebnik, 1969). 

Ustrezne igrače in igralni materiali so nujen pogoj za raznovrstno igro. Različni igralni 

materiali spodbujajo različne igralne dejavnosti. Rubin (1977) je ugotovil, da material 

vpliva na vrsto igre in razvoj otrokovih sposobnosti, npr. igra s plastelinom in vodo je 

izrazito funkcijska vrsta igre in vodi v nesocialne interakcije; igra z lutkami, avtomobili 

pa spodbuja simbolno in socialno igro (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 

 EKOLOŠKI DEJAVNIKI IGRE 

Poleg zgoraj omenjenih dejavnikov pa L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek navajata 

še druge dejavnike, ki so pomembni za kakovostno igro. gre za t. i. ekološke dejavnike 

igre, kamor spadajo: organizacija prostora, čas za igro ter igrače in igralni materiali 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006, str. 153). 

 PROSTOR 

Ko govorimo o prostoru, govorimo predvsem o organizaciji in postavitvi pohištva. V 

vrtcu je pomembna zagotovitev igralnih kotičkov za različne dejavnosti. Sheehan in Day 

(1975) sta ugotovila, da igralnice z majhnimi in ločenimi kotički omogočajo porast 

sodelovalne igre in manj neposlušnosti. Field (1980) pa ugotavlja, da imajo otroci v 

igralnici z manjšimi in ločenimi površinami boljše kognitivne in socialne sposobnosti, 

prav tako pa je tudi raven igre višja (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 

Številni raziskovalci so raziskovali raven igre glede na organizacijo prostora. Doyle 

(1997) je ugotovil, da večnamenski kotički z različnimi materiali in možno udeležbo 

večjega števila otrok omogočajo višjo spoznavno in socialno raven igre kot kotički, kjer 

so materiali in pripomočki, ki jih lahko uporablja le posameznik. Droege in Howes (1991) 

pa ugotavljata višje ravni simbolne igre v kotičkih, kjer je več nestrukturiranega 
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materiala, kot v kotičkih z realističnimi igračami (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 

2006). 

Oprema prostora je izrednega pomena, saj je treba zagotoviti varen, zdrav in prijeten 

prostor za igro. Prostor in oprema morata spodbujati samostojnost in občutek zasebnosti. 

(Batistič Zorec, 2003). V vrtcu morajo imeti otroci, po mnenju Johnsona in drugih (1987), 

vsaj kotiček s kockami in konstrukcijskim materialom ter kotiček, namenjen 

sociodramski igri (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 

 ČAS 

Čas za otrokovo igro je težko določiti, saj je le ta vezan na starost otroka in njegove 

sposobnosti ter spretnosti. Griffing (1983, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) navaja, 

da mora vzgojitelj otroku omogočiti med 30 in 50 minut za prosto igro. Dovolj časa za 

igro otroku omogoča, da si organizira igro (si poišče soigralce, izbere vloge, poišče 

ustrezen igralni material, načrtuje vsebino in igro tudi izpelje). Dovolj časa omogoča 

otroku tudi večjo ustvarjalnost in razvoj domišljije, saj si lahko izmisli in zamisli nove 

predmete ter situacije. V primeru, da je časa za igro premalo, lahko govorimo tudi o 

»nekakovostni igri«, saj bo otrok hitel pri pripravi materiala, iskanju igralcev in vlog. 

Prekinjanje igre lahko otroke odvrne od konstrukcijskih in socialnih iger, saj nimajo 

dovolj časa za organizacijo. Svojo pozornost bodo tako raje namenili enostavnim igram, 

ki so vezane predvsem na funkcije otrok in ne na mentalno in socialno področje (prav 

tam).
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3. IGRAČE IN DIDAKTIČNI MATERIALI, PRIMERNI ZA 

IGRO 
 

3.1 OPREDELITEV IGRAČ 

 

U. Fekonja (2006, str. 99) opredeli igračo kot »vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri 

spremeni v sebi želeno igračo«. Fekonja pravi, da je igrača osnova otrokove igre, ki 

postavi okvirno idejo za igro in vpliva na oblike igre. Kot igračo v prvih letih življenja 

otroka lahko opredelimo dele telesa, kot so prsti, roke in noge, pozneje obraz in roke 

druge osebe, nazadnje pa igračo predstavljajo predmeti iz okolja, v katerem otrok živi 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Dixon (1992, v Fekonja, 2006) je mnenja, da vsak otrok potrebuje igračo, ker le ta 

spodbuja telesni in kognitivni razvoj. Igrača je sredstvo, preko katere otrok spoznava 

svoje telo, svoje sposobnosti in zmožnosti ter okolje, v katerem deluje. Raznolike igrače 

otroku preko oblik, barv in strukturiranosti omogočajo vpogled v svet in družbo ter 

spodbujajo razvoj otrokovih sposobnosti (Fekonja, 2006). 

Igrača je pomemben spremljevalec v igri, tudi če ni dejansko prisotna, si jo otroci 

predstavljajo in domišljajo. Prva igra otroka je funkcionalnega izvora. Otrok v »prvi« igri 

uporabi svoje telo in okolje, v katerem živi, zato mu drugi materiali in sredstva niso 

potrebni. Otroka sprva zadovoljijo njegove funkcionalne sposobnosti, pozneje pa z 

odkrivanjem sveta pri igri uporablja tudi različne materiale in svojo domišljijo. Igrača kot 

predmet pri igri ni bistvenega pomena, saj otrok lahko uporablja svoje telo in domišljijo 

(Kamenov, 2006). 

Igrača ima vzgojno in izobraževalno vrednost, če je izpolnjena ena od verodostojnih 

potreb otroka in njihovih značilnosti. S tem naj bi igrača pripomogla k razvoji in učenju 

(Kamenov, 2006). Igrače izvirajo že iz časa naših prednikov. Različne slike na jamskih 

stenah, najdbe v muzejih pričajo o tem, da so igrače uporabljali že zelo zgodaj. Prve 

igrače so bile izdelane iz preprostih materialov, npr. iz kosti, kože, usnja, voska, gline, 

pozneje pa tudi iz svinca in brona. Igrača je vedno prikazovala družbene funkcije in način 

življenja vsakega posameznika (prav tam). 
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3.2 VRSTE IN KLASIFIKACIJA IGRAČ 

 

Igrača je torej sredstvo, ki ga otrok uporablja pri igri. To sredstvo mu pomaga pri razvoju 

njegovih sposobnosti, hkrati pa ga seznanja z značilnostmi okolja, v katerem otrok deluje. 

V strokovni literaturi zasledimo več vrst klasifikacije igralnega materiala. V nadaljevanju 

bom opisala nekaj vrst klasifikacij po različnih avtorjih. 

M. Zupančič in S. Cecić Erpič (1997, v Fekonja, 2006, str. 99, 100) igrače razvrstita v tri 

skupine: 

1. Prototipski predmeti: gre za igrače ali predmete, ki so podobni stvarnim predmetom, 

ki jih otroci uporabljajo pri igri in imajo stvaren pomen (npr. avtomobilčki). 

2. Polprototipski predmeti: sem uvrščata igrače, ki so le delno podobne stvarnim 

predmetom, ki jih otroci uporabljajo v igri. Njihov pomen je enosmiseln (npr. 

sestavljanke). 

3. Večpomenski predmeti: gre za igrače, ki jim igralec pripiše poljuben pomen glede na 

vsebino igre (npr. lesene kocke) (Fekonja, 2006). 

L. Marjanovič Umek (1981, v Fekonja, 2006, str. 99, 100) igrače klasificira glede na 

osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri razvija. Avtorica klasificira na: 

 Igrače za razgibavanje: vpliv imajo na motorične sposobnosti otroka in pospešujejo 

gibalne spretnosti (npr. žoge, vozila). 

 Ljubkovalne igrače: ta vrsta igrač ima velik vpliv na otrokov čustveni razvoj, saj 

igrače iz mehkih materialov omogočajo otroku boljši stik in zavetje. Ob ljubkovalnih 

igračah se otroci pomirijo in jim zaupajo (npr. igrače iz pliša, lutke). 

 Igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro: gre za igralni material, ki ga otrok lahko 

uporabi za gradnjo konstruktov. Pri tej vrsti igrač otrok pridobiva tehnične in 

motorične izkušnje (npr. kocke, pesek). 

 Pripomočki za družabne igre: sem spadajo vsi igralni materiali, ki od otrok zahtevajo 

upoštevanje pravil in sodelovanje z ostalimi udeleženci (npr. človek ne jezi se, 

monopoli). 

 Priložnostne igrače: gre za igrače, ki so izdelane doma, oz. za improvizirane poljubne 

igrače. Igrače izdelajo otroci sami ali ob pomoči odrasle osebe. Igrače, ki jih otrok 
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izdela sam, mu vlivajo zaupanje v lastne zmožnosti in sposobnosti. Otrok tako z 

lastno izdelanimi igračami dobi potrditev in zaupanje vase (prav tam). 

Dixon (1992, v Fekonja, 2006, str. 100) pa igralni material razdeli na igrače, igre in 

sestavljanke. 

 IGRAČE: značilno je, da zahtevajo uporabo domišljije ter razvijajo koordinacijo in 

gibalne sposobnosti. Gre za manj strukturirane igrače, ki ne vključujejo tekmovanja in 

pravil. Igra z igračami se lahko zaključi brez zmagovalca ali poraženca, kadarkoli 

igralec želi. Preko iger z igračami otrok v prvih letih spoznava lastno telo in okolje, ki 

ga obdaja, pozneje pa se seznanja z družbenimi in kulturnimi značilnostmi okolja. 

 IGRE: nanašajo se predvsem na upoštevanje določenih pravil. Pri igri je pomembno 

otrokove znanje in spomin. Igra skoraj vedno zahteva več kot enega igralca, konča pa 

se največkrat z zmagovalcem, torej vključuje tekmovalne prvine. 

 SESTAVLJANKE: omogočajo samostojno igro in se kljub temu zaključujejo z naprej 

določeno rešitvijo (prav tam). 

E. Kamenov (2006) je opredelil sledeče kriterije, po katerih lahko razvrstimo igrače: 

1. igrače morajo biti primerne za igro glede na vsebino, material in cilj v igri; 

2. starost: pomembno je, da je igrača primerna starostnemu obdobju otroka; 

3. material: pomembno je poznati material, iz katerega je igrača izdelana (les, kovina, 

plastika, tkanine, usnje); 

4. stopnja oblikovanosti (dodelane, polizdelki, nedodelane); 

5. letni čas, v katerem se uporablja (zima, poletje); 

6. prostor uporabe (notranja ali zunanja uporaba); 

7. število igralcev;  

8. izvor (igrača iz naravnega ali umetnega materiala); 

9. namen uporabe (za rekreacijo, za zdravljenje, za otroke z učnimi težavami); 

10. mobilnost (prenosljive, neprenosljive); 

11. način premikanja (ročno – vlečenje, potiskanje, mehansko – različni motorčki); 

12. oblika in velikost; 

13. struktura (enodelna igrača, večdelna igrača). 
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Glede na zgoraj opisane kriterije ločujemo več vrst igrač, ki jih otroci in odrasli 

srečujemo v okolju, kjer živimo. Igrače so torej lahko umetne ali naravne, dodelane ali 

nedodelane, enodelne ali večdelne (Kamenov, 2006). 

 

3.3 DIDAKTIČNI MATERIALI, PRIMERNI ZA IGRO 

 

Vloga igrač in igralnih materialov je v različnih vrstah igre različna. Pri funkcijski igri 

nastopajo igrače in materiali, s katerimi otroci rokujejo, jih dajejo v usta, kotalijo in 

porivajo po prostoru. Za to vrsto igre so tako primerne igrače in igralni materiali, ki 

omogočajo varno uporabo in opuščajo možnost za kakršne koli poškodbe (Fekonja, 

2006). Pri simbolni igri imajo igrače drugačen in širši pomen. Igralni materiali in igrače 

se navezujejo na vsebino igre in vloge, ki jih otroci izvajajo. Tako si v simbolni igri otroci 

pripomočke za igro večinoma izmislijo in izdelajo sami iz drugih igrač (kartonska škatla 

lahko predstavlja v nekem trenutku avto, pozneje pa lahko tudi hišo) (prav tam). 

Igra tako zahteva širok spekter igralnega materiala, ki ga je otrokom treba ponuditi. 

Ločujemo med dvema vidikoma igrač, to sta stopnja realizma in stopnja strukturiranosti 

igrače. Stopnja realizma se nanaša na podobnost igrače in dejanskega predmeta oz. osebe, 

stopnja strukturiranosti pa se nanaša na dodelanost igrače (Marjanovič Umek in Lešnik 

Musek, 2006).  

 

3.3.1 STRUKTURIRAN MATERIAL 

Stopnja strukturiranosti pomeni stopnjo izdelanosti in določenosti igrače. V večji meri kot 

je igrača strukturirana, bolj jo otroci uporabljajo na navaden in vnaprej določen način. S 

strukturiranostjo materiala je povezana tudi stopnja realizma. Realnost igrače pomeni 

stopnjo podobnosti med igračo in dejanskim predmetom (Fekonja, 2006). 

B. Almqvist (1994) visoko realistične in strukturirane igrače opredeljuje kot tiste igrače, 

ki predstavljajo realne objekte, ki so bližje mlajšim otrokom, saj še nimajo razvitih 

kognitivnih sposobnosti (Fekonja, 2006) 

Med strukturiran material torej uvrščamo igrače in igralne materiale z visoko stopnjo 

dodelanosti in realizma dejanskega predmeta. L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek 
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(1998, v Fekonja, str. 112) kot visoko realistično igračo opredeljujeta npr. zelo izdelano 

punčko Barbie ali dojenčka. Manj realistična igrača je po njunem mnenju punčka iz cunj, 

kot visoko strukturirano igračo opredelita izdelan gasilski avto, ki ga bo otrok uporabljal 

glede na njegove funkcije. Manj strukturirana igrača pa je v tem primeru lesen avto, ki ga 

bo otrok uporabil na različne načine. Med strukturiran material sodijo: punčke, vozički, 

pohištvo, posodice, pribor in obleke za punčke (prav tam). 

3.3.2 NESTRUKTURIRAN MATERIAL 

Pod nestrukturiran material uvrščamo material, ki nima visoke stopnje strukturiranosti in 

podobnosti realnih predmetov. 

Johnson, Christie in Yawkey (1987, v Fekonja, 2006, str. 114) igrače glede na 

strukturiranost razvrščajo od nestrukturiranega materiala, polstrukturiranega do vedno 

bolj strukturiranega materiala, kar prikazuje spodnja slika.  

 

Slika 1 Kontinum od strukturiranega k strukturiranem igralnem materialu 

 

 (vir: Fekonja, 2006, str. 114) 

 

M. Žleznik (2010) v svojem članku Nestrukturirani materiali in miselni izzivi opisuje 

primere igrač iz nestrukturiranega materiala. Avtorica meni, da morajo biti vzgojiteljice 

pri izdelavi igrač iz didaktičnega materiala zelo domiselne in izvirne. Sama je s 

pomočnico vzgojiteljice izdelala naslednje igrače: 

 igre vtikanja iz penaste gobe (otroci vtikajo penaste kroge v različno velike odprtine v 

leseni plošči); 

 igre vtikanja in razvrščanje žog v odprtine v škatli (otroci vtikajo in razvrščajo žoge v 

odprtino na škatli); 
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 igra odbiranja in razvrščanja ilustracij po velikosti (otroci razvrščajo ilustracije po 

vsebini in velikosti); 

 simbolna igra (otroci se poljubno igrajo z rekviziti) (Žleznik, 2010, str. 14, 15). 

 

 

4. DOBRA IGRAČA 

 

4.1 KOMISIJA ZA OCENO DOBRE IGRAČE 

Igrača je prvotno orodje človeka in sredstvo, s katerim otrok spoznava svet, zato je 

pomembno vedeti, katere igrače so dobre in resnično učinkovite. Prav s tem namenom je 

bila leta 1984 v okviru Skupnosti otroškega varstva ustanovljena Komisija za oceno 

igrač
1
. Omenjena komisija je skozi več desetletij odkrivala ustrezno metodologijo 

kriterijev za oceno igrač (Gologranc Zakonjšek, 2002). Člane Komisije za oceno igrače 

sestavljajo strokovnjaki s področja otroške igre in igrač, ki prihajajo iz: 

 Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije – oddelek za sanitarno kemijo 

(ocena varnosti igrače), 

 Pedagoške fakultete v Ljubljani – oddelek za fiziko in tehniko (tehnološko-tehnična 

ocena), 

 Filozofske fakultete v Ljubljani – oddelek za psihologijo (psiho-pedagoška ocena),  

 Društva oblikovalcev Slovenije – (likovno-oblikovalna ocena) (nav. po 13. člen 

Poslovnika za delo komisije za oceno igrač, 2004). 

Komisija za oceno igrač pregleda igrače in na podlagi kriterijev (zdravstveno-higienski, 

psiho-pedagoški, likovno-oblikovni, tehnološko in tehnično vzgojni) predlaga ministrstvu 

za šolstvo in šport Republike Slovenije, da ustreznim igračam dodelijo znak »dobra 

igrača« (Gologranc Zakonjšek, 2002). Komisija za oceno igrače lahko tudi predlaga 

odvzem naziva DOBRA IGRAČA, če le te ne izpolnjujejo več kriterijev za pridobitev 

znaka DOBRA IGRAČA (Poslovnik za delo komisije za oceno igrač, 2004). 

                                                 
1
 Žal je ta komisija prenehala s svojim delovanjem leta 2008 



24 

4.2 SIMBOL ZA DOBRO IGRAČO  

8. člen Poslovnika za delo komisije za oceno igrač predpisuje, da znak dobra igrača 

podeli minister, pristojen za predšolsko vzgojo, na predlog, ki ga pripravi komisija za 

oceno igrače. Znak »dobra igrača« je oranžne barve in predstavlja simbol otroka, ki lovi 

žogo z razprtimi rokami, v obliki črke Y. Simbol otroka in žoge obkroža oranžen krog, ki 

je ob spodnjem delu prekinjen (Poslovnik za delo komisije za oceno igrač, 2004, 10. 

člen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: http://babybook.si/dojencek/igre-z-dojenckom/otroske-igrace-glede-na-starost/kaj-

je-dobra-igraca/, 4. 3. 2016) 

 

4.3 KRITERIJI OCENJEVANJA 

4.3.1 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI KRITERIJ 

Pri zdravstveno-higienski oceni se preverja: 

- vrsta in kakovost materialov, iz katerih so izdelane igrače; 

- oblika igrač in obdelava njihovih površin; 

- mehanska lastnost igrač (velikost, trdnost, obstojnost igrače pri različnih 

obremenitvah); 

- gorljivost igrače; 

- migracija težkih kovin; 

Slika 2 Simbol DOBRA IGRAČA 

http://babybook.si/dojencek/igre-z-dojenckom/otroske-igrace-glede-na-starost/kaj-je-dobra-igraca/
http://babybook.si/dojencek/igre-z-dojenckom/otroske-igrace-glede-na-starost/kaj-je-dobra-igraca/
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- kakovost barv in njihova obstojnost v primeru, da pridejo v stik s slino, čistili, 

razkužili; 

- obstojnost dlačic pri puljenju (predvsem plišaste igrače). 

Pozitivna ocena zdravstveno-higienskega kriterija je bistvo za pridobitev znaka »dobra 

igrača« (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

 

4.3.2 LIKOVNO-OBLIKOVNI KRITERIJ 

Uni. dipl. inž. Arh Deu je mnenja, da samo dobro oblikovana igrača vpliva na razvoj 

človeka v otroštvu. Avtor meni, da mora biti igrača oblikovana tako, da zagotavlja čiste in 

skladne oblike, pravilna razmerja, logične detajle ter mehkobne spoje in sklope. 

Pomembne so tudi čiste in jasne barve ter pravilna uporaba umetnih in naravnih 

materialov. Pri oblikovanju igrače je izjemnega pomena tudi estetski videz same igrače 

(Gologranc Zakonjšek, 2002). 

Likovno-oblikovni kriteriji so: 

Oblika in zasnova: Pri sami obliki in zasnovanosti igrače je pomembna skladnost oblik 

in razmerij, dobra in jasna stilizacija elementov žive in nežive narave, prav tako tudi 

pravilna uporaba umetnih in naravnih materialov, kot tudi pravilno vrednotenje 

prenasičenosti elementov igrače (preveč ali premalo okrašene igrače, kičaste igrače) (prav 

tam).  

Varnost igrače: Sama varnost igrače je povezana z njeno obliko, kjer so pomembni 

pravilno oblikovani robovi, spoji, mehkoba oblike, agronomske zakonitosti in pravilne 

dimenzije elementov igrače, ki se navezujejo na starost otroka, ki mu je igrača namenjena 

(prav tam). 

Funkcija igrače: Sama funkcija je vezana na osnovo in zasnovo igrače. Funkcionalnost 

igrače mora biti povezana z obliko igrače (prav tam). 

Uporabnost: Uporabnost igrače izhaja iz oblike igrače. Če je igrača dobro oblikovana, bo 

tudi služila svojemu namenu in bo dobro uporabna (prav tam). 

Materiali: Materiali, iz katerih je izdelana igrača, morajo biti kakovostni, trdni, elastični, 

površinsko neoporečni in tudi pravilno obdelani ter uporabljeni. Materiali morajo 

zadovoljevati zdravstveno-higienskim kriterijem in ne smejo kakorkoli škodovati zdravju 

otroka oz. uporabnika igrače Pomembno je, da so barve igrače jasne in med seboj 
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skladne. Pomembno je, da barve niso preveč ali premalo intenzivne. Kakovost ovoja 

igrače mora biti iz ustreznega materiala, da ščiti vsebino. Sama embalaža mora biti 

skrbno oblikovana (prav tam). 

 

4.3.3 TEHNOLOŠKO IN TEHNIČNO-VZGOJNI KRITERIJ  

Tehnološko in tehnično delovanje igrač preverjajo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za 

to delo je odgovoren prof. Matjaž Jaklin, ki meni, da je otroku treba nuditi predvsem 

varno igračo (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

Tehnološko – tehnični kriteriji so: 

- Kakovost materialov, iz katerih sta izdelani igrača in embalaža: pomembno je, da 

je igrača izdelana iz najkakovostnejših materialov, ki dobro prenašajo mehanske 

obremenitve in so prijetni na otip. Materiali morajo zagotavljati, da ob morebitnem 

lomljenju igrača nima ostrih robov. 

- Velikost in masa: ustrezati morata starosti otroka, kar pomeni, da mora imeti otrok 

določene starosti dovolj veliko in težko ter ne preveliko ali pretežko igračo, tako da jo 

lahko prijema in prenaša. 

- Kakovost izdelave in mehanska trdnost igrače: igrače ne smejo imeti ostrih robov, 

kotov ali ozkih reg. Igrače, ki so sestavljene iz več delov, morajo imeti trdno 

konstrukcijo, da je pri normalnih obremenitvah ne deformirajo. 

- Kakovost elementov zvez in varnost: Poznamo razstavljive in nerazstavljive igrače. 

Pomembno je, da so igrače, ne glede na elemente zvez (razstavljive ali 

nerazstavljive), varne in omogočajo nemoteno uporabo. To pomeni, da nerazstavljive 

zveze pri normalni igri otrok ne smejo popustiti; razstavljive zveze pa morajo biti 

dovolj trdne in prožne, da omogočajo nemoteno sestavljanje oz. razstavljanje. 

- Higiensko vzdrževanje: materiali, iz katerih so izdelane igrače, morajo dopuščati 

pranje, razkuževanje, površinsko čiščenje in vzdrževanje. 

- Vzbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti: igrača mora omogočati, da otrok lahko 

posamezne dele igrače poljubno sestavlja v nove, izmišljene oblike. 

- Število konstrukcijskih možnosti oz. kombinacij: Igrača mora omogočati otroku 

številne konstrukcijske in kombinacijske možnosti, kar pomeni, da otrok lahko 

sestavlja konstrukcijo po načrtu ali pa po lastni želji. Večja samostojnost pri 

konstrukciji krepi otrokovo domišljijo in ustvarjalne sposobnosti (prav tam). 
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4.3.4 PSIHO-PEDAGOŠKI KRITERIJ 

Ocenjevanje igrač s tega vidika poteka v vrtcih med različnimi starostnimi skupinami 

otrok. Samo ocenjevanje psiho-pedagoškega kriterija pa lahko poteka tudi v družini. 

Manipulacija otroka z igračo da vpogled v to, ali igrača zadovoljuje naslednje kriterije: 

- funkcija igrače v otroški igri: ta kriterij omogoča ugotavljanje, ali je igrača primerna 

za razvoj vseh vrst iger: funkcijskih, gibalnih, konstrukcijskih, simbolnih, 

domišljijskih iger in iger s pravili; 

- starostna primernost igrače: ta kriterij se navezuje na upoštevanje otrokovih 

razvojnih zakonitosti in zakonitosti učenja v različnih starostnih obdobjih; 

- spodbujanje otrokovega razvoja in učenja: ta kriterij je vezan na to, ali neka 

konkretna igrača omogoča razvijanje otrokovih zaznavnih, gibalnih, emocionalnih in 

kognitivnih sposobnosti. Ugotavlja se tudi, ali igrača spodbuja komunikativnost 

otroka ter razvija njegove govorne spretnosti in sposobnosti ter zmožnost reševanja 

problemov; 

- pogoji za igro: kriterij se navezuje na možnost uporabe igrače na zunanjih ali v 

notranjih prostorih, individualno oz. skupinsko igro in čas ter trajanje; 

- stopnja strukturiranosti, realističnosti igrače, s tem povezana navodila, načrti in 

priloge; 

- primernost igrače za otroka s posebnimi potrebami (Gologranc Zakonjšek, 2002). 

 

4.4 KAKO IZBRATI DOBRO IGRAČO? 

 

Izbira dobre igrače za otroke ni tako preprosta. Paziti je treba na ustreznost igrače 

starostni skupini, hkrati pa upoštevati zgoraj navedene kriterije. Pred nakupom igrače se 

je vedno treba vprašati, ali jo otrok res potrebuje in ali bo pripomogla k njegovemu 

razvoju, saj je igrača sredstvo, preko katerega otrok spoznava svet. Pomembno je, da 

otrok nima preveč igrač, saj se otrok med njimi ne bo znašel (Pogačnik Toličič, 1974).  

Pri nakupu igrač moramo biti pozorni na oznake, ki se največkrat nahajajo na hrbtni strani 

embalaže. Oznake nam dajejo vpogled o varnosti in primernosti igrače. Eden od takšnih 

znakov je znak CE, zasledimo pa tudi znake, ki označujejo »neprimernost« igre za npr. 3-

letne otroke. Znak CE je pokazatelj skladnosti izdelka z zakonodajo Evropske unije, s tem 
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pa omogoča prosto prodajo na evropskem trgu. Izdelki z oznako CE, naj bi bili skladni z 

vsemi zakonskimi zahtevami z območja evropskega gospodarskega prostora. Oznako CE 

izdelkom dodelijo izdelovalci. Sama oznaka CE je vezana predvsem na zdravstveno 

varnost izdelka in posebne direktive, ki predpisujejo znak CE (Pravilnik o varnosti igrač, 

2003). 

 

 

Slika 3 Znak CE 

(Vir: http://www.mz.gov.pl/leki/wyroby-medyczne/znak-ce, 4. 3. 2016) 

 

 

 

Slika 4 Prepovedano za otroke do 3. leta 

(Vir: http://www.cime-shop.cz/cs/menu/katalog-produktu/detske-hracky/jeep-wrangler-

bobcat-271.html, 4. 3. 2016) 

 

Pri izbiri igrače za otroka nam lahko pomaga tudi RAPEX. Gre za sistem, ki omogoča 

hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo o sprejetih ukrepih za 

preprečitev ali omejitev dajanja v promet in uporabe izdelkov, ki pomenijo resno tveganje 

za zdravje in varnost potrošnikov, z izjemo hrane, farmacevtskih in medicinskih 

pripomočkov, ki niso zajeti v drugih mehanizmih. Od leta 2010 sistem omogoča tudi hitro 

http://www.mz.gov.pl/leki/wyroby-medyczne/znak-ce
http://www.cime-shop.cz/cs/menu/katalog-produktu/detske-hracky/jeep-wrangler-bobcat-271.html
http://www.cime-shop.cz/cs/menu/katalog-produktu/detske-hracky/jeep-wrangler-bobcat-271.html


29 

izmenjavo informacij o proizvodih, za katere veljajo predpisi EU usklajevanja in 

predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost profesionalnih uporabnikov, kot tudi za 

tiste, ki pomenijo resno tveganje za druge javne interese, zaščitene s pomočjo ustrezne 

zakonodaje EU (npr. okolje in varnost) (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

2014). 

5. IGRA IN KURIKULUM 
 

5.1 KAJ JE KURIKULUM 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, 

predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot 

tudi sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja. Kurikulum za vrtce je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, 

po drugi strani pa z novejšimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi 

drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v 

vrtcih (Bahovec, 2007). Oblikovan je predvsem za dnevne programe, a njegova strokovna 

podlaga ustreza izpeljavo tudi drugih programov (poldnevni program, krajši program, 

vzgojno-varstvene družine, predšolska vzgoja na domu) (prav tam). 

Kurikulum za vrtce predpisuje temeljne cilje in načela predšolske vzgoje, kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se uči in razvija v skladu s 

fizičnim in socialnim okoljem in da v interakciji z drugimi razvija svojo individualnost in 

s tem postaja del družbe, v kateri živi (prav tam). Kurikulum tako vsebuje cilje Kurikula 

za vrtce in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v 

predšolskem obdobju, ter globalne cilje in iz njih izpeljane cilje za posamezna področja. 

Kurikulum vsebuje tudi predlagane primere dejavnosti na posameznih področjih, ki 

predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, evalvacija le tega pa sodi med 

najpomembnejši del kurikula in predstavlja izhodišče za načrtovanje (Bahovec, 2007). 

Pojem kurikulum za vrtce je širši in celovitejši program od predhodnega programa 

(vzgojni program). Nastal je zaradi premika od tradicionalnega poudarka na vsebinah do 

poudarka samega procesa predšolske vzgoje, ki ga povezujejo interakcije med vrstniki in 

izkušnje, ki jih otrok pridobiva (prav tam). 
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Kurikulum za vrtce je dokument, namenjen vsem strokovnim delavcem vrtca 

(vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, svetovalnim delavcem). Je dokument, ki ob 

pomoči druge strokovne literature omogoča strokovno in kakovostno načrtovanje 

programa predšolske vzgoje in ob tem upošteva neposredne odzive otrok, organizacijo 

življenja v vrtcu in sodelovanje vrtca z širšim okoljem. Ker je Slovenija narodno mešana 

država, je kurikulum zasnovan tako, da ustvarja primerno načrtovanje tudi za dvojezična 

območja v Sloveniji. T. i. dodatne vsebine so namenjene seznanjanju s kulturno dediščino 

narodov, ki jih opredeljujejo strokovna pedagoška in didaktična načela dvojezične vzgoje 

in izobraževanja (Bahovec, 2007). 

Kurikulum za vrtce je zasnovan tako, da poskuša podati najučinkovitejše predloge za 

vzgojo predšolskih otrok. Izhaja iz otroka samega, kar pomeni, da je naravnan k razvoju 

njegovih doseženih in potencialnih sposobnosti in spretnosti. Predšolski kurikulum mora 

tako upoštevati:  

 značilnosti otrokovega razvoja v določeni starosti,  

 razlike med otroki glede njihovega tempa razvoja, osebnosti, stila učenja in 

družinskega okolja,  

 specifičnost družbenega in fizičnega okolja,  

 vrste znanj in spretnosti, ki jih želimo pri otroku spodbuditi (Krek, 1995). 

Kurikulum za vrtce temelji na razvojno-procesnem pristopu in načelu aktivnega učenja, 

kar pomeni, da se otrok uči preko procesa učenja ob pomoči nepravilnih in pravilnih 

odgovorov na vprašanja, hkrati pa je treba spodbujati otrokove lastne strategije dojemanja 

in razmišljanja (Batistič Zorec, 2003). 

Predšolski kurikuli izhajajo iz različnih teoretskih smeri in so povezani z različnimi 

pojmovanji otroštva. Medsebojno se razlikujejo glede na vzgojni smoter, ki opredeljuje 

vlogo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, vlogo otroka in vidike njegovega razvoja 

(Krek, 1995). Kljub raznolikosti kurikulov obstajajo skupna načela predšolske vzgoje, ki 

strokovnim delavcem narekujejo ustrezno delovanje. Pomembno je, da strokovni delavci 

predšolsko vzgojo razumejo kot pomemben del otrokovega življenja in ne le pripravo na 

nadaljnjo stopnjo izobraževanja. Dejavnosti in dnevna rutina se morajo medsebojno 

prepletati in nudita otroku možnost pridobivanja in razvijanja sposobnosti, pridobivanje 
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izkušenj, spoznanj ter smotrno reševanje problemskih situacij s katerimi se otrok v vrtcu 

srečuje (Bahovec, 2007). 

Kurikulum lahko delimo na načrtovani del in prikriti del. Načrtovani del vključuje 

predpisane cilje, metode in oblike, pri prikritem kurikulumu pa govorimo o nezavednem 

vplivanju na otroka. Prikriti kurikulum se navezuje na posredna sporočila, ki jih otrok 

dobi iz okolice, v kateri deluje. Preko različnih vedenj, predsodkov in stališč otrok 

oblikuje svojo osebnost. K prikritemu kurikulumu torej štejemo: dnevno rutino 

(hranjenje, spanje), opremljenost in organizacijo prostorov, število otrok v skupini, 

organizacija dejavnosti ... Vse omenjeno oblikuje delo določene ustanove in pozitivno ali 

negativno vpliva na posameznika (Batistič Zorec, 2003). 

5.2 PODROČJA DEJAVNOSTI IN IGRA 

Kurikulum vsebuje šest področij dejavnosti, in sicer: gibanje, jezik, umetnost, družbo, 

naravo in matematiko. Vseh šest področij ima zapisane cilje, ki predstavljajo okvir, v 

katerem lahko strokovni delavci organizirajo izvedbeni kurikul glede na sposobnosti 

otrok, prostor, čas … Omeniti je treba, da predpisani cilji in primeri dejavnosti pri 

vsakem področju ne pomenijo točno določenega načrta, ki ga mora vzgojitelj upoštevati. 

Gre za predloge strokovnjakov, ki vzgojiteljem olajšujejo načrtovanje. Cilji in primeri 

dejavnosti omogočajo vzgojitelju, da ob pomoči druge strokovne literature svoje 

dejavnosti izpopolnjuje, nadgrajuje, medsebojno povezuje in spreminja (Bahovec, 2007).  

V nadaljevanju želim na kratko predstaviti vseh šest omenjenih področji dejavnosti v 

vrtcu in njihovo povezovanje z igro. 

5.2.1 PODROČJE GIBANJA  

Gibanje lahko razumemo kot glavno potrebo vsakega živega bitja. Opredelimo ga kot 

primarno otrokovo potrebo, saj preko gibanja otrok spoznava samega sebe in okolje. 

Gibalni razvoj, ki je pomemben predvsem v prvih letih otrokovega življenja, poteka od 

primarnih in preprostih gibalnih oblik (lazenje, hoja, plezanje) k sestavljenim in 

zapletenim oblikam (različne športne aktivnosti). Vrtec mora kot okolje, kjer otrok v 

prvih letih preživi ogromno količino svojega časa, zagotavljati ustrezne spodbude in 

primerne dejavnosti, tako na prostem kot tudi v notranjih prostorih, ki bodo otroku 

omogočale zadostno količino gibanja. Otrok namreč s tem razvija svoje gibalne 
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sposobnosti in postopno usvaja gibalne koncepte. (Bahovec, 2007). Področje gibanja se 

razvojno povezuje z ostalimi sposobnostmi otroka. Pri gibanju se izrazito razvijajo tudi 

intelektualne, emocionalne in socialne sposobnosti. Različne gibalne igre in situacije 

otroka spodbujajo k razmišljanju, delovanju in sprejemanju sotekmovalcev, kot tudi 

medsebojnem sodelovanju in komuniciranju (Bahovec, 2007). 

Velik pomen gibanja zagovarjata M. Videmšek in Pišot (2007), ki vidita prednosti 

zgodnje gibalne in športne aktivnosti predvsem pri preprečevanju prekomerne telesne 

teže, oblikovanju pozitivne samopodobe, oblikovanju močnih kosti, zdravih sklepov in 

skrbi za zdrav življenjski slog. Gibalna dejavnost je torej prisotna že od rojstva in je nujna 

za skladen razvoj vsakega posameznika, hkrati pa zadostna količina gibanja preprečuje 

razvoj in nastanek pogostih kroničnih obolenj v odrasli dobi (npr. artritis, povečan krvni 

pritisk, holesterol) (Gregorc, 2010). 

Člani in članice Področne kurikularne komisije pri področju gibanja navajajo naslednje 

globalne cilje: (Bahovec, 2007, str. 26): 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

 usvajanje gibalnih konceptov, 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.  

Iz zgoraj naštetih globalnih ciljev so opredeljeni tudi operativni cilji: razvijanje 

koordinacije (skladnost gibanja), sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, spoznavanje 

in izvajanje elementarnih iger, razvijanje prstnih spretnosti, zavedanje prostora, 

spoznavanje zimskih dejavnosti …). Ob pomoči vseh ciljev in zapisanih primerov 

dejavnosti nato vzgojitelj načrtuje gibalno aktivnost, primerno otrokovim izkušnjam, 

sposobnostim in ostalim dejavnikom. Odrasli morajo otroku nuditi ustrezne izzive in jim 

omogočati sproščeno udeležbo v dejavnosti, brez strahu in nelagodja. Otroku je treba 

nuditi varne in pestre situacije, kjer bo odkrival, spoznaval in gibalno raziskoval. 

Pomembno je, da odrasli spremljajo otrokov razvoj in njegovo aktivnost, kar jim pomaga 
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pri nadaljnjem načrtovanju gibalne aktivnosti, kjer izhajamo iz otroka. Velik pomen 

imajo tudi spodbude, nasveti, sodelovanje in demonstracija. Otrok se mora počutiti 

varnega in sprejetega, saj bo le tako lahko sproščeno pristopil k dejavnosti (Bahovec, 

2007). 

 

GIBANJE IN IGRA 

Gibanje je osnovna in primarna potreba vsakega posameznika in se tesno prepleta z igro, 

ki je bistvenega pomena za razvoj posameznika v zgodnjem obdobju. Preko gibov telesa 

otrok pridobiva spoznanja o svetu in samemu sebi. Igra je prav tako kot gibanje osnovna 

in primarna potreba otroka, ki se prične že v zgodnjem otroštvu (Bahovec, 2007). Prva 

igra se pojavi že v prvih letih starosti, ko otrok preizkuša svoje gibalno-zaznavne 

spretnosti na lastnem telesu in pozneje tudi na predmetih (Marjanovič Umek in Kavčič, 

2005). Tudi kurikulum za vrtce predpisuje cilje, s katerimi razvijamo gibalne spretnosti in 

sposobnosti (npr. razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja; razvijanje moči, 

natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

…). Gibanje se tako kot vsa področja povezujejo z igro, saj je igra osnovna dejavnost 

otroštva, preko katere se otrok uči (Bahovec, 2007). 

Otrok se na področju gibanja vključuje v igre, kjer se seznanja s pravili iger in 

upoštevanjem le teh, uči se sodelovanja v igralni skupini in medsebojne pomoči. Hkrati 

otrok preko gibalnih iger usvaja različne elementarne igre (lovljenja, skrivanja, rajanja, 

skupinski teki). Preko omenjenih gibalnih aktivnosti otrok razvija svoje socialne 

spretnosti, domišljijo, občutek za čas in prostor ter usvaja pomembna pravila sodelovanja. 

Področje gibanja tako zajema širok spekter iger, o katerih sem že govorila. Preko 

izvajanja naravnih oblik gibanja in manipulacije z različnimi gibalnimi pripomočki otrok 

razvija svoje telesne funkcije in spretnosti, kar je značilno za funkcijsko igro, ki je 

najpogosteje prisotna v zgodnjih letih življenja. Ko se otrok seznanja z elementarnimi 

igrami (lovljenje, skrivanje, rajanje), kjer je potrebno poznavanje pravil, govorimo o igrah 

s pravili, kjer je pomembno poznavanje pravil za doseganje cilja. Omenjena vrsta iger je 

značilna predvsem za drugo starostno skupino, ko imajo otroci že razvite socialne 

sposobnosti sodelovanja, medsebojnega dogovarjanja in sprejemanja poraza oz. zmage. 

Pri gibanju se srečamo tudi s simbolno igro, ki je značilna tako za prvo kot tudi drugo 

starostno obdobje (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Pri področju gibanja mora 
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vzgojitelj otroke spodbuditi tudi k ponazarjanju predmetov, živali in pojmov. Ob takšnih 

igrah otrok mentalno reprezentira osebe, živali, stvari in pojme, ki niso dejansko prisotni, 

pri tem pa kot simbole uporablja različne športne ali druge pripomočke (Bahovec, 2007). 

 

5.2.2 PODROČJE JEZIKA IN IGRA 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, saj se govorni organi razvijajo 

do 4. leta. Pri tem so pomembne ustrezne govorne spodbude s strani odrasle osebe. Preko 

jezikovnih dejavnosti otrok vstopa v široko polje komunikacije ter sodelovanja z 

odraslimi in sovrstniki. Ob pomoči jezika se otrok uči izražati svoje občutke, čustva, misli 

želje ter spoznava nacionalno in svetovno književnost (Bahovec, 2007). Vrtec mora biti 

otroku spodbudno jezikovno okolje, ki mu mora nuditi: vključevanje v pogovore, 

seznanjanje z enostavno literaturo, poslušanje glasbe, dramatizacijo, izmišljanje zgodbic. 

Jezik in dejavnosti, ki izhajajo iz tega področja, so ključnega pomena za nadaljnji 

jezikovni razvoj. 

Tako vzgojiteljica kot tudi starši in vrstniki otrok morajo biti otroku dober govorni zgled, 

kar bo vplivalo na razvoj jezikovnih zmožnosti, ki jih Gardner opredeljuje kot 

artikulacijo, besednjak, besedila in komunikacijo (Skubic, 2009). 

Člani in članice Področne kurikularne komisije pri področju gibanja navajajo naslednje 

globalne cilje: (Bahovec, 200, str. 32): 

 jezik kot objekt igre; 

 zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur; 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; 

 doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; 

 razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije; 

 spodbujanje ustvarjalnosti; 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti; 

 spoznavanje simbolov pisnega jezika; 

 doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 
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Ob pomoči globalnih in operativnih ciljev vzgojitelj načrtuje dejavnost, ki razvijajo 

otrokove jezikovne sposobnosti. Izjemno velikega pomena za razvoj jezika je sodelovanje 

in komuniciranje otroka z odraslimi. Odrasli naj otroka vključujejo v pogovor in mu 

omogočali izražanje lastnih čustev in misli. Vrtec in vzgojitelj morata poskrbeti za 

ustrezno spodbudno jezikovno okolje, kar pomeni, da morajo biti otroku na voljo različne 

knjige, slikanice in zgodbe; omogočen mu mora biti ogled gledaliških predstav in ostalih 

kulturnih dogodkov. Vzgojitelji morajo pozorno spremljati otrokove govorne sposobnosti 

(neverbalni in verbalni stil sporočanja) in pri tem ustrezno načrtovati dejavnosti, s 

katerimi bo otrok nadgrajeval že dosedanje zmožnosti. Vzgojitelj mora znati vstopiti v 

komunikacijski svet otrok, jih seznanjati z literaturo in spodbujati k lastnemu izražanj 

(Bahovec, 2007). 

 

JEZIK IN IGRA 

Jezik lahko povežemo z vsemi področji, prav tako pa je povezan z vsemi vrstami iger, saj 

brez verbalnega in neverbalnega izražanja igra skorajda ne bi bila mogoča. V kurikulumu 

za vrtce so predpisani cilji, ki spodbujajo otroke pri spoznavanju in razumevanju jezika, 

spoznavanju literarnih del, simbolov pisnega jezika, kot tudi pri seznanjanju z različnimi 

literarnimi deli. Razvijanje jezikovnih spretnosti je najpomembnejše v zgodnjem obdobju, 

saj se takrat razvijajo govorni organi. Jezik najlažje otrokom predstavimo preko iger in 

vsakdanje komunikacije (verbalna in neverbalna), s tem otrok vstopa v interakcije z 

ljudmi in se seznanja z različnimi socialnimi situacijami, ki jih svojim razvojnim 

sposobnostim primerno rešuje. Področje jezika se najtesneje povezuje z simbolno in 

dojemalno igro, pomemben delež pa ima tudi pri konstrukcijski igri in igri s pravili. 

Primeri dejavnosti v kurikulumu narekujejo številne primere, preko katerih otrok razvija 

jezikovne sposobnosti, vedno pa so ti primeri povezani z igro. V navedenih dejavnostih 

največkrat zasledimo elemente simbolne in sociodramske igre, za kateri je značilno, da 

otrok mentalno reprezentira in uporablja simbole (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). 

Pomembno je, da otrok simbole pozna in jih ustrezno uporablja. Simbolna igra je 

povezana s kognitivnim razvojem, zato v prvem starostnem obdobju ne moremo 

pričakovati izdelanih sociodramskih dialogov oz. monologov. 

Za otroke prvega starostnega obdobja se pričakuje, da se ob poslušanju zgodb in pravljic 

identificira z junakom in doživlja književno dogajanje. Omenjen cilj vodi k igram vlog, ki 
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so pomembne tako za verbalno kot tudi neverbalno izražanje, kar vodi v razvoj simbolne 

igre, pri kateri otok prevzema vlogo, se z njo identificira, verbalno prevzema njene izjave 

in vstopa v interakcijo z drugimi soigralci. Preko poslušanja in branja zgodb ter 

spodbujanja k lastnemu pripovedovanju otrok razvija sposobnosti poslušanja, dojemanja, 

opazovanja, ponavljanja in branja. Otrok ob listanju knjige poimenuje stvari, glasovno 

opisuje dogajanje, kar spodbuja verbalne sposobnosti in spretnosti. Preko dramske igre in 

igre vlog ter različnih didaktičnih in družabnih iger se otrok uči upoštevanja in podajanja 

navodil, verbaliziranja svojih želja, potreb in zahtev, kar spodbuja dojemanje stvari, 

odnosov, pojmov in dogajanja v okolici (Bahovec, 2007). Za otroke drugega starostnega 

obdobja se pričakuje da bosta tako njihova igra vlog kot tudi dramska igra bolj dodelani, 

načrtovani in ustrezno izvedeni, saj otrok napreduje na kognitivnem, socialnem in 

emocionalnem področju. To pomeni, da se otrok osamosvoji egocentrizma, stoji za 

svojimi besedami, izraža svoja čustva in želje ter ima željo po dosežku in pohvali 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Otrok tako lahko po primerih kurikuluma za vrtce 

svoje jezikovne sposobnosti nadgrajuje z vključevanjem v različne igre vlog, iger 

posnemanja, iger govornega izražanja, nastopanja, deklamiranja in medsebojnega 

komunikacijskega sodelovanja z vrstniki kot tudi odraslimi (prav tam). 

 

5.2.3 PODROČJE UMETNOSTI IN IGRA 

Otrok preko umetnosti udejanja svoje potenciale, ki jih spoznava z raziskovanjem in 

spoznavanjem sveta. Med umetnost so v Kurikulumu za vrtce opredeljene: glasbene 

dejavnosti, dramske dejavnosti, plesne dejavnosti, avdio-vizualne dejavnosti ter likovne 

in oblikovne dejavnosti. Predšolski otrok je izjemno ustvarjalen, npr. ko oblikuje sliko, 

risbo, nek izdelek … Umetnost je svobodna, zato se otroka pri ustvarjanju ne sme 

omejevati, otrok naj izlije svoje občutke, doživetja in čustva, kot jih želi sam (Bahovec, 

2007). 

Člani in članice Področne kurikularne komisije pri področju gibanja navajajo naslednje 

globalne cilje (Bahovec, 2007, str. 38): 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje umetnosti; 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti; 



37 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo; 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

Vloga odraslega na tem področju je podobna ostalim vlogam. Odrasli mora zagotoviti 

bogato in raznovrstno glasbeno, likovno, plesno in gledališko okolje, ki spodbuja 

raziskovanje, ustvarjanje, izumljanje in sproščanje. Otrok z zanimivim okoljem pridobi 

željo po ustvarjanju, nove zamisli, kar pa vpliva na razvoj estetike in osebnosti. Otroke je 

treba seznanjati z različnimi izraznimi sredstvi na vseh področjih umetnosti in jim dati 

priložnost svobodnega in nenadzorovanega izražanja, prav tako pa je treba ideje in 

ustvarjanje otrok jemati resno ter jih spodbujati k samostojnemu udejstvovanju. S 

takšnimi spodbudami otrok raste in »gradi« pozitivno samopodobo ter lastno ustvarjalnost 

na izraznem in osebnem področju (Podobnik, 2009). 

 

UMETNOST IN IGRA 

Umetnost lahko razumemo kot široko področje, ki se dotika celotnega razvoja otroka. 

Preko različnih igralnih dejavnosti otrok razvija estetsko zaznavanje, ustvarjalnost, 

domišljijo, eksperimentiranje in načrtovanje z umetniškimi sredstvi ter pridobiva 

sposobnosti komuniciranja in umetniškega izražanja (Bahovec, 2007). Igra je tesno 

povezana z umetnostjo, saj otroci v likovne, glasbene, plesne in dramske dejavnosti 

vstopajo preko posredne oz neposredne igre. Dejavnosti so lahko s strani vzgojitelja 

načrtovane ali pa so spontane.  

Na področju umetnosti se srečujemo z vsemi vrstami iger. Ko otrok spoznava različne 

materiale, jih tipa, gnete, rokuje z njimi, govorimo o funkcijski in konstrukcijski igri, ki je 

prisotna predvsem pri likovnih in oblikovnih dejavnostih. Otrok ima pri omenjenih 

dejavnostih na voljo strukturirane in nestrukturirane materiale, s pomočjo katerih gradi, 

tiska, riše, sestavlja, razstavlja … Otrok sprva glede na lastne sposobnosti in funkcije 

konstruira in gradi po metodi poskusov (npr. gnetenje testa, razstavljanje kock), pozneje 

pa je njegovo načrtovanje bolj specifično in vezano na različne kombinacije in 

razporejanja (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Pri glasbenih in plesnih dejavnostih 

otroci razvijajo občutek za ritem, čas in prostor. Otrok pri glasbenih in plesnih 

dejavnostih razvija svoje funkcije, saj spoznava, kakšne glasove lahko povzročajo 

njegovo gibanje rok in nog oz. celega telesa, petje. Z glasbo in plesom je mogoče 
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spodbuditi otroka k drugačnemu dojemanju sveta, pravil in dolžnosti, hkrati pa glasba in 

ples otroka spodbujata k odkrivanju samega sebe. Otrok tako spoznava svoje telesne 

sposobnosti in spretnosti ter pridobiva predstavo o samemu sebi (Bahovec, 2007). 

Pri dramskih dejavnostih prvega in drugega starostnega obdobja otroci razvijajo svoje 

socialne sposobnosti in spretnosti, hkrati pa se učijo mentalnega reprezentiranja 

predmetov, oseb, pojmov iz realnega in domišljijskega sveta, pri čemer uporabljajo 

simbole. Dramske dejavnosti otroka spodbujajo k animaciji, imitaciji in prevzemanju 

vlog, preko katerih otrok vstopa v socialne interakcije in razvija svojo domišljijo ter 

komunikacijske sposobnosti. Simbolna igra starejših otrok pri dramskih dejavnostih pride 

bolj do izraza zaradi kognitivnega, govornega in socialnega napredka (prav tam). 

 

5.2.4 PODROČJE DRUŽBE IN IGRA 

Družba je okolje, ki človeka obdaja. Človek v družbenem okolju raste, živi in deluje. 

Otrok je nebogljeno bitje, ki je v prvih letih odvisen od drugih. Ljudje, ki so ob njem, ga 

vključujejo v okolje. Otrok postopoma preko igre in drugih dejavnosti spoznava ožje in 

širše okolje, v katerem živi (Bahovec, 2007). 

Vrtec mora biti okolje, kjer se otrok počuti varnega in sproščenega. Pomembno je, da 

otrok v vrtcu dobi konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel. Vzgojitelji in strokovni delavci morajo dati otroku občutek, da ga 

upoštevajo in spoštujejo. Preko dnevne rutine in dejavnosti otrok postopno osvaja morala 

pravila in se zaveda svojega položaja v skupini (prav tam). 

Člani in članice Področne kurikularne komisije pri področju gibanja navajajo naslednje 

globalne cilje (Bahovec, 2007, str. 50):  

 doživljanje vrtca kot demokratičnega okolja (enake možnosti glede na spol, 

telesno konstitucijo, starost, kulturo, nacionalno pripadnost), 

 spoznavanje sebe in drugih, 

 oblikovanje življenjskih navad in spoznavanje razlik med njimi, 

 spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih razlik, 

 spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, 
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 dojemanje zgodovinskih sprememb (spoznavanje, da se ljudje, družba, okolje 

spreminjajo), 

 možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Odrasli je oseba, ki otroka vodi skozi spoznavanje družbe in tradicije. V vrtcu je treba 

otroku omogočiti, da spozna, kdo je, komu pripada in katere so njegove pravice in 

dolžnosti. Otrok mora začutiti, da ima, ne glede na spol, vero, raso ali nacionalno 

pripadnost, enake možnosti vključevanja v dejavnosti in bivanja v vrtcu. Delavci vrtca 

omogočajo otroku sprejemanje omejitev in meja sprejemljivega vedenja, tako da otroci 

kritično sprejemajo pravila in sodelujejo pri ustvarjanju kulture sobivanja (družabnost, 

praznovanja, proslavljanja) (prav tam). 

 

DRUŽBA IN IGRA 

Pri področju družbe se bom osredotočila na pomen igre pri zagotavljanju predpisanih 

ciljev v kurikulumu. Kurikulum predpisuje, da vzgojno izobraževalni program spodbuja 

otroke k poznavanju sebe in okolice, zavedanju svojih dolžnosti in pravic, spoznavanju 

lastne in drugih kultur, kritičnosti in pravičnosti ter toleranci. Kakšno vlogo ima pri tem 

igra? Mlajši otroci se s svetom, odnosi in dnevno rutino seznanjajo preko vsakdanjih 

dejavnosti, kjer ima pomembno vlogo tudi igra. Preko opazovanja odraslih, ki morajo biti 

otroku zgled, otrok odnose, variacije in stališča MRP prenese v igro. Z opazovanjem 

odraslih tako v vrtcu kot doma, se otrok seznanja z družbenimi značilnostmi in 

določenimi vlogami (npr. vloga policista, zdravnika, starša). Omenjene vloge, s katerimi 

se otrok seznanja na vsakem koraku, nato prenese v igre vlog, različne dramske igre ali pa 

jih uporablja pri spontani igri. Preko medsebojnih dialogov in monologov otrok spoznava 

sebe, svojo družino, druge ljudi in odnose med posamezniki ter se s tem seznanja z 

razlikami in podobnostmi ter razvija strpnost in demokratičnost (Zupančič, 2006). 

Pri starejših otrocih lahko cilje družbe dosežemo z didaktičnimi ali elementarnimi igrami, 

ki vsebujejo določena pravila. Otrok se pri igrah uči medsebojnega sodelovanja in 

skupnega sodelovanja na poti k doseganju ciljev, hkrati pa se uči razumevati socialne 

konvencije in pomena pravil. Preko didaktičnih iger in celotne dnevne rutine v vrtcu se 
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otroci seznanjajo s svojimi pravicami, hkrati pa spoznavajo tudi svoje dolžnosti, ki jih je 

treba opraviti (Bahovec, 2007). 

Področje družbe torej ne aplicira natančnega načrtovanja dejavnosti ali iger. Sama 

razumem to področje kot spontano doživljanje preživetega časa v določenem okolju. Že 

okolje samo deluje na nas kot zelo prepričljiv in pomemben dejavnik, dober zgled pa nam 

daje ustrezne predstave o tem, kakšne dolžnosti, pravice in odnose imamo drug do 

drugega, s tem pa otrok spoznava človekove pravice in razvija svoja stališča in 

predsodke. 

5.2.5 PODROČJE NARAVE IN IGRA 

Gre za široko in obširno strukturirano področje, kjer se otrok aktivno vključuje v fizično 

in družbeno okolje. Otrok pri omenjenem področju pridobiva izkušnje z živo in neživo 

naravo. Področje narave temelji na raziskovanju, odkrivanju, opazovanju, razvrščanju, 

urejanju, prirejanju, merjenju. Otrok z aktivno vlogo postopno razvija naravoslovne 

pojme, mišljenje, sklepanje, možnost predvidevanja in reševanja problemov, postavljanje 

hipotez in oblikovanje konceptov (Bahovec, 2007). Otrok preko področja narave spozna 

živali, rastline, predmete in pojave, ki ga obdajajo. S spoznavanjem živali, rastlin … otrok 

pridobiva spoštovanje do živih in neživih bitij. Otrok s tem pridobiva tudi skrb za živali in 

rastline ter aktivno skrbi za njihovo ohranitev. Med raziskovanjem in igro otrok spoznava 

namembnost in uporabnost stvari, spoznava, kako delujejo spremembe v naravi in kakšne 

so posledice (prav tam). 

Otroci oblikujejo odnos do narave le z dobrim zgledom. Vzgojitelji, starši, vrstniki 

morajo spodbujati otroke k raziskovanju in spoznavanju okolja. Omogočati je treba 

dovolj časa in priložnosti za raziskovanje narave, opazovanje in skrb za živa bitja. Odrasli 

morajo otroku odgovarjati na vprašanja, jih spodbujati k spraševanju in reševanju 

problemskih situacij ter omogočati dovolj časa, situacij in prostora za raziskovanje 

(Bahovec, 2007).  

 

NARAVA IN IGRA 

Narava in igra sta tesno povezani. Cilje, ki so zapisani v kurikulumu, otroci dosegajo ob 

pomoči načrtovanih in spontanih dejavnosti tako v vrtcu kot tudi doma. Otrok z 

opazovanjem, raziskovanjem (poskusi) spoznava samega sebe, razlike med živo in neživo 
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naravo, spoznava snovi, materiale, prostor, čas, zvok ter razvija spoštljiv in odgovoren 

odnos do žive in nežive narave (Bahovec, 2007). 

Dojemanje narave preko igre je enostavnejše in zabavnejše. Vse predpisane globalne in 

operativne cilje kurikuluma s področja narave dosežemo preko igre, pri tem pa je treba 

upoštevati otrokov razvoj, sposobnosti in spretnosti. Otroci mlajše starostne skupine težje 

dojemajo pojme časa, prostora, določene simbole, pojave, saj je njihov miselni nivo še na 

senzomotorični oz. preoperativni stopnji, za kateri je značilna usmerjenost nase, na svoje 

telo, funkcije in sposobnost simbolne funkcije, pri kateri otrok razumeva pomen 

simbolov. Igra, ki jo lahko načrtujemo za predšolske otroke in uresničuje predpisane cilje, 

mora biti usmerjena predvsem na otroka. Sprva mora otrok spoznati sebe, svoje telo in 

funkcije, kar pa zagotovimo z manipulacijo s predmeti in različnimi materiali (voda, 

glina, pesek). Pri omenjeni igri se otrok srečuje s konstruiranjem, gradnjo in 

razvrščanjem. Igra mlajšega otroka z nekim materialom je sprva osamljena, pozneje pa 

preide v socialno igro, ko otrok že odstopi od egocentrizma in dopušča vstop v igro tudi 

ostalim igralcem, s tem pa razvija sposobnosti dogovarjanja, načrtovanja in sodelovanja 

(Bahovec, 2007).  

Cilji področja narave so usmerjeni k ugotavljanju razlik in podobnosti ter raziskovanju 

(kaj plava na vodi in kaj ne, taljenje snega, lastnosti snovi, zvoka, svetlobe), kar pa otroci 

odkrivajo preko samostojne ali skupinske igre. Mlajši otroci so bolj usmerjeni v 

samostojno raziskovanje in spoznavanje stvari, starejši pa dejavnosti opravljajo bolj 

kompleksno in skupno, kar kaže na višji kognitivni stadij (stadij konkretnih in formalnih 

operacij) in njihove socialne sposobnosti (Batistič Zorec, 2006). 

Pomemben dejavnik, ki tako pri mlajših kot tudi pri starejših otrocih vpliva na doseganje 

opredeljenih ciljev in iz njih izpeljane igre, je dober zgled odrasle osebe, ki mora pokazati 

spoštljiv odnos do žive in nežive narave.  

 

5.2.6 PODROČJE MATEMATIKE IN IGRA 

Matematiko srečamo povsod v vsakdanjem življenju. Predšolski otrok se z matematiko 

sreča že zelo zgodaj, ko pregleduje svoje igrače, ji šteje, primerja, razvršča in grupira. 

Področje matematike vključuje dejavnosti, preko katerih otrok spoznava pojme več/manj, 
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veliko/majhno, zunaj/notri, spredaj/zadaj, spodaj/zgoraj. Matematiko je treba spoznavati 

postopno, preko igre (Bahovec, 2007). 

Člani in članice Področne kurikularne komisije pri področju gibanja navajajo naslednje 

globalne cilje (Bahovec, 2007, str. 64): 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Iz globalnih ciljev so izpeljani bolj natančno zasnovani operativni cilji, ki zajemajo 

spoznavanje števil, klasifikacijo in razvrščanje, uporabo simbolov in spoznavanje odnosa 

med vzrokom in posledico. 

Odrasli morajo pri področju matematike vedno iskati povezavo z vsakdanjim življenjem 

in dejavnostmi v vrtcu in doma, pri tem pa je treba upoštevati otrokov razvoj. Odrasli 

matematične izkušnje in sposobnosti pri otroku razvija z uporabljanjem matematičnih 

izrazov, spodbujanjem k reševanju zahtevnejših nalog, pomočjo pri štetju, zagotavljanjem 

možnosti konstruiranja in štetja. Pomembne so tudi pohvale in priznanja otroku, da je 

neko stvar uspešno opravil in rešil, saj le to vlije otroku nov zagon, moč in upanje na nov 

uspeh (prav tam). 

 

MATEMATIKA IN IGRA 

Otroci se z matematiko seznanjajo preko vsakodnevnih opravil in izkušenj ter preko igre. 

V stik z matematiko stopi že zelo majhen otrok, ko manipulira s predmeti, jih premika, 

prireja in razporeja glede na svoje sposobnosti. Matematika je področje, ki temelji na 

simbolih. Za razumevanje le te je tako potrebno poznavanje simbolov in njihovih 

pomenov. O simbolni igri na tem področju govorimo že zelo zgodaj, saj imajo otroci v 

vrtcu priložnost izbire simbolov, s katerimi označijo svojo polico, garderobo, stol, na 

katerem bodo sedeli. Z omenjeno dejavnostjo se prične osnovno razumevanje simbolov in 

tudi zametki matematičnega mišljenja in razmišljanja. Vsaka igra otrok je obdana z 

matematičnimi vsebinami (Bahovec, 2007). 
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Pomembno je, da se otrok z matematiko sprva seznanja preko lastnega telesa (štetje 

prstov na roki, štetje korakov, osvajanje pojmov levo in desno). S tem spoznava svoje 

funkcije in svoje telo, hkrati pa osvaja pojem števila in imena za števila. Preko različnih 

konstrukcijskih iger tako mlajši kot tudi starejši otroci osvajajo pojme malo/veliko, 

dolgo/kratko, seznanjajo pa se tudi s štetjem in operacijami seštevanja in odštevanja (npr. 

otroci gradijo stolp iz kock, nato vzgojitelj vzame dve kocki in jim zastavlja vprašanja 

glede števila kock − jih je več ali manj, je stolp večji ali manjši od izvirnega), kot tudi z 

deli celote (sestavljanje sestavljank). Za doseganje matematičnih ciljev so primerne tudi 

didaktične igre s pravili, kjer se otrok seznanja s štetjem in seštevanjem ter s tem razvija 

matematično mišljenje, hkrati pa krepi svoje socialne spretnosti glede dogovarjanja, 

reševanja problemov in izražanja svojih želja in potreb. Matematične izkušnje otrok ne 

pridobiva le pri igrah v vrtcu, ampak skozi celotno dnevno rutino in vključenostjo v 

okolje. Z matematičnimi vsebinami se otroci srečujejo pri deljenju hrane, pijače, 

pospravljanju igrač, osebni higieni, opazovanju prostora … Pri omenjenih situacijah ne 

govorimo o igri, ampak o neki rutini in osnovnih potrebah človeka, preko katerih otroci 

prevzemajo znanje odraslih, ga posnemajo in s tem uresničujejo mnoge cilje kurikuluma 

in hkrati tudi razvijajo svoje življenjske in higienske navade (prav tam). 

6. VLOGA ODRASLEGA PRI IGRI 
 

6.1 POMEN ODRASLEGA PRI IGRI OTROKA 

Odrasla oseba je tako v vrtcu kot tudi v domačem okolju pomembna, saj je otroku zgled. 

Preko razvitejše osebe otrok pridobiva različne izkušnje, hkrati pa se počuti varnega, 

spoštovanega in zaželenega (Bahovec, 2007). Igra je zabavna dejavnost otrok, ki po 

določenem času lahko postane ponavljajoča se aktivnost, kar pa vodi v dolgočasnost. Prav 

zato ima po mnenju različnih avtorjev (npr. Bruce, 1995; Kitson, 1995; Smith, 1995) 

odrasla oseba oz. vzgojitelj pomembno vlogo pri načrtovanju, oblikovanju, razvoju in 

poteku otrokove igre. Pomen odraslih pri igri otrok je najpomembnejši v zgodnjem 

otroštvu, saj govorimo o delikatnem obdobju otrokovega življenja, kjer otroka obdajajo le 

najbližji sorodniki in vzgojitelji (Zupančič, 2006).  

Vloga odraslega pri celotnem razvoju otroka je priprava oz. organizacija spodbudnega 

okolja, kar bo otroku pomagalo pri razvoju spretnosti, sposobnosti, osebnosti in 
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dojemanju okolja. Odrasli vstopa v interakcijo z otrokom kot mentalno razvitejši partner, 

ki otroku omogoča, da se aktivno vključi v igro, skozi katero raziskuje, pridobiva izkušnje 

in aktivno ustvarja, hkrati pa je treba paziti na vplivanje nanj. Pomembno je, da otroku ne 

dajemo neposrednih odgovorov, ga ne vodimo do natančno določenega cilja. Bistveno je, 

da je otrok v vzgojnem procesu aktiven spremljevalec informacij in ne pasivna oseba, ki 

slepo sledi navodilom odrasle osebe (Horvat in Magajna, 1987). 

Pomoč odraslega pri igri otrok je analizirala T. Bruce (1996), ki je opredelila naslednje 

strategije: 

 Odrasli mora otroku pomagati, da ostane v vlogah in ohranja z njimi povezan 

karakter. Vzgojitelj mora omogočiti otroku, da nemoteno nadaljuje z igro, če pri njej 

pride do problema (npr. drug otrok želi prevzeti že obstoječo vlogo). Vzgojitelj mora 

otroku zagotoviti enake možnosti in material, da bo izpolnil svoje igralne načrte. 

 Odrasla oseba mora otroka spodbujati oz. mu pomagati, da ostaja pri svojih temah. 

Pomembno je, da odrasli otroka spodbuja k razvijanju njegove zgodbe, ga spodbuja k 

pogajanjem in izpolnjevanjem idej. 

 Vzgojitelj mora omogočati otrokom, predvsem najmlajšim, da pridobivajo potrebne 

izkušnje preko dnevnih rutin, ki so življenjskega pomena.  

 Pomembno je, da odrasli otroka spodbujajo k ustvarjalnosti in mu omogočajo različne 

igralne strategije, preko katerih otrok razvija svojo domišljijo in fantazijo; vzgojitelj 

mora zagotoviti dovolj igralnega materiala za vse otroke ter jih spodbujati k 

medsebojni pomoči, svetovanju in izražanju želja (Marjanovič Umek in Lešnik 

Musek, 2006, str. 147, 148). 

Za kakovostno igro v vrtcu in tudi v domačem okolju so po mnenju E. Woods in J. 

Attfield pomembne naslednje prvine: 

 čas, prostor in ostala sredstva ter pripomočki; 

 raznolik kurikulum, ki omogoča pridobivanje različnih igralnih izkušenj in 

enakovredno vrednoti otroka in vzgojitelja ter med njima vzpostavlja enakopraven 

odnos; 

 ustrezno načrtovane in kombinirane dejavnosti na vseh področjih − gibalno, socialno, 

kognitivno; 

 razvijanje socialnih spretnosti in spoznavanje vrstnikov in drugih ljudi,  
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 spodbude pri razvijanju odgovornosti za učenje in vedenje, pri čemer se otrok uči 

načrtovanja, odločanja in nudenja pomoči; 

 spodbujanje samospoštovanja in zaupanja vase, kot tudi v ostale ljudi (Marjanovič 

Umek in Lešnik Musek, 2006, str. 148). 

Najpomembnejšo vlogo pri načrtovanju in zagotavljanju kakovostne igre imajo visoko 

strokovno usposobljene vzgojiteljice, ki svoja znanja nadgrajujejo z različnimi seminarji 

in predavanji, ki jih organizira Ministrstvo za šolstvo in šport ali pa delodajalec. 

Vzgojitelj bo pomembno vplival na igro otrok, če se bo v igro poglobil in si pri 

organizaciji igre zastavljal številna vprašanja, na katera bo preko igre dobil odgovore. Po 

mnenju Abbotta je pomembno, da se vzgojitelj sprašuje predvsem o enakopravnih 

možnostih pri igri, o tem, ali igra spodbuja učenje in razvoj otroka, ali imajo vsi otroci 

enake možnosti pri igri, ali igra zagotavlja enakovrednost in spodbuja enakopravnost in 

avtonomijo (Zupančič, 2006). Vloga vzgojitelja je tako zagotavljanje prostora, časa, 

materiala in ostalih dejavnikov za kakovostno igro, hkrati pa mora stremeti tudi k 

poznavanju otrok in njihovih posebnosti, saj le tako lahko ustrezno načrtuje igro, ki 

spodbuja otrokov razvoj (prav tam). 

Pri vzgoji in izobraževanju ločimo številne kurikule, ki se med seboj razlikujejo glede na 

metode, oblike dela in tudi vloge odraslega pri načrtovanju vzgojnega dela. Tako 

govorimo o kurikulih, kjer ima vzgojiteljica aktivno in dominantno vlogo, in kurikulih, 

kjer je vzgojiteljica tista, ki pripravi spodbudno okolje in materiale, s katerimi otroke 

spodbudi k lastni aktivnosti in izražanju. Glede na strukturiranost kurikula lahko 

govorimo o direktivni in nedirektivni vlogi vzgojitelja. Naš Kurikulum za vrtce je 

sodoben kurikulum, ki poudarja nedirektivno vlogo vzgojitelja. Vloga vzgojitelja v 

sodobnih kurikulih je biti dober opazovalec, kar pomeni, da mora vzgojitelj dobro 

opazovati otroke, prepoznati njihove slabosti in prednosti, se pasivno in aktivno 

vključevati v aktivnosti in s tem zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo. Pri tem je 

pomembno, da so vzgojiteljice kritične in razmišljujoče osebnosti, ki povezujejo svoje 

teoretično znanje s prakso in tako pozitivno vplivajo na odnose z otroki in starši. 

Vzgojiteljičina pomembna vloga je, da svoje delo reflektira in se strokovno sooča s 

konflikti v skupini, saj le samorefleksija in refleksija dela, po mnenju Malaguzzija (1993), 

vplivata na spremembe v skupini in odkrivanju novih inovativnih idej (Batistič Zorec, 

2003). 
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6.2 OBMOČJE BLIŽJEGA RAZVOJA PRI IGRI 

Ruski psiholog Vigotski (po Batistič Zorec, 2006) območje bližjega razvoja definira kot 

razdaljo med dvema razvojnima linijama, in sicer med nivojem dejanskega razvoja in 

nivojem potencialnega razvoja. Nivo dejanskega razvoja predstavlja samostojno 

reševanje nalog, nivo potencialnega razvoja pa predstavlja reševanje nalog ob pomoči 

odrasle osebe oz. sposobnejših drugih. Otrok se razvija in uči ob pomoči odrasle osebe. 

Če se navežemo na igro, odrasla oseba predstavlja partnerja pri igri, preko katerega 

pridobiva otrok zavestne in nezavestne spodbude, ki otroka usmerjajo k novim 

spoznanjem. Otrok tako sprva dosega določene cilje igre s pomočjo in podporo mentalno 

razvitejšega partnerja (od sedaj naprej MRP
2
), z razvojem in izkušnjami pa otrok prehaja 

k samostojnemu reševanju problemov. Igra otroka je tako ob prisotnosti MRP (mama, 

starejši otroci) razvojno višja od samostojne igre otroka (Zupančič, 2006). 

Po Oerterju (1993, v Zupančič, 2006, str. 127) ločimo tri tipe območij bližjega razvoja: 

1. TIP: namerna pomoč otroku s strani razvitejše osebe. Pomoč odrasle osebe je 

lahko formalna ali neformalna. O formalni pomoči govorimo v šoli, kjer učitelj preko 

šolskega dela pomaga otroku kot MRP. O neformalni pomoči govorimo pri igri v 

domačem okolju, kjer odrasla oseba vodi otrokovo igralno aktivnost in ga pri tem 

spodbuja kot MRP. 

2. TIP: pomoč s strani fizičnega okolja. Kot območja bližnjega razvoja lahko 

smatramo tudi stimulatorje fizičnega okolja, ki so lahko knjige, različne igrače in 

igralni materiali. 

3. TIP: igra. Igro lahko opredelimo kot območje bližjega razvoja, saj v njej otrok 

doseže raven, ki presega njegovo trenutno raven. Otrok daje v igro vse, vso energijo, 

želje, potrebe in tako presega svoje vsakdanje dejansko obnašanje. Igra ob pomoči 

stimulativnega materiala in MRP spodbuja otrokov razvoj na naslednje razvojne ravni 

(Zupančič, 2006). 

6.3 PROSTOR IN ČAS ZA IGRO 

Organizacija prostora in časa je v Kurikulumu za vrtce predstavljena kot pomemben 

element, ki mora omogočati pravico do izbire. V vrtcu mora biti zagotovljena: 

organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora; intimnost in zasebnost udeležencev 

                                                 
2
 Mentalno razvitejši partner 



47 

vzgojno-izobraževalnega procesa; fleksibilnost in prilagodljivost prostorov z možnostjo 

spreminjanja postavitve (premikanje pohištva, kotičkov) (Bahovec, 2007). 

Prostor lahko smatramo kot pomemben dejavnik pri igri, saj pomembno vpliva na samo 

organizacijo igre, kot tudi na odnose med soudeleženci igre. Smith in Connolly (1980, po 

Batistič Zorec, 2003) sta ugotovila, da prostor in čas vplivata na otroke le takrat, ko otroci 

nimajo dovolj prostora za gibanje oz. jim ni nudeno dovolj gibanja. Premalo prostora v 

številčni skupini otrok predstavlja neko ogroženost, saj otrok nima dovolj prostora za 

lastno gibanje, kaj šele za igro, to pa povzroča agresijo in nasilje.  

Po mnenju D. Selleck in S. Griffin (1996, nav. po Batistič Zorec, 2003) organizacija 

prostora, dostopnost materialov in oprema, pomembno vplivata na razvoj igre, odnose 

med udeleženci, hkrati pa ima organizacija prostora pomembno vlogo pri razvijanju 

sposobnosti, organizacije in samostojnosti otrok. 

Za kakovostno igro je treba zagotoviti organiziran prostor, ki vsebuje številne pregrade, s 

katerimi je mogoče prostor oblikovati po kotičkih. Vzgojitelj mora zagotoviti zadostno 

količino igralnega materiala in didaktičnih pripomočkov. Pri tem je treba paziti, da tega 

igralnega materiala ni preveč, saj po mnenju Scholtz in Ellis (po Marjanovič Umek in 

Lešnik Musek, 2006) pretirano število igrač in igralnega materiala zavira socialne 

interakcije med otroki. Johnson in Ershler (prav tam) sta dokazala, da z manjšanjem 

količine igralnih pripomočkov narašča število socialnih interakcij (prav tam). 

Otrok v vrtcu preživi približno med 6–8 ur. Dnevna rutina v vrtcu je glede časovne 

organiziranosti vezana le na obroke (zajtrk, kosilo, malica) in počitek. Organizacija časa 

za dejavnosti in delo v vrtcu je prepuščena vzgojiteljici in pomočniku vzgojitelja. 

Pomembno je, da vzgojitelj pripravi vodene dejavnosti, hkrati pa omogoča otrokom tudi 

čas za spontano prosto igro. Otroci morajo imeti dovolj časa za igro po želji, kot tudi za 

pripravo na organizirane dejavnosti. Vzgojitelj mora zagotoviti dovolj časa za prehode 

med dejavnostmi. Po mnenju Griffinga (po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006) 

mora vzgojitelj zagotoviti od 30 do 50 minut za prosto igro, kar otrokom omogoča dovolj 

časa za načrtovanje igre in njeno dejansko izvedbo (prav tam).  
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7. EMPIRIČNI DEL 
 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Igra je otrokova najpomembnejša dejavnost in mu predstavlja poseben, drugačen svet, kot 

je svet odraslega. Skozi igro se otrok razvija in bogati duševno zdravje ter krepi telesno 

moč. Po klasifikaciji Toličiča (1961) igro razdelimo na funkcijsko, domišljijsko, 

dojemalno in ustvarjalno. Omenjene vrste iger se kljub specifičnosti skozi starost 

spreminjajo in nadgrajujejo (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006).  

Otrok pri igri uporablja določena sredstva oz. materiale, s katerimi manipulira. Vsak 

predmet, ki ga otrok uporabi v igri, imenujemo igrača (Fekonja, 2005). Igrače in 

materiali, ki jih otroci vključujejo v igro, so lahko bolj ali manj strukturirane, lahko pa so 

tudi bolj ali manj realistične (Marjanovič Umek, 2004).  

Raziskovalci, ki so preučevali vlogo vzgojiteljice in vzgojitelja v igri, so ugotovili, da je 

vloga vzgojiteljice pomembna v fazah načrtovanja in organizacije, prav tako pa tudi v 

fazah usmerjanja in vodenja k višjim in zahtevnejšim ravnem igre (Marjanovič Umek in 

Fekonja Pekljaj, 2008). Ruski psiholog Vigotski (po Batistič Zorec, 2006) meni, da otroci 

gradijo svoje mišljenje z udeležbo v aktivnosti. Po mnenju Vigotskega (prav tam) je 

učenje na začetku nezavedno. Opredeljuje ga kot spontano učenje, pozneje pa kot 

reaktivno. S pojmom območja bližjega razvoja je avtor definiral razdaljo med nivojem 

dejanskega razvoja, ki temelji na samostojnem reševanju problemov, in nivojem 

potencialnega razvoja, ki predstavlja reševanje problemov s pomočjo razvitejšega 

partnerja. Otrokov razvoj tako poteka s pomočjo mentalno razvitejšega partnerja, ki ga v 

vrtcu predstavlja vzgojiteljica ali vzgojitelj (Batistič Zorec, 2006). 

V diplomskem delu sem na podlagi mnenj vzgojiteljev raziskovala vpliv didaktičnega 

materiala na motivacijo pri otrokovi igri. Osredotočila sem se na strukturiran in 

nestrukturiran material. 
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7.2 CILJI RAZISKOVANJA 

 

Glavni cilj diplomske naloge je dobiti vpogled v stališča vzgojiteljic glede strukturiranega 

in nestrukturiranega materiala pri igri otroka. S pomočjo vprašalnika bom ugotovila, v 

kolikšni meri vzgojiteljice zagotavljajo strukturiran in nestrukturiran material, kakšni so 

odzivi in motiviranost otrok na posamezen material, kakšna je vloga in naloga 

vzgojiteljice pri delu z nestrukturiranim in strukturiranim materialom in tudi na kakšne 

težave naletijo vzgojiteljice pri zagotavljanju igre z omenjenima didaktičnima 

materialoma.  

 

7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

1. Kako dobro so vrtci založeni z nestrukturiranim materialom? 

2. Ali dodelanost igrače vpliva na igro in razvoj? 

3. Katerih materialov se otroci, v primeru da imajo na voljo strukturirane in 

nestrukturirane, bolj poslužujejo in zakaj? 

4. Ali nestrukturiran material vpliva na motivacijo pri otrokovi igri in zakaj? 

5. Kakšna je naloga, vloga in udeleženost vzgojiteljice pri pripravi, vključevanju v igro 

in organizaciji časa za igro otrok s strukturiranim in nestrukturiranim materialom? 

6. Kakšne težave imajo vzgojiteljice pri organizaciji igre z nestrukturiranim materialom? 

 

H1 Založenost vrtcev z nestrukturiranim materialom je dobra (strokovni delavci imajo na 

voljo raznovrstne materiale). 

H2 Dodelanost igrače ni pogoj za uspešno igro in razvoj. 

H3 Otroci se v igri bolj poslužujejo nestruktuririranih materialov. 

H4 Večji vpliv na motivacijo otrok pri igri imajo nestrukturirani materiali. 

H5 Časovna in organizacijska priprava igre s strukturiranim materialom vzame veliko 

časa, vzgojitelj se v takšno igro vključuje posredno. 

H6 Vzgojiteljice imajo pri igri z nestrukturiranim materialom veliko težav pri 

zagotavljanju varnosti in organizacije časa. 
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7.4 RAZISKOVALNA METODA 

7.4.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Empirična raziskava temelji na deskriptivno kavzalni neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja, s katero bom opisala ugotovljeno stanje. Kot instrument 

raziskave sem uporabila vprašalnik, ki vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa, 

lestvico stališč in ocenjevalne lestvice.  

 

7.4.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskovalni vzorec sem vključila 41 strokovnih delavcev iz treh različnih vrtcev. 

Anketne vprašalnike sem fizično posredovala Zasebnemu vrtcu Zarja (Kamnik), Vrtcu 

Mehurčki (Komenda) in Vrtcu Ciciban (Ljubljana). Fizično sem dobila vrnjenih le 30 

vprašalnikov in sicer 15 vprašalnikov iz Zasebnega vrtca Zarja, 10 iz vrtca Ciciban in 5 iz 

vrtca Mehurčki. Zaradi količinsko premalo vrnjenih vprašalnikov sem posredovala anketo 

tudi na spletno stran www.mojaanketa.si, s pripisom, naj jo izpolnjujejo samo strokovni 

delavci v vrtcu. V roku 10 dni sem dobila še 11 vprašalnikov s spletne strani.  

 

7.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketne vprašalnike sem fizično posredovala strokovnim delavcem Zasebnega vrtca 

Zarja, Vrtec Mehurčki, Vrtec Ciciban. Vprašalnike sem strokovnim delavcem 

posredovala v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) leta 2014. Pozneje sem zaradi zelo 

malo vrnjenih vprašalnikov v oktobru 2015 anketo oddala tudi na spletno stran.  

 

7.4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem sprva mislila obdelati s programom SPSS, vendar nisem bila kompetentna 

opravljati s tem programom, zato so podatki obdelani s računalniškim programom 

Microsoft Office Exel. Rezultati so interpretirani v odstotkih. Vsako vprašanje posebej 

sem analizirala, rezultate pa sem prikazala s tortnimi in stolpčnimi diagrami. 

  

http://www.mojaanketa.si/
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.1 ZALOŽENOST VRTCA S STRUKTURIRANIM IN 

NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

 

V začetku raziskave me je zanimalo, kako dobro so vrtci založeni z nestrukturiranim 

materialom, ki ga vzgojiteljice lahko uporabljajo pri načrtovanju in organizaciji svojega 

dela. Strokovne delavke sem zato vprašala, kako dobro je njihov vrtec založen z 

različnimi materiali. Na voljo so imeli štiri odgovore, in sicer: »zelo dobro«, »dobro«, 

»slabo« in »zelo slabo«. Predvidevala sem hipotezo (H1), da so vrtci dobro založeni z 

nestrukturiranimi in naravnimi materiali, ki jih strokovni delavci lahko uporabljajo pri 

organizaciji dejavnosti v skupini in dodatnih dejavnostih. 

 

Graf 1 Založenost vrtca z nestrukturiranim materialom 

Na vprašanje o založenosti vrtca z nestrukturiranim materialom je 44 % strokovnih 

delavcev odgovorilo, da je vrtec zelo dobro založen z nestrukturiranim materialom, 32 % 

jih je odgovorilo, da dobro, 22 % slabo in 2 %  zelo slabo. Rezultati kažejo na to, da so 

vrtci v veliki meri dobro založeni z raznolikimi nestrukturiranimi materiali, ki jih 

strokovni delavci lahko uporabljajo pri načrtovanju in organizaciji dela. Vpogled v 

materialne zmožnosti vrtcev nam da vedeti, da se vrtci zavedajo pomena raznolikosti 

materiala. Vrtci torej v veliki meri spodbujajo in omogočajo možnost uporabe 

nestrukturiranih materialov. Veliko vlogo pri manipulaciji z omenjenimi materiali pa 

imajo strokovni delavci. Kot pravi M. Žleznik (2010), morajo biti vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji pri izdelavi igrač in posredovanju nestrukturiranih igralnih materialov zelo 

domiselni in izvirni. Na podlagi danih rezultatov lahko potrdim hipotezo (H1), da so vrtci 

po mnenju strokovnih delavcev dobro opremljeni z naravnim in nestrukturiranim 

materialom. 
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8.2 DODELANOST IGRAČE KOT POGOJ ZA USPEŠEN RAZVOJ IN 

IGRO 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali je po mnenju strokovnih delavcev dodelanost igrače 

pogoj za uspešno igro in razvoj otroka. Kot visoko dodelano in strukturirano igračo sem 

navedla različne didaktične igre (človek ne jezi se, enka), dojenčke in plišaste igrače. Pri 

tem vprašanju so imeli strokovni delavci na voljo dva odgovora (»DA« in »NE«), 

pripisati pa so morali tudi svoja mnenja oz. komentar. Postavila sem hipotezo (H2), da 

dodelanost igrače ni pogoj za uspešno igro in razvoj. Predvidevala sem, da bodo 

strokovni delavci v večini podprli tezo.  

 

Graf 2 Dodelanost igrače kot pogoj za uspešno igro in razvoj otroka 

 

Rezultati so pokazali, da se večina strokovnih delavcev (83 %) strinja, da dodelanost 

igrače in stopnja realizacije nista pogoj za uspešno igro in razvoj otroka. Strokovni 

delavci menijo (priloga 2, str. 85), da dodelane igrače omejujejo otroke pri njegovi 

ustvarjalnosti, razvijanju domišljije in ustvarjalnosti. Strukturirane igrače po njihovem 

mnenju zelo natančno usmerjajo in določajo način igranja. Hkrati pa se strinjajo, da pri 

različnih vrstah iger prevladujejo različni materiali, ki morajo zagotavljati kvaliteto in 

varnost igre. Mnenje strokovnih delavcev lahko podkrepimo z mnenjem U. Fekonja 

(2006), ki meni, da je vloga igrač in igralnih materialov v različnih igrah različna.  

Na podlagi mnenj lahko sklepam, da se strokovni delavci zavedajo pomembnosti 

materiala, ki ga predpostavimo otroku za igro. Igra otroka tako zahteva širok spekter 

igralnega materiala (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 17 % strokovnih 

delavcev pa se strinja s tezo, da dodelanost in stopnja realizma vplivata tako na uspešnost 

pri igri kot tudi otrokov razvoj. Menijo, da ima vsaka igrača svoj namen, ki v otroku 

vzbudi željo po igri. Prav tako so menja, da določene družabne igre stremijo k najvišji 

17 % 

83 % da  

ne  
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stopnji strukturiranosti v pravilih, s katerimi otroci razvijajo socialne in družbene 

kompetence. Na podlagi danih rezultatov raziskave lahko potrdim svojo hipotezo (H2), ki 

pravi, da dodelanost igrače ni pogoj za uspešno igro in razvoj otroka. 

 

8.3 VZGOJITELJICE IN OTROCI PRI UPORABI STRUKTURIRANEGA 

IN NESTRUKTURIRANEGA MATERIALA  

Od strokovnih delavcev sem v nadaljevanju želela vpogled v njihovo delo, kar bi mi 

pomagalo pri nadaljnjem raziskovanju igre otroka z nestrukturiranim in strukturiranim 

materialom. V nadaljevanju so povzeti rezultati uporabe strukturiranega in 

nestrukturiranega materiala s strani strokovnih delavcev in otrok v primeru, da jim 

vzgojitelji omogočijo igro z obema vrstama materiala. 

Sprva me je zanimalo, v kolikšni meri se strokovni delavci poslužujejo strukturiranega in 

nestrukturiranega materiala. V anketi sem jim postavila vprašanje: »V kolikšni meri se v 

vašem vrtcu poslužujete strukturiranega in nestrukturiranega materiala?« Na voljo so 

imeli lestvico stališč za posamezni material. Vrednosti lestvice so bile razpete med 1 in 5, 

pri čemer 1 pomeni »nič«, 2 »zelo malo«, 3 »malo«, 4 »veliko« in 5 »zelo veliko«. Z 

vprašanjem sem želela izvedeti, kako pogosto strokovni delavci uporabljajo omenjene 

materiale, kar mi bo v pomoč pri raziskovanju igre otrok. Pričakovala sem, da bodo 

rezultati glede na mnenja vzgojiteljev o dodelanosti igrače (priloga 2, str. 85) in 

strukturiranega materiala drugačni, saj predhodni rezultati kažejo, da strokovni delavci v 

83 % podpirajo nedodelan material kot sredstvo za uspešen razvoj in igro otroka in 

»nasprotujejo« oz. kritično vrednotijo dodelanost igrače. 

 

Graf 3 Uporaba strukturiranega materiala 
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Rezultati tega vprašanja so pokazali, da več kot polovica (61 %) strokovnih delavcev 

meni, da v njihovem vrtcu uporabljajo veliko strukturiranega materiala, 12 % je mnenja, 

da uporabljajo zelo veliko strukturiranega materiala, 22 % strokovnih delavcev pri delu 

uporablja malo strukturiranega materiala, 2 % jih je odgovorilo, da uporabljajo zelo malo 

takšnega materiala, 3 % pa so na vprašanje odgovorili z nič. 

 

 

Graf 4 Uporaba nestrukturiranega materiala 

 

Največ strokovnih delavcev pri svojem delu veliko uporablja nestrukturiran material, 

nekoliko manj, 34 %, ga uporablja malo, 17 % zelo veliko, 10 % anketiranih je 

odgovorilo z zelo malo, 2 % anketirancev pa pri svojem delu ne uporablja 

nestrukturiranega materiala. 

Rezultati kažejo, da večina strokovnih delavcev, kar 61 %, v povprečju še vedno 

uporablja veliko strukturiranih igrač in materialov za igro otrok. Na podlagi odgovorov 

lahko rečemo, da je uporaba strukturiranega materiala skoraj še enkrat višja od uporabe 

nestrukturiranega materiala. Če posplošimo rezultate, skoraj 73 % strokovnih delavcev v 

povprečju veliko uporablja strukturiran material, slabih 54 % pa pri svojem delu 

uporablja veliko nestrukturiranega materiala. Rezultati kažejo na to, da strukturiran 

material še vedno prevladuje, vzgojiteljice še vedno bolj zaupajo dodelanim igračam, a 

sta pomen in uporaba nestrukturiranega materiala po odstotkih zelo blizu strukturiranemu 

materialu. Po mojem mnenju se bodo številke skozi leta počasi obrnile, saj številni 

vzgojni koncepti, izobraževanja in študije spodbujajo uporabo nestrukturiranega materiala 

in mu pripisujejo velik pomen. 

Predhodni rezultati so mi pomagali pri razumevanju in analizi odgovorov glede 

posluževanja različnih materialov s strani otrok. Raziskovala sem tudi reakcijo oz. 
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motiviranost otrok, ko jim strokovni delavci predložijo strukturiran in nestrukturiran 

material. Zanimalo me je, kam se otroci v večini zatečejo, in mnenje (priloga 3, str. 86–

87) strokovnih delavcev o tem. V anketi sem jim zastavila vprašanje: »Katerih materialov 

se otroci, če imajo na voljo strukturirane in nestrukturirane igrače, bolj poslužujejo?« 

Želela pa sem izvedeti tudi komentar glede na dan odgovor. Predvidevala sem (H3), da se 

otroci pri igri v večji meri poslužujejo nestrukturiranega materiala.  

 

Graf 5 Posluževanje materialov pri igri 

 

Rezultati pa so pokazali, da 54 % strokovnih delavcev iz svojih izkušenj potrjuje, da se 

otroci, če imajo na voljo obe vrsti materiala, poslužujejo nestrukturiranega, 46 % pa 

potrjuje, da se poslužujejo strukturiranega materiala. Zanimiva so mnenja strokovnih 

delavcev glede posluževanja materiala. Nekaj jih bo posamezno opisanih v nadaljevanju, 

najprej za zagovornike nestrukturiranega materiala in nato še za zagovornike 

strukturiranega materiala. 

Nekateri so mnenja, da se otroci poslužujejo nestrukturiranega materiala predvsem zato, 

ker je na pogled privlačen, omogoča več možnosti za igro, prav tako pa ga imajo otroci 

manjkrat na dosegu kot strukturiranega. Vzgojiteljice menijo, da nestrukturiran material 

otroku omogoča veliko različnih in ustvarjalnih igralnih poti. Otroku omogoča 

raziskovanje, eksperimentiranje, preizkušanje in osvajanje pojma vzrok-posledica. Ena 

anketiranka je odgovorila, da se otrok poslužuje obeh materialov, citiram: »Tiste, ki so 

večkrat na voljo, zagotovo niso tako zanimive, kot tiste, ki jih dobijo bolj poredko. Torej, 

če se sicer večinoma igrajo s kockami, jih bo zagotovo bolj pritegnilo veliko vedro vode 

in nekaj lončkov in obratno.« Tisti, ki so obkrožili odgovor b, strukturiran material, pa 

menijo, da otroci raje pristopijo k strukturiranem materialu, ker so ga navajeni od doma in 

je v večji meri prisoten pri vsakdanjem delu. Nekatere pa so izpostavile preveliko število 
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otrok kot razlog omejevanja pri eksperimentiranju z nestrukturiranim materialom, spet 

druge pa so omenile slabo založenost vrtca z nestrukturiranim materialom. 

Na podlagi rezultatov lahko potrdim hipotezo H3: Otroci se v igri bolj poslužujejo 

nestrukturirananih materialov. Treba pa se je zavedati tudi razvojnih posebnosti otrok, ki 

vplivajo na samo igro. Rezultati raziskav (Jefree in McConkey, 1976; Johnson, 1983; 

McLoyd, 1983; Pulaski, 1973, v: Fekonja, 2006) so pokazali, da visoko dodelane igrače 

spodbujajo simbolno igro mlajših (2–3 letnikov). Mlajši otroci se v večji meri vključujejo 

v simbolno igro, če imajo na dosegu visoko strukturirane igrače, saj še nimajo 

sposobnosti mentalnih reprezentacij, tako kot jih imajo starejši otroci. Eden od ključnih 

dejavnikov pri izbiri materiala je torej kognitivni razvoj vsakega posameznika, igralno 

okolje in pestrost izbire igralnega materiala (Fekonja 2006). 

 

8.4 MOTIVACIJA OTROKA PRI IGRI Z RAZLIČNIMI MATERIALI  

V nadaljevanju sem se osredotočila na otroke in njihovo motivacijo pri igri. Strokovnim 

delavcem sem postavila osem trditev glede igre otrok s strukturiranim in nestrukturiranim 

materialom. Vsaka trditev je imela predpostavljeno lestvico stališč: »se popolnoma 

strinjam«, »se večinoma strinjam«, »se ne morem odločiti«, »delno se strinjam«, »se ne 

strinjam«. Z njimi sem želela raziskati, kako strokovni delavci vrednotijo motiviranost 

otrok, vztrajnost, vlogo vzgojiteljice in motiviranost pri igri s strukturiranim in 

nestrukturiranim materialom. Zanimalo me je predvsem, pri katerih igrah so otroci bolj 

motivirani, kje dalj časa vztrajajo in kaj jih bolj motivira (odpadna embalaža ali igre z 

natančno določenimi cilji in pravili). Postavila sem hipotezo (H4): »Večji vpliv na 

motivacijo otrok pri igri imajo nestrukturirani materiali.« 

Graf 6 prikazuje mnenje strokovnih delavcev o motiviranosti otrok pri igri glede na 

starost. Ker moja raziskovalna naloga ni temeljila na starosti otrok pri igri s 

strukturiranim in nestrukturiranim materialom, sem s pridobljenimi rezultati potrdila 

teoretično podlago, hkrati pa mi bodo rezultati služili pri razumevanju in interpretaciji 

nadaljnjih rezultatov.  
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Graf 6 Motiviranost mlajših in starejših otrok pri igri 

 

S trditvijo, da so mlajši otroci pri kateri koli igri dalj časa motivirani od starejših, se ni 

strinjalo 64 % strokovnih delavcev, delno se je s trditvijo strinjalo 25 %, 3 % anketiranih 

se ni moglo odločiti, 2 % se s trditvijo večinoma strinjata in 2 % se popolnoma strinjata s 

trditvijo. 

Kot pravita Horvat in L. Magajna (1987), je igra vedno podrejena stopnji otrokovega 

razvoja. Razvoj poteka od enostavnih aktivnosti k bolj kompleksnim. Igra otrok je sprva 

vezana na vsakega posameznika, pozneje pa se razvije v kompleksnejša sodelovanja med 

otroki. Motiviranost mlajših otrok za določen predmet (igračo) je seveda zaradi 

nepoznavanja okolja manjša, saj otroci okolje šele spoznavajo. Pri starejših otrocih pa na 

motiviranost pri igri vplivajo dejavniki, ki jih opredeljuje ameriška psihologinja E. 

Hurlock: spol, zdravstveno stanje in razvoj, intelektualna razvitost, okolje in tradicija, 

družbenoekonomski status družine, letni časi in količina prostega časa, igrače in materiali 

ter ekološki dejavniki (Horvat in Magajna, 1987).  

Graf 7 prikazuje rezultate raziskave, ki se nanašajo na otrokovo izbiranje med didaktično 

igračo in naravnim materialom. Ponovno sem raziskovala razmerje med uporabo 

strukturiranega in nestrukturiranega materiala. Zanimalo me je, ali otroci raje posegajo po 

naravnih ali strukturiranih materialih.  
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Graf 7 Izbira med didaktično igračo in naravnim materialom 

 

S trditvijo se je 32 % strokovnih delavcev popolnoma strinjalo, 37 % se je s trditvijo 

večinoma strinjalo, 10 % se ni moglo odločiti, 14 % se jih je delno strinjalo, 7 % pa se s 

trditvijo ni strinjalo. 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica strokovnih delavcev meni, da se otroci, v 

primeru da imajo na voljo strukturiran in nestrukturiran material, zatečejo k drugemu. 

Naravni, nestrukturirani in nevsakdanji materiali v igralnici seveda pritegnejo otrokovo 

pozornost. Omenjeni rezultati so bili pričakovani, saj se otroci radi zatečejo k naravnim in 

nedodelanim materialom, ki so na videz privlačni in nevsakdanji. Dobljeni rezultati mi 

bodo v pomoč pri nadaljnji interpretaciji rezultatov, hkrati pa lahko z njihovo pomočjo 

podkrepim rezultate, ki jih prikazuje graf 8 (str. 59). 

Graf 8 prikazuje mnenja strokovnih delavcev o motiviranosti otrok pri igri z naravnimi 

materiali oz. strukturiranimi materiali. Raziskovala sem vztrajanje otrok pri igri z 

natančno določenimi cilji in vztrajnost pri igri z naravnim (nestrukturiranim) materialom. 

S pomočjo odgovorov sem želela pridobiti informacijo o motiviranosti otrok v dani 

situaciji (priloga 1, str. 79–84) in s tem potrditi hipotezo (H4), ki pravi: »Večji vpliv na 

motivacijo otrok ima nestrukturiran material.« 
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Graf 8 Večja motiviranost otrok pri nestrukturiranem materialu kot pri strukturiranem 

 

42 % strokovnih delavcev se s trditvijo popolnoma strinja, 34 % se večinoma strinja, 7 % 

se jih ni moglo odločiti, 17 % pa se delno strinja s trditvijo. Rezultati kažejo, da kar 76 % 

strokovnih delavcev podpira trditev, da ima večji vpliv na motivacijo otrok nestrukturiran 

material. Tako lahko posplošimo, da je motivacija otrok za igro z naravnimi in odpadnim 

materialom večja kot pri strukturiranem materialu. Igra otrok se s starostjo spreminja in 

razlikuje. Otroci v skladu z razvojem spreminjajo tudi vrste in načine igre. Pri mlajših je 

tako motivacija večja za igro z nestrukturiranim materialom, saj razvojno še niso 

sposobni slediti natančnim navodilom igre. Pri starejših pa je motiviranost pri 

strukturiranem in nestrukturiranem materialu večja, saj otroci osvajajo navodila in 

pravila. Motivacija za posamezen material je odvisna od otroka, ponujenega materiala in 

drugih dejavnikov igre (Horvat in Magajna, 1987). Glede na rezultate lahko potrdimo 

hipotezo (H4), da ima nestrukturiran material večji vpliv na motivacijo otrok. 

V nadaljevanju me je zanimal tudi razvoj domišljije pri igri s strukturiranim in 

nestrukturiranim materialom. Z mnenjem vzgojiteljic o tem, ali strukturirana igrača v 

manjši meri razvija otrokovo domišljijo kot nestrukturirana igrača, sem želela podpreti 

predhodne rezultate raziskave, hkrati pa ugotoviti, ali domišljija pogojno vpliva tudi na 

motiviranost otrok. Kot pravi D. Novak (2013), »domišljijska igra zahteva sposobnost 

idejnega koncepta igre, logično stopnjevanje igralne aktivnosti, povezavo z vrstniki, 

domišljijo o predmetih, prenos lastnosti predmetov v akcijo, igranje vlog in reševanje 

problemov s pripovedovanjem.« (Novak, 2013, str. 2).  
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Graf 9 Razvoj domišljije otroka glede na dan material 

 

46 % strokovnih delavcev se popolnoma strinja, da strukturirana igrača v manjši meri 

razvija otrokovo domišljijo kot nestrukturirana, 37 % se s tem večinoma strinja, 10 % se 

ne more odločiti, 5 % se delno strinjata, 2 % pa se s trditvijo ne strinjata. Če posplošim, se 

83 % strokovnih delavcev strinja s trditvijo, da nestrukturirana igrača v večji meri razvija 

otrokovo domišljijo kot strukturirana igrača. Tu se moramo opreti tudi na teoretični 

pogled različnih avtorjev, ki poudarjajo, da se domišljijska igra razvija glede na otrokovo 

starost. Otrok postopno prehaja od konkretnih simbolizacij k zapletenejšim oblikam 

simbolne transformacije. Razvoj domišljije je torej pogojen z razvojem, hkrati pa je 

odvisen tudi od igralnega materiala. Nestrukturiran material daje otroku možnost višjih 

oblik simbolne transformacije, saj je manj specifičen in dodelan. 

Raziskave avtorjev, ki so raziskovali vpliv strukturiranosti na domišljijsko igro (Mann, 

1984, po Fekonja, 2006), potrjujejo, da visoko strukturirane igrače razvijajo domišljijo 

mlajših otrok (2–3 letnikov), saj imajo le ti manjšo možnost reprezentacije in tako pri igri 

potrebujejo realistične in bolj strukturirane predmete. Starejši otroci pa imajo višjo 

sposobnost mentalne reprezentacije, kar omogoča bolj odprt in širok spekter iger 

predvsem z nestrukturiranim materialom (po McLoyd, 1980, v Fekonja, 2006). Na 

podlagi danih rezultatov in teoretične podlage lahko rečem, da nestrukturiran material v 

bolj razvija domišljijo starejših otrok, ki so že sposobni mentalnih reprezentacij in znajo 

material uporabiti na več abstraktnih načinov (Fekonja, 2006). 

 

8.5 VLOGA ODRASLEGA PRI IGRI S STRUKTURIRANIM IN 

NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

Vloga odraslega je pri igri izjemno pomembna, saj odrasli daje otroku zgled, hkrati pa 

skrbi, da dejavnost stremi k nekemu cilju (Bahovec, 2007). Mentalno razvitejši partner 

skrbi za kakovosten razvoj otroka na celostnem področju in mu pomaga pri socializaciji v 
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urbano okolje. Pri igri je tako pomembna tudi vloga vzgojitelja oz strokovnega delavca. 

Zanimalo me je, pri katerih dejavnostih je strokovni delavec večkrat vključen v igro, kdaj 

lahko opazuje razvojne posebnosti otrok, kakšne so časovne, organizacijske in varnostne 

težave in kdaj posegajo v igro zaradi konfliktov. Strokovnim delavkam sem v anketi 

postavila osem trditev v povezavi z zgoraj navedeno tematiko. Trditve so imele 

predpostavljeno lestvico stališč: »se popolnoma strinjam«, »se večinoma strinjam«, »se 

ne morem odločiti«, »delno se strinjam«, »se ne strinjam«. 

Interpretacijo rezultatov sem zaradi lažje preglednosti razdelila na dva dela. V prvem delu 

sem se osredotočila na časovno organizacijo in vključevanje vzgojitelja v igro s 

strukturiranim in nestrukturiranim materialom. V drugem delu pa sem interpretirala 

rezultate na temo zagotavljanja varnosti pri igri s strukturiranim in nestrukturiranim 

materialom. 

8.5.1 ČASOVNA IN ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA IGRE IN VKLJUČEVANJE 

VZGOJITELJA V IGRO 

V prvem delu interpretacije (graf 10, 11, 12, 13, str. 62, 63, 64) so predstavljeni rezultati, 

ki se sklicujejo na vključevanje vzgojitelja v igro ter časovno in organizacijsko pripravo 

igre s strukturiranim in nestrukturiranim materialom. Pri omenjenem področju 

raziskovanja sem postavila hipotezo (H5), da časovna in organizacijska priprava igre s 

strukturiranim materialom vzame veliko časa, vzgojiteljica pa se v takšno igro vključuje 

posredno. 

Graf 10 prikazuje mnenje strokovnih delavcev o posrednem vključevanju v igro otrok. 

Zanimalo me je, v kolikšni meri se strokovni delavci strinjajo s trditvijo: »Vloga 

vzgojiteljice pri igri s strukturiranim materialom je posredna, kar pomeni, da ima 

vzgojiteljica pomembno vlogo pri načrtovanju in poteku igre, hkrati pa se mora sama 

večkrat vključiti v igro kot »sodnik« oz. oseba, ki otroke opominja na cilj igre in 

upoštevanje pravil.« 
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Graf 10 Posredna vloga vzgojitelja pri igri s strukturiranim materialom 

S trditvijo se popolnoma strinja 27 % strokovnih delavcev, 44 % se večinoma strinja, 14 

% se jih ne more odločiti, 10 % se delno strinja s trditvijo, 5 % pa se jih s trditvijo ne 

strinja. Rezultati so bili pričakovani. 71 % anketirancev podpira trditev, da je vloga 

vzgojiteljice pri igri s strukturiranim materialom posredna, kar pomeni, da se pri igri s 

strukturiranim materialom v večji meri vključuje v igro kot »sodnik«. Pri takšni obliki 

igre vzgojitelj večkrat opozarja otroka na pravila, jih spodbuja, motivira in usmerja. S. 

Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006, str. 146) takšen pristop 

opisuje kot pristop modeliranja. Modeliranje opisuje kot aktivno vključevanje 

vzgojiteljice, ki otrokom preko demonstracije prikazuje način igre. K. Sylva (1984, po 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006) je preko raziskave ugotovila, da se otroci v 

vrtcu igrajo dalj časa, če je odrasla oseba v bližini, kot če je ni. Vključevanje vzgojitelja v 

igro pa je seveda odvisno od značilnosti otrok, njihovih sposobnosti, igralnega materiala, 

danih situacij, ciljev igre in fleksibilnosti strokovnega delavca (prav tam). 

V nadaljevanju nam graf 11 prikazuje mnenje strokovnih delavcev o večjem vključenju 

vzgojiteljic v igro s strukturiranim materialom kot pri nestrukturiranim materialom. Na 

podlagi tega lahko sklepamo, kako se v dani situaciji vzgojiteljice odzovejo. 

 

Graf 11 Vključevanje vzgojiteljic v igro 
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37 % strokovnih delavcev se popolnoma strinja s trditvijo, 27 % se večinoma strinja, 7 % 

se jih ne more odločiti, 19 % se delno strinja, 10 % pa se jih s trditvijo ne strinja. 

Rezultati dopolnjujejo predhodno raziskavo. 64 % strokovnih delavcev se strinja s tem, da 

je pri igri z nestrukturiranim materialom manjše vključevanje odraslega v igro kot pri igri 

s strukturiranim materialom. Vloga vzgojitelja pri igri z nestrukturiranim materialom je, 

lahko rečem, neposredna. Seveda se vključuje v igro, jo spremlja, in hkrati »nadzoruje«, a 

ne posredno. Na nek način se vzgojitelj vključuje v igro kot igralec oz. verbalni 

usmerjevalec, ki otrokom sugestira v določeni situaciji. Hkrati pa ima vzgojitelj v času 

neposredne vloge možnost opazovanja otrokovih razvojnih posebnosti in spremljanje 

njegovega razvoja (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). 

V nadaljevanju sem se osredotočila na vlogo vzgojiteljice kot »sodnika« v igri z danima 

materialoma. Zanimalo me je, ali vzgojiteljica večkrat razrešuje konflikte pri igri s 

strukturiranim ali pri igri z nestrukturiranim materialom. 

 

 

Graf 12 Poseganje v igro zaradi konflikta 

 

24 % strokovnih delavcev se s trditvijo popolnoma strina, 27 % se jih večinoma strinja, 

12 % se ni moglo odločiti, 29 % se jih delno strinja, 7 % pa se s trditvijo ne strinja. 

Splošno rečeno se 51 % strokovnih delavcev strinja oz. delno strinja s trditvijo, 35 % pa 

se s trditvijo ne strinja. Rezultate lahko primerjamo z rezultati vključevanja vzgojiteljev v 

igro otrok (glej graf št. 15, str. 66). 76 % strokovnih delavcev se strinja, da se vzgojitelj 

večkrat vključi v igro s strukturiranim kot v igro z nestrukturiranim materialom. Lahko 

rečemo, da je poseganje vzgojitelja v igro s strukturiranim materialom večje kot pri igri z 

nestrukturiranim materialom. Poseganje se opredeljuje kot reševanje konfliktov, 

usmerjanje, posredovanje navodil in preusmerjanje igre, če le ta preide izpod nadzora. 
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Pri organizaciji igre je pomemben tudi čas priprave. Raziskovala sem, kaj menijo 

strokovni delavci o trditvi, da priprava igre z nestrukturiranim materialom vzame manj 

časa kot načrtovanje vodene in strukturirane dejavnosti. Z rezultati sem želela dobiti 

vpogled, katere dejavnosti so časovno zamudnejše.  

 

 

Graf 13 Časovna obremenitev vzgojiteljice 

 

7 % strokovnih delavcev se popolnoma strinja s trditvijo, da organizacija dejavnosti z 

nestrukturiranim materialom vzame vzgojiteljici manj časa kot organizacija igre s 

strukturiranim materialom. 27 % se večinoma strinja s trditvijo, 20 % se jih ne more 

odločiti, 22 % se s trditvijo delno strinja, 24 % pa se jih s trditvijo ne strinja. Mnenja 

strokovnih delavcev so pri tej trditvi zelo različna. 34 % jih meni, da organizacija 

dejavnosti z nestrukturiranim materialom vzame manj časa, 22 % se jih delno strinja, 

prevladujočih 47 % strokovnih delavcev pa se s trditvijo ne strinja. Kot kažejo nadaljnja 

podana mnenja pri organizaciji igre z nestrukturiranim materialom, strokovni delavci pri 

načrtovanju in organizaciji omenjene dejavnosti naletijo na prostorske, varnostne in 

organizacijske težave (glej tabelo 1, str. 68). S pomočjo teh rezultatov pa lahko tudi 

sklepamo, zakaj se strokovni delavci v vrtcu še vedno v velikem številu poslužujejo 

strukturiranim materialov (glej podpoglavje 8.2, str. 52). 

Graf 14 prikazuje mnenja strokovnih delavcev o možnosti opazovanja razvojnih 

posebnosti otrok pri igri z nestrukturiranim materialom. Zanimalo me je, ali vzgojiteljice 

lažje opazujejo razvojne posebnosti otrok, ko organizirajo igro z nestrukturiranim 

materialom, ali to lažje počnejo pri organizaciji igre s strukturiranim materialom. 
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Graf 14 Opazovanje razvojnih značilnosti 

  

34 % anketirank se s trditvijo popolnoma strinja, 24 %  se jih večinoma strinja, 22 % se 

jih  ne more odločiti, 17 % se jih delno strinja in 3 % anketirank se s trditvijo ne strinja. 

Rezultati kažejo, da 58 % anketirank meni, da lažje opazujemo razvojne posebnosti otrok 

pri igri z nestrukturiranim materialom. Rezultate lahko povežemo z rezultati grafov št. 10 

in 11 (glej str. 62). Glede na to, da se vzgojitelj manj vključuje v igro, ima več možnosti 

za opazovanje in analiziranje igre. Vzgojiteljica mora vsakega otroka zelo dobro poznati, 

saj je to pogoj za ustrezno delo. M. Batistič Zorec (2002) loči načrtno in slučajno 

opazovanje, ki sta pomembni za dobro poznavanje vsakega posameznika. Opazovanje 

otrok nam pomaga pri spoznavanju otrokovih potreb in sprememb v razvoju, nudi nam 

pomoč pri razgovoru s starši, reševanju problemov ter pomaga pri individualnem in 

skupnem načrtovanju kurikula (nav. po Batistič Zorec, 2002). Na podlagi rezultatov lahko 

potrdim svojo hipotezo (H5): »Časovna in organizacijska priprava igre s strukturiranim 

materialom vzame vzgojiteljici veliko časa, vzgojitelj pa se v takšno igro vključuje 

posredno.«   

 

8.5.2 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 

V drugem delu interpretacije so predstavljena mnenja strokovnih delavcev o 

zagotavljanju varnosti. Zanimalo me je, kakšen je vpogled strokovnih delavcev na 

zagotavljanje varnosti pri igri s strukturiranim in nestrukturiranim materialom. Postavila 

sem hipotezo (H6), da imajo vzgojiteljice pri igri z nestrukturiranim materialom veliko 

težav pri zagotavljanju varnosti. 
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Ker je zagotavljanje varnosti ena od pomembnih nalog in dolžnosti vzgojitelja v vrtcu, me 

je zanimalo tudi, kakšen pogled imajo vzgojitelji na zagotavljanje varnosti pri delu s 

strukturiranim in nestrukturiranim materialom. Predpostavila sem trditev, večje 

zagotavljanje varnosti mogoče pri igri z naravnimi materiali (voda, les, pesek, glina) kot 

pri igri s strukturiranimi in didaktičnimi materiali. 

 

 

Graf 15 Zagotavljanje varnosti pri igri s strukt. in nestruk. materialom 

Rezultati so pokazali, da 22 % strokovnih delavcev trditev podpira in se z njo popolnoma 

strinja, 30 % se s trditvijo večinoma strinja, 10 % se ne more odločiti, 19 % se delno 

strinja in 19 % se ne strinja s trditvijo. Če posplošim, rezultati kažejo, da se 52 % 

strokovnih delavcev strinja, da je pomembno večje zagotavljanje varnosti pri igri z 

nestrukturiranim materialom, saj je material zaradi raznolikosti in materialov lahko 

»nevaren«. Igralni material mora zagotavljati zdravstveno-higienski kriterij, likovno-

oblikovni kriterij, tehnološko in tehnično-vzgojni kriterij in psiho-pedagoški kriterij. 

Materiali, ki jih posredujemo za igro, morajo biti kvalitetni, trdni, površinsko neoporečni 

in tudi pravilno obdelani. (Gologranc Zakonjšek, 2002) Pri izbiri nestrukturiranega 

materiala je treba dobro razmisliti, kakšen material bomo uporabili glede na starost otrok. 

Predvideti pa moramo tudi nevarnosti pri manipulaciji z njim. Največje težave nastopijo 

pri manipulaciji z drobnim materialom (pesek, leseni oblanci, koruza, polenta), saj otroci 

delce lahko zaužijejo, ali pa jih vnašajo v ušesa in nos, kar lahko povzroči zdravstvene 

težave. Prav s tega vidika je treba dobro premisliti, kakšen material bomo posredovali 

različno starim otrokom in kako bomo podali navodila za manipulacijo z njim. Na podlagi 

danih rezultatov lahko potrdim svojo hipotezo (H6), da imajo vzgojiteljice pri igri z 

nestrukturiranim materialom veliko težav pri zagotavljanju varnosti, saj je mojo tezo 

potrdila polovica strokovnih delavcev. 
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8.6 MNENJA VZGOJITELJIC O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH 

STRUKTURIRANEGA IN NESTRUKTURIRANEGA MATERIALA 

V odgovorih na zadnji dve vprašanji se odraža mnenje vzgojiteljic o zahtevnosti 

organizacije dejavnosti s strukturiranim in nestrukturiranim materialom ter mnenje o 

samem materialu (strukturiranem in nestrukturiranem). Zanimalo me je, ali se jim zdi 

organizacija igre s strukturiranim materialom lažja oz. težja od organizacije dejavnosti z 

nestrukturiranim materialom. Anketiranke so imele na voljo dva odgovora: »DA, lažja«; 

»NE, težja«, svoje odgovore pa so podkrepile tudi s komentarji (glej prilogo 4, str. 87 – 

88). 

 

Graf 16 Zahtevnost organizacije dejavnosti s strukt. in nestruk. materialom 

 

Strokovni delavci so si bili pri odgovorih zelo blizu. 52 % jih meni, da je organizacija igre 

s strukturiranim materialom lažja od organizacije dejavnosti z nestrukturiranim 

materialom, nekaj odstotkov manj, 48 %, pa jih meni, da je organizacija dejavnosti s 

strukturiranim materialom težja od organizacije dejavnosti z nestrukturiranim materialom. 

Zanimivi pa so bili predvsem komentarji in mnenja. Najprej bodo predstavljena mnenja 

tistih, ki so odgovorili, da je organizacija lažja, nato pa tistih, ki so menili nasprotno. 

Tistim, ki so zagovarjali stališče, da je organizacija lažja, se zdi, da je organizacija lažja, 

saj otroci že poznajo način igre in pravila; igrače in materiali imajo že sami po sebi 

namen, tako otroci ne potrebujejo posebne usmeritve; pri igri ni treba zagotavljati dodatne 

varnosti. Zagovorniki, trditve, da je organizacija dejavnosti težja, pa tako menijo zato, ker 

je pri igri s strukturiranim materialom potrebno več časa za navajanje na pravila igre in 

predvidevanja ciljev. 

 

52 % 

48 % DA, lažja 

NE, težja 
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Na koncu ankete sem anketirance prosila, naj podajo vsaj tri prednosti in tri slabosti 

strukturiranega in nestrukturiranega materiala. Podana mnenja so bila zelo zanimiva, 

najpogostejša pa bodo predstavljena v spodnjih dveh tabelah, ostala pa v prilogi 5 (str. 

88–90). 

 

 

Tabela 1 Mnenja strokovnih delavcev o slabostih nestrukt. in strukt. materiala 

 

 

 

STRUKTURIRAN MATERIAL 

SLABOSTI 

 

NESTRUKTURIRAN MATERIAL 

 SLABOSTI 

Omejevanje otrokove igre Po higienskih standardih večkrat 

nesprejemljiv material 

Enoličen potek igre, kar vodi v konflikte Otrok nima idej, kako bi se igral, se 

dolgočasi 

Cenovno nedostopne in drage igrače Možnost, da se otroci umažejo 

Prisotnost odrasle osebe in večje 

vključevanje v igro 

Težava pri zagotavljanju varnosti 

Otrok se hitro dolgočasi, ker mu zmanjka 

idej za igro. 
Igre s takšnimi materiali niso vajeni. 

Malo možnosti za inovantivno igro Brez domišljije se z materialom ne znajo 

igrati 

Zavira otrokovo domišljijo in ustvarjalnost Zunanjemu opazovalcu se lahko zdi, da 

vzgojiteljica nič ne dela, ko opazuje otroke 

pri igri. 

Enosmerna igra Brez načrtovanja in organizacije je igra 

nepregledna in nejasna. 

Manjša mera miselnega razvoja  

»Ukolupljanje« otrok  

Vnaprej zasnovan potek igre  

Igrače niso trajne, težko jih nadomestimo, 

ko se poškodujejo. 
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Tabela 2 Mnenja strokovnih delavcev o prednostih nestrukt. in strukt. materiala 

 

 

STRUKTURIRAN MATERIAL 

PREDNOSTI 

 

NESTRUKTURIRAN MATERIAL 

PREDNOSTI 

Omogoča aktivno komunikacijo. Cenovno dostopen in lažje dosegljiv 

Omogočajo pranje in dezinfekcijo ob izbruhu 

bolezni. 

Razvija otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. 

Igrača ima certifikat in predpisan način 

uporabe. 

Omogoča možnost aktivne igre. 

Omogočajo upoštevanje pravil in razvoj 

socialnega učenja. 

Spoznavanje naravnih materialov 

Omogočajo prilagajanje in iskane 

kompromisov. 

Omogoča mnogostransko uporabo materialov. 

Spodbujajo razvoj in sposobnost otrok na vseh 

področjih. 

Omogoča zadostno količino enakega materiala 

za vse otroke. 

Omogočajo navajanje na vrstni red. Možnosti ponovne uporabe 

Estetsko so lepe. Pozitivni vpliv na otroke, ki imajo težave z 

umirjanjem  

Kvalitetni materiali lepih barv in oblik Razvijajo medsebojno sodelovanje in raznoliko 

igro brez »pravil« odraslega. 

Ima priložena navodila za uporabo. Otroci imajo pri manipulaciji s takšno obliko 

materiala neomejene možnosti. 

 

Razvija samostojnost. Izboljšuje motorične sposobnosti. 

Razvija potrpežljivost in strpnost. Otrok individualno razvija igro in jo prilagaja 

svoji starosti in razumevanju. 

Razvija sposobnost sprejemanje poraza. Učenje praktičnosti (led se tali; pesek se 

posuši; palice so različnih velikosti, oblik, barv; 

plodovi in drevesno listje je različnih oblik, 

barv, taktilnih lastnosti. 

Spodbuja utrjevanje znanja. Omogoča večjo možnost za medvrstniško igro 

deček – deklica 
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Na prvi pogled je iz obeh tabel razvidno, da so anketiranci našteli več prednosti kot 

pomanjkljivosti oz. slabosti za posamezen material. Ko sem se o anketi pogovarjala z eno 

izmed anketirank, mi je povedala, da ji je bilo težko iskati pomanjkljivosti, saj vedno 

razmišlja o prednostih. Pri organizaciji dela se vedno osredotoči na možnosti, ki so ji 

ponujene, in material, ki ji je dan. Na podlagi materialov in sredstev nato izoblikuje cilje, 

ki jih bodo otroci poskušali doseči. 

Večina vzgojiteljic vidi prednosti strukturiranega materiala predvsem v razvoju otrokovih 

socialnih veščin in sposobnosti. Res je, da različne didaktične igrače razvijajo 

komunikacijske sposobnosti in spretnosti, otroci pa se učijo sprejemati poraz in zmago. 

Preko takšnih iger otrok tudi čustveno raste in razvija sočutje in zmožnosti moralnega 

presojanja. Enoličnost igre je eden od komentarjev, ki so jih podale vzgojiteljice. Zdi se 

mi, da enaka in točno določena pravila otroka kmalu dolgočasijo. Dolgčas pa prinaša 

hrup, konflikte in agresijo. Tu ima pomembno vlogo vzgojiteljica. Vzgojitelj, ki pozna 

otroke, mora preko poteka igre predvideti, kam igra vodi in v kaj se razvija. Vzpostaviti 

mora pozitivne interakcije z otroki in jih preko njih preusmeriti k drugemu cilju oz. 

pomaga razrešiti konflikt na socialno sprejemljiv način (Bahovec, 1999). 

Pri nestrukturiranem materialu pa je v ospredju neomejevanje in možnost razvijanja 

domišljije in ustvarjalnosti. Nedodelan material omogoča otrokom velik spekter 

razmišljanja in ustvarjalnosti, saj jim dopušča stalno eksperimentiranje. Pozitivno vpliva 

tudi na otroke, ki imajo težave z umirjanjem. Vemo namreč, da nas naravni materiali 

(voda, pesek, glina, les) pomirjajo. Tako nas igra z vodo, peskom, glino in z drugimi 

naravnimi materiali umirja in sprosti (Čas, Kastelic in Šter, 2003). Tudi dostopnost 

nestrukturiranega materiala je ena od prednosti. Res je, nestrukturiran material nas obdaja 

skoraj na vsakem koraku. Naravni materiali, po katerih lahko posegamo, so brezplačni in 

primerni za manipulacijo v vrtcu. Različne odpadne embalaže (karton, plastenka) so 

lahko nadomestilo za igrače (avto, kuhinja), s katerimi se otrok celostno razvija (lasten 

vir). 

Igra z nestrukturiranim materialom je dandanes vedno bolj pogosta tudi v vrtcih, saj 

organizirajo t. i. »dneve brez igrač«. S temi projekti želijo otroke spodbuditi k 

razmišljanju in iskanju inovativnih možnosti igre z različnimi materiali; razvijanju 

koncentracije; nadzoru impulzov; zmanjševanju stresa in razvoju motoričnih spretnosti. 

Rezultati projektov so pozitivni: manj konfliktov med igro, večja stopnja komunikacije in 
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medsebojnega dogovarjanja; bolj umirjena igra; večja koncentracija in daljše vztrajanje 

pri igri (Vrtec Zelena jama, 2016 in lasten vir). 

Tabela 1 (str. 68) prikazuje pomanjkljivosti oz. slabosti, ki jih vzgojitelji vidijo pri 

posameznem materialu. Naštetih je manj slabosti nestrukturiranega materiala kot 

strukturiranega materiala. Kot slabost strukturiranega materiala bi lahko izpostavili 

enoličnost igre, omejevanje domišljije in cenovno nedostopnost igrač. Dodelane igrače z 

natančno določenimi cilji res zavirajo razvoj otrokove ustvarjalnosti, a hkrati razvijajo 

druge sposobnosti otrok, npr. družabne igre zavirajo ustvarjalnost, hkrati pa otroke 

bogatijo na socialnem področju. V igrah s pravili otroci vstopajo v socialne situacije, 

preko katerih se seznanjajo s pravili igre, z razumevanjem soigralcev, s sprejemanjem 

zmage in poraza, z lastnimi strategijami igranja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Morda igra s pravili res ne razvija otrokove domišljije, saj je specifično vezana na 

upoštevanje in razumevanje pravil, hkrati pa tudi pri igri pravil lahko zasledimo razvoj 

domišljije in ustvarjalnosti otrok. Velikokrat si otroci sami izmišljajo pravila in igri, ki 

ima določeno pravilo, spremenijo pomen in cilj. V tem primeru je pomembna 

fleksibilnost vzgojitelja. Če vidi, da igra stremi k vzgojno ustreznim ciljem, je 

pomembno, da jo dopusti in otroke spodbudi k inovativnosti, se jim morda tudi pridruži.  

Zanimivo je, da je kot slabost nestrukturiranega materiala skoraj največkrat omenjena 

težava zbiranja materiala in zagotavljanje varnosti. Odpadni material (karton, papir, 

embalaža) je dostopen v vsakem gospodinjstvu, treba je le zagotoviti varnost pri uporabi 

(temeljito oprati embalažo), prav tako na vsakem koraku, tako v mestu kot na deželi, 

srečamo naravni material, ki je tudi nestrukturiran in primeren za igro v vrtcu (listje, 

plodovi, vejice, glina, pesek, voda, trava). Pri naboru materialov je pomembna 

iniciativnost, angažiranost in iznajdljivost vzgojiteljice, saj so nestrukturirani materiali 

brezplačni in količinsko dostopni, le ozreti se je treba okrog sebe.  
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9. ZAKLJUČEK  
 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na igro in njene razsežnosti v 

povezavi s predšolskih obdobjem, ki jo smatramo kot kompleksno dejavnost, ki nas 

vsakodnevno spremlja. Je bistvena dejavnost, ki se skozi starost spreminja in nadgrajuje 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Strokovni delavci v vrtcu so dolžni zagotavljati 

ustrezno igralno klimo, preko katere bo otrok pridobival izkušnje poznanstva in se 

razvijal na celostnem področju, kot predpisuje Kurikulum za vrtce (Bahovec, 2007).  

V današnjem tempu življenja tako starši kot tudi strokovni delavci velikokrat pozabimo 

na kvaliteto igrač in materialov. Izložbe v trgovinah z igračami so polne vabljivih, lepih, 

dodelanih in pisanih igrač, ki pritegnejo pozornost ne le otrok, ampak tudi staršev. V 

diplomski nalogi sem raziskovala mnenje vzgojiteljic o didaktičnem materialu, ki ga 

uporabljajo pri igri oz. ga imajo na voljo v vrtcu. Kot vsi vemo, so vrtci zelo dobro 

založeni z igračami (strukturiranimi). Zanimivo pa je bilo dobiti vpogled v uporabo 

nestrukturiranega materiala. Rezultati raziskave so pokazali, da so vrtci tudi dobro 

založeni z nestrukturiranim materialom, ki ga smatramo kot kartonaste škatle, odpadna 

embalaža, pesek, glina ali kosi tkanin. Po tem lahko sklepam, da imajo strokovni delavci 

v vrtcih na voljo zadostne količine nestrukturiranega materiala, ki ga lahko kakovostno 

uporabljajo pri svojem delu.  

Igrača je sredstvo in osnova otrokove igre, ki postavi okvirno idejo za igro in vpliva na 

oblike igre (Fekonja, 2006). Igrače ločimo glede na njihovo dodelanost in stopnjo 

realizma. Zanimalo me je, ali strokovni delavci menijo, da je dodelanosti in stopnja 

strukturiranosti igrače pogoj za uspešno igro in razvoj. Preko rezultatov raziskave sem 

ugotovila, da strokovni delavci zagovarjajo predvsem nestrukturiran material in s tem 

podpirajo tezo, da dodelanost ne vpliva na razvoj otroka in uspešnost igre. Hkrati pa 

rezultati kažejo, da še vedno večina strokovnih delavcev v vrtcu najpogosteje uporablja 

strukturiran material, vendar se odstotek tistih, ki uporabljajo nestrukturiran material 

približuje prevladujočemu. Strokovni delavci poudarjajo, da je veliko zanimanje za 

nestrukturiran material predvsem s strani otrok, kar kažejo rezultati številnih projektov 

»dnevi brez igrač«, prav zaradi odzivnosti otrok se tako nekateri odločijo za delo z 

nestrukturiranim materialom. 
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Kot pravita Horvat in L. Magajna, je igra vedno podrejena stopnji otrokovega razvoja. 

Otrok z udejstvovanjem v igri torej odraža stopnjo svoje razvitosti. Sprva so interakcije v 

igri vezane individualno, pozneje pa pride do kompleksnejših sodelovanj med udeleženci 

igre. Med številnimi dejavniki, ki vplivajo na motivacijo otroka pri igri, je tudi igralni 

material. Zanimalo me je, ali ima na motivacijo otrok večji vpliv strukturiran ali 

nestrukturiran material. Rezultati raziskave so potrdili mojo tezo. Strokovni delavci so 

mnenja, da so otroci dalj časa motivirani pri igri z nestrukturiranim materialom, saj jim je 

redkeje na voljo, hkrati pa menijo, da nestrukturiran material ne spodbuja konfliktnih 

situacij in s tem omogoča daljšo motivacijo otrok. Pomembno pa je upoštevati tudi starost 

otroka in njegove razvojne značilnosti. Horvat in L. Magajna opozarjata, da motivacija 

mlajših otrok ne more biti visoka, saj otroci predmete in sredstva igre spoznavajo in 

pridobivajo nove vtise in izkušnje. Z leti in izkušnjami pa se motiviranost krepi in veča 

(Horvat in Magajna, 1987). 

Vloga odraslega je v otrokovem življenju ključnega pomena, saj se otrok preko MRP
3
 

razvija in socializira v družbo. V vrtcu ima vzgojitelj pomembno vlogo pri načrtovanju, 

oblikovanju in poteku življenja ter dejavnosti (Zupančič, 2006). Vloga vzgojitelja pri igri 

je poleg organizacije in priprave materiala tudi skrb in spodbujanje razvijanja otrokovih 

sposobnosti in spretnosti. Vzgojitelj se v igro vključuje posredno ali neposredno ter s 

svojo aktivnostjo usmerja otroka (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Raziskovala 

sem, kakšna je vloga, naloga in kakšne so težave strokovnih delavcev pri organizaciji igre 

s strukturiranim in nestrukturiranim materialom. Rezultati so pokazali, da se strokovni 

delavci pri igri s strukturiranim materialom posredno vključujejo v igro. Njihova vloga je 

predvsem vloga sodnika, spodbujevalca in usmerjevalca. Rezultati pa so pokazali, da je 

posredno vključevanje v igro z nestrukturiranim materialom manjše. Strokovni delavci se 

v takšno obliko igre vključujejo neposredno v vlogi igralca ali tihega opazovalca. 

Zanimivo pa so bile opisane tudi težave in številne prednosti in slabosti (posameznih 

materialov), na katere strokovni delavci opozarjajo pri organizaciji igre s strukturiranim 

in nestrukturiranim materialom. Največjo težavo jim predstavljata zagotavljanje varnosti 

in časovna organizacija, predvsem pri igri z nestrukturiranim materialom. 

Raziskava je pokazala, da vrtci zagotavljajo možnost izbire različnih materialov, 

strokovni delavci pa se zavedajo pomembnosti kakovostnega materiala pri igri otrok. Z 

                                                 
3
 MRP - mentalno razvitejši partner 
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raziskavo smo torej dobili splošen vpogled v menja vzgojiteljic o igri s strukturiranim in 

nestrukturiranim materialom, menim pa, da lahko omenjena raziskava odpre možnosti za 

nadaljnje poglobljeno raziskovanje. 
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PRILOGE 

1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Anketni vprašalnik 

Spoštovana vzgojiteljica, vzgojitelj! 

Sem Karmen Bajde, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Študij zaključujem z diplomsko nalogo, katere naslov je »Vloga vzgojitelja pri 

igri s strukturiranim in nestrukturiranim materialom«. V diplomski nalogi želim preko 

pogledov vzgojiteljic in vzgojiteljev ugotoviti, kakšen vpliv ima didaktični material na 

motivacijo pri otrokovi igri, v kolikšni meri zagotavljate strukturiran in nestrukturiran 

material, kakšni so odzivi in motiviranost otrok, predvsem pa bi rada izvedela, kakšna je 

vloga vzgojiteljice/vzgojitelja pri načrtovanju omenjenih dejavnosti in kakšne težave 

zasledite pri načrtovanju in izvajanju. 

Anketni vprašalnik je anonimen, podatki bodo obravnavani le za študijske namene. Ker 

bodo vaši odgovori bistveno pripomogli k rezultatom, vas naprošam, da si za vprašanja 

vzamete čas in ustrezno odgovorite. 

 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 

  

  

 

Karmen Bajde 
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1. Ocenite, kako dobro je vaš vrtec »založen« z nestrukturiranim materialom (karton, 

les, škatle, pesek, embalaža, plastenke, voda …) 

 

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Slabo 

d) Zelo slabo  

 

2. Ko govorimo o strukturiranosti igrače, gledamo na njeno stopnjo dodelanosti in 

realizma. Ali je po vašem mnenju dodelanost in stopnja realizma neke igrače pogoj za 

uspešno igro in razvoj otroka? Kot strukturirano igračo v tem primeru smatram 

različne didaktične igre (enka, človek ne jezi se, domino) in plišaste igrače. Obkrožite 

ustrezen odgovor in ga podprite s svojim mnenjem. 

 

a) DA 

b) NE 

 

Mnenje oz. komentar: 

 

 

 

 

 

3. V kolikšni meri se v vašem vrtcu poslužujete strukturiranega in nestrukturiranega 

materiala? V spodnji tabeli obkrožite ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni »nič«, 2 

»zelo malo«, 3 »malo«, 4 »veliko«, 5 »zelo veliko«. 

 

Strukturiran 

material 

1 2 3 4 5 

Nestrukturiran 

material 

1 2 3 4 5 
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4. Katerih materialov se otroci, v primeru da imajo na voljo strukturirane in 

nestrukturirane igrače, bolj poslužujejo? Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom in 

utemeljite svoj odgovor.  

 

a) Nestrukturiran material 
b) Strukturiran material 

Utemeljite svoj odgovor: 

 

 

 

5. Navedenih je nekaj trditev o igri otrok s strukturiranim in nestrukturiranim 

materialom. Pri vsaki trditvi naredite znak (x) v prostorček pod izbranim odgovorom. 

Prosim, da izberete kateri koli odgovor glede na vaše strinjanje s posamezno trditvijo. 

TRDITVE ODGOVORI 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SE 

VEČINOMA 

STRINJAM 

SE NE 

MOREM 

ODLOČITI 

DELNO SE 

STRINJAM 

 

SE NE 

STRINJAM 

Mlajši otroci so 

dalj časa 

motivirani pri 

kateri koli igri kot 

starejši otroci. 

 

     

V primeru, da ima 

otrok na voljo 

didaktično igračo 

ali pa vodo, pesek, 

les … se  

     

bo odločil za 

drugo izbiro. 

Otroci dalj časa 

vztrajajo pri igri z 

lesom, vodo, 

odpadno 

embalažo, 

papirjem kot pri 

igri z natanko 
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določenimi pravili 

in cilji (npr. 

človek ne jezi se, 

enka …). 

Vloga 

vzgojiteljice pri 

igri s 

strukturiranim 

materialom je 

posredna, kar 

pomeni, da ima 

vzgojiteljica 

pomembno vlogo 

pri načrtovanju in 

poteku igre, hkrati 

pa se mora sama 

večkrat vključiti v 

igro kot »sodnik« 

oz. oseba, ki 

otroke opominja 

na cilj igre in 

upoštevanje 

pravil. 

     

Vzgojiteljica se 

pri igri z 

nestrukturiranim 

materialom v 

manjši meri 

vključuje v igro 

kot pri igri s 

strukturiranim 

materialom. 

     

Vzgojiteljica pri 

igri z 

nestrukturiranim 

materialom lažje 

opazuje razvojne 

posebnosti otrok 

kot pri igri s 

strukturiranim 

materialom. 

     

Priprava 

dejavnosti z 

nestrukturirani 

materialom vzame 

vzgojiteljici manj 

časa kot 

načrtovanje 

vodene in 

strukturirane 

dejavnosti z 

natanko 

določenimi cilji. 
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Strukturirana 

igrača v manjši 

meri razvija 

otrokovo 

domišljijo kot 

nestrukturirana 

igrača oz. material 

za igro. 

     

Otroci morajo 

imeti v igralnici 

na razpolago tudi 

nestrukturiran 

material, po 

katerem lahko 

posežejo 

kadarkoli. 

     

Manipulacija z 

nestrukturiranim 

materialom 

razvija otrokovo 

motoriko na 

spontan in 

vsakdanji način. 

     

 

6. Spodaj je navedenih nekaj trditev o vlogi vzgojiteljice pri igri otrok s strukturiranim 

in nestrukturiranim materialom. Pri vsaki trditvi naredite znak (x) v prostorček pod 

izbranim odgovorom. Prosim, da izberete kateri koli odgovor glede na vaše strinjanje 

s posamezno trditvijo 

TRDITVE ODGOVORI 

SE 

STRINJAM 

SE 

VEČINOMA 

STRINJAM 

SE NE 

MOREM 

ODLOČITI 

DELNO SE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

Priprava in 

organizacija igre z 

didaktičnimi 

materiali vzame 

vzgojiteljici veliko 

časa. 

     

Pri igri s 

strukturiranim 

materialom se je 

treba večkrat 

vključiti v igro kot 

pri igri z 

nestrukturiranim 

materialom. 
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Pri igri z vodo, 

peskom, lesom 

moramo biti bolj 

pozorni na otroke 

glede varnosti, kot 

pri igri s 

strukturirano igračo 

(npr. igra z 

dojenčkom, človek 

ne jezi se, enka …).  

     

Pri igri s 

strukturiranim 

materialom je treba 

večkrat poseči v igro 

zaradi konflikta kot 

pri igri z 

nestrukturiranim 

materialom. 

     

 

7. Ali se vam zdi organizacija igre s strukturiranim materialom lažja ali težja od 

organizacije igre z nestrukturiranim materialom in zakaj? Obkrožite črko pred 

ustreznim odgovorom in obrazložite svoje mnenje. 

 

a) DA, lažja 

b) NE, težja 

  

 

 

 

 

8. Kakšne so po vašem mnenju prednosti oz. slabosti strukturiranega in 

nestrukturiranega materiala kot materiala pri igri otrok. Spodaj navedite vsaj tri 

prednosti in slabosti za posamezni material. 

 

 

 

 

Strukturiran material Nestrukturiran material 

PREDNOSTI SLABOSTI PREEDNOSTI SLABOSTI 
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2. MNENJE VZGOJITELJIC O DODELANOSTI IGRAČE, KOT POGOJ 

ZA USPEŠNO IGRO IN RAZVOJ 

 

»Otroku mora igrača vedno nuditi tudi nekaj ustvarjalnosti.« 

»Menim, da so za uspešno igro potrebni tudi drugi dejavniki in ni vse odvisno le od 

materiala.« 

»Strukturirane igrače otroka zelo natančno usmerjajo in določajo način igranja. Pri igri z 

nestrukturiranim materialom pa otrok razvija domišljijo (npr. kartonasta škatla je lahko 

uporabljena kot pralni stroj, likalna miza, omara). Nestrukturiran material omogoča 

nenehno spreminjanje in napredovanje igre.« 

»Za uspešno igro so odvisni drugi dejavniki (stopnja razvoja, mišljenje, izkušnje).« 

»Nedodelana igrača v otroku vzbudi več ustvarjalnosti in domišljije.« 

»Nedodelana igrača oz. material daje otroku še večjo svobodo pri domišljiji in igri.« 

»Didaktična/družabna igra ima najvišjo stopnjo strukturiranosti v pravilih, ki veljajo pri 

igri. Družabne igre omogočajo razvoj in ustvarjanje socialne kompetence oz. kompetence. 

Plišasta igrača je običajno v funkciji ljubkovalne igrače.« 

»Bolj mi je pomembna kakovost materiala oz. da je varen za otroka.« 

»Igra je lahko uspešna, tudi če je uporaba igrače drugačna. Človek ne jezi se ali Enka ima 

lahko tudi drugačna pravila igre, če se le zavedamo, koliko domišljije (otrokove) je 

potrebne za to.« 

»Vsaka igrača ima namen igre.« 

»Pomembno je, da imajo otroci nedodelane igrače in s tem burijo svojo domišljijo in 

razmišljanje.« 

»Stopnja dodelanosti in realizma ni pogoj za uspešno igro, saj otroci včasih izumijo 

popolnoma nov način igranja z določeno igračo.« 

»Ni pogoj. Vse je odvisno od stopnje domišljije otroka. Tudi samo s škatlo, ki je lahko 

marsikaj, lahko razvijamo marsikatero področje.« 

»Otroci se uspešno igrajo tudi z embalažo, kartonom …« 

»Bolj kot je predmet nestrukturiran, bolj deluje otrokova domišljija in ustvarjalnost v igri 

s tem predmetom.« 

»Tudi z nedodelano igračo so otroci kvalitetno igrajo.« 
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3. MNENJA O UPORABI STRUKT. OZ. NESTRUKT. IGRAČ  

 

Tisti, ki so obkrožili strukturiran material: 

»Ker nimamo na voljo dovolj nestrukturiranega materiala, se poslužujemo za igro – 

strukturiran material.« 

»Najraje se igrajo z lego kockami, avtomobilčki, različnimi kockami, tipkovnicami.« 

»Ker so ga bolj navajeni tudi od doma.« 

»Odvisno od materiala in situacije. Težko bi opredelila, saj se za enkrat z veseljem 

poslužujejo obeh. Zalotim pa sebe kot vzgojiteljico, da dam premalokrat možnost izbire – 

str. ali nestr. Zato sem obkrožila tudi strukturiran material, ker je bolj prisoten v našem 

vsakdanu.« 

»Ker so ga bolj navajeni.« 

»Če imajo ves čas na voljo pesek in podobno, bodo verjetno ob katerikoli strukturirani 

igrači, ki jo bodo dobili, pri igri vztrajali zelo dolgo časa. Razlike so seveda tudi od 

otroka do otroka. Eni imajo raje strukturiran material, drugi nestrukturiranega.« 

»Otroci so od doma vajeni strukturiranih materialov in se velikokrat z nestrukturiranim 

materialom sploh ne znajo igrati.« 

»V vrtcu so igrače (strukturiran material), pri založenosti (slabo) z nestrukturiranim 

materialom pa smo odvisni le od dobre volje posameznih staršev. Otroci bi zagotovo radi 

eksperimentirali z nestrukturiranim materialom, problem pa bi nam predstavljali 

normativi v skupini.« 

Tisti, ki so obkrožili nestrukturiran material: 

»Mislim, da jih bolj pritegne, saj ni na voljo vsak dan.« 

»Bolj se poslužujejo nestrukturiranega materiala, ker ga imajo manjkrat na voljo kot 

strukturiranega.« 

»Menim, da jih strukturiran material privlači le za kratek čas. Časopis, lesene kocke pa 

vzdržujejo njihovo motivacijo dalj časa, saj omogočajo drugačne igralne poti, ki niso tako 

predvidene.« 

»Menim, da se tudi vzgojitelji bojijo nestrukturiranega materiala. Danes so vse igre bolj 

ali manj organizirane. Pri tem otroci nimajo odprtega prostora za izražanje in 

ustvarjalnost. Trebabi bilo pravilno vzpostaviti ''naravno'' stanje, ko bi otroci imeli čas za 

raziskovanje oz. za svobodno, nestrukturirano in domišljijsko igro.« 

»Nestrukturiran material se fino dopolnjuje s strukturiranim. Kotiček kuhinja; da otroci 

mešajo, ''kuhajo'' plastične zamaške.« 

»Več zanimanja kažejo npr. za kartonaste škatle, presipanje sipkih materialov kot za 

kocke.« 

»Je bolj privlačen, predvsem naravni material.« 
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»Več možnosti za igro, razvijanje samostojne igre.« 

»Kadar je otrokom ponujen njim zanimiv nestrukturiran material, se bodo otroci v večini 

odločili za igro z njim in ne za že poznane strukturirane igrače. Zelo pomembna pa je 

vloga vzgojiteljice: njen odnos do teh materialov (da ni nenehnega opozarjanja, kako se 

igrati in kako ne – da ne bo po igralnici umazano, raztreseno (mivka, moka, voda). 

Pomembno je tudi, da opazuje in spremlja, kakšno je zanimanje otrok za nestrukturiran 

material in ga glede na to odstrani oz. zamenja.« 

»Tiste, ki so večkrat na voljo, zagotovo niso tako zanimive, kot tiste, ki jih dobijo bolj 

redko. Torej, če se sicer večinoma časa igrajo s kockami, jih bo zagotovo bolj pritegnilo 

veliko vedro vode in nekaj lončkov ter obratno.« 

 

4. ZAHTEVNOST ORGANIZACIJE IGRE S STRUKTURIRANIM OZ. 

NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM  

 

Lažja organizacija s strukturiranim materialom: 

»Igrače imajo že same po sebi namen, otroci ne potrebujejo posebne usmeritve. Pri 

nestrukturiranih materialih je treba poskrbeti za varnostne ukrepe.« 

»Povsem odvisno od cilja, ki ga želimo doseči, in materiala, ki ga ponudimo otroku. 

Ponavadi igra s strukturiranim materialom, ki je ves čas na voljo v igralnici, vzame manj 

časa (sama priprava in organizacija igre).« 

»Zdi se mi lažje organizirati igre s strukturiranim materialom, saj otroci večinoma 

poznajo pravila in si jih sami vzamejo. Na žalost velikokrat prav pridejo tudi kot mašilo, 

ko nimaš časa pripraviti nekaj več.« 

»Ker so pravila in cilji igre s strukturiranimi igračami vnaprej določeni.« 

»Da, lažja, saj ni treba zagotavljati pretirane varnosti.« 

»Zdi se mi lažja. Otrokom ponudiš strukturiran material, ki ga imaš na voljo. 

Nestrukturiran material pa iščeš tudi v naravi, ga zbiraš … Porabiš več časa, da ga 

pridobiš.« 

»Organizacija je predpostavljena in o neselektivnih dodatnih rešitvah in alternativah ni 

treba razmišljati.« 

»Lažja zato, ker otroci že poznajo način igre in pravila.« 

»Organizacija igre z nestrukturiranim materialom se mi zdi težja predvsem z vidika, da je 

treba nabrati material.« 

»Ker so pravila in cilji znani.« 
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Težja organizacija s strukturiranim materialom: 

»To je odvisno tudi od skupine, interesov skupine, vzgojiteljice.« 

»Vsekakor igre z nestrukturiranim materialom potrebujejo več nadzorovanja zaradi 

varnosti, da ne bi otroci dali česa v usta. Treba jih je očistiti.« 

»Težje je otroka navajat na pravila kot pa ga prepustiti domišljiji.« 

»DA, zdi se mi težja, saj je treba oblikovati oz. predvideti več načinov oz. možnosti igre. 

Nestrukturiran material pa sam vodi otroke k ciljem in igralnim možnostim.« 

»Organizacija igre s strukturiranim materialom je težja, ker pri nestrukturiranem 

materialu otroci sami pridejo od cilja, si sami med seboj pomagajo …« 

»Težja, ker je pri igri s strukturiranim materialom cilj znan, pri igri z nestrukturiranim 

materialom pa nanj močno vpliva otrokova domišljija.« 

 

5. PREDNOSTI IN SLABOSTI STRUKTURIRANEGA IN 

NESTRUKTURIRANEGA MATERIALA 

 

STRUKTURIRANI MATERIAL 

Prednosti: 

»Dobra igrača« 

»Dodana navodila« 

»Cilj znan« 

»Držanje oz. upoštevanje navodil« 

»Razvijajo vztrajnost.« 

»Naučijo se upoštevati pravila.« 

»Pridejo do zastavljenega cilja.« 

»Realen izgled« 

»Varnost« 

»Učenje pravil« 

»Medsebojno sodelovanje« 

»Učenje pravil in spremljanje« 

»Učenje prejemanja poraza« 

»Ustvarjanje« 

»Sodelovanje med otroki« 

»Učenje pravil in sprejemanje« 

»Učenje sprejemanja poraza« 

»Potrdilo, da je dobra igrača« 

»Daljša obstojnost materialov« 

»Pride z embalažo« 

»Lepih barv, lepih in kvalitetnih 

materialov, varno za otroke, da nimajo 

majhnih delčkov« 

»Privlačen izgled« 

»Spodbujanje, razvijanje različnih 

sposobnosti« 

»Možnost učenja in upoštevanja pravil 

za igro« 

»Učenje pravil« 

»Ustvarjanje« 

»Komuniciranje« 

»Pravila« 

»Upoštevanje navodil« 

»Navajanje na vrstni red« 

»Otrok usvaja točno določene cilje, ki jih 

takšna igra omogoča.« 

»Otroku ves čas na voljo« 

»Otroci se morajo prilagoditi drugim, 

iskati kompromise.« 

»Imajo certifikat, da so varne igrače« 

»Pogosto aktivno komunicirajo.« 

»So pralne, možnost dezinfekcije ob 

izbruhu bolezni« 
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Slabosti: 

»Mnogokrat so otroci s tem omejeni.« 

»Začnejo se prepirati.« 

»Konflikti« 

»Večje posredovanje vzgojiteljice« 

»Zatiranje domišljije« 

»Otrokom vse ponudimo, ne 

razmišljajo.« 

»Vedno eno in isto« 

»Premalo domišljije« 

»Zatiranje domišljije« 

»Drage igrače« 

»Določajo način igre« 

»Ni ustvarjalnosti.« 

»Finančno je drago.« 

»Točno določena funkcija« 

»Omejena možnost za igro« 

»Veliko konfliktov za določeno igro« 

»Dodelanost« 

»Slaba ustvarjalnost« 

»Ukalupljanje« 

»Monotonost« 

»Prepiri/jeza« 

»Pogostejši konflikti med otroki« 

»Več vmešavanja in usmerjanja s strani 

vzgojiteljice« 

»Igra je vnaprej določena, ne razvija 

domišljije.« 

»Krajša pozornost« 

»Veliko konfliktov« 

»Ne moremo spreminjati njihovih 

oblik.« 

»Če se poškodujejo, jih ne moremo več 

uporabiti.« 

 

 

NESTRUKTURIRAN MATERIAL 

Prednosti: 

»Sami raziskujejo.« 

»Sami ustvarjajo.« 

»Sodelujejo med seboj.« 

»Razvoj domišljije« 

»Razvoj motoričnih spretnosti« 

»Otroci z vedenjskimi težavami se 

hitreje umirijo.« 

»Spodbujanje domišljije« 

»Spodbujanje ustvarjalnosti« 

»Neomejene možnosti« 

»Razvoj otrokove domišljije« 

»Neznani cilj« 

»Večja možnost za razvijanje domišljije« 

»Razvijanje ustvarjalnosti« 

»Stik z naravnim materialom« 

»Pozitivno pri otrocih, ki se težko 

umirijo« 

»Spodbujanje domišljije« 

»Spodbujanje ustvarjalnosti« 

»Večja ustvarjalnost« 

»Lahko dostopno« 

»Poceni« 

»Mnogostranska uporaba enega 

materiala« 

»Spodbujanje domišljijske igre« 

»Zadostna količina enakega materiala za 

vse otroke« 

»Več pogovora, manj konfliktov« 

»Ustvarjalnost« 

»Razvoj čutil« 

»Razvijanje domišljije« 

»Razvijanje spretnosti in fine motorike« 

»Otrokom je bolj zanimivo.« 

»Lažje opazovanje otrok pri delu 

(napredek)« 

»Ne potrebuje veliko priprave« 

»Možnost aktivne igre na prostem« 

»Spoznavanje naravnih materialov« 

 

Slabosti: 

»Hitro se uniči.« 

»Umazanija« 

»Razmetanost oz. nered« 

»Večje zagotavljanje varnosti« 

»Dobro bi bilo, če bi imeli temu 

namenjen prostor.« 

»Čas za pripravo materiala« 

»Varnost« 

»Da imajo vse mokro, umazano … « 

»Težko jih je hraniti.« 

»Pri mlajših potrebna povečana 

pozornost pri igri z materialom z 

drobnimi delci (npr. kamenčki).« 
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»Potrebno nenehno dodajanje novega 

materiala« 

»Nekateri materiali se hitro uničijo.« 

»Varnost« 

»Premalo materiala« 

»Organizacija prostora« 

»Ni pravil.« 

»Nevarnost« 

»Nekatere materiale lahko uporabimo 

samo v določenem letnem času.« 

»Vzgojiteljica porabi več časa za 

pripravo materiala.« 

»Otroci, ki imajo slabšo domišljijo, se 

počutijo neuspešno.« 

»Po takšni igri je treba precej čiščenja.« 

»Otrok lahko material nosi v usta, oči.« 

»Nevarnost poškodb« 

»Možnost alergičnih reakcij pri otroku« 

»NI za vse otroke« 

»Težko premestiti v igralnico« 

 

 

 

 

 


